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Beste partijgenoten,

Hierbij bied ik je de beschrijvingsbrief aan voor het PvdA partijcongres op 14 en 15 januari 2017. 
Het congres zal plaatsvinden in DeFabrique in Utrecht. 

In deze beschrijvingsbrief vind je de amendementen op het verkiezingsprogramma en de moties, de 
uitslag van het Stemlokaal en een afhandelingsvoorstel van het presidium. Verder in deze beschrijvingsbrief
een voordracht voor de PES-congresdelegatie, de beroepscommissie en het presidium. En uiteraard de 
conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De maanden in aanloop naar deze 
verkiezingsdag gaan we massaal campagne voeren. Op het congres zullen we onze beoogd lijsttrekker, 
Lodewijk Asscher, bekrachtigen en de kandidatenlijst vaststellen. 

Voor de volgorde van de behandeling van alle onderwerpen verwijs ik je graag naar de congresagenda op 
de volgende pagina. 

Actuele moties kunnen van maandag 2 januari tot maandag 9 januari 10.00 uur worden ingediend in de Le-
denkamer. Het Stemlokaal is vervolgens geopend tussen dinsdag 10 januari 23.59 uur en vrijdag 13 januari
10.00 uur. Daarna doet het presidium een afhandelingsvoorstel.

Ik hoop je op 14 en 15 januari te mogen begroeten in Utrecht!

Hartelijke groet,
Namens het partijbestuur,

Hans Spekman 
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CONGRESAGENDA

Zaterdag 14 januari

Welkom door Presidium en vaststellen agenda

Herdenken overleden partijgenoten

Testen stemapparatuur

Verkiezing Beroepscommissie

Verkiezing PES-congresdelegatie

Verkiezing Presidium

Statuten- en reglementswijzigingen

Toespraak voorzitter Jonge Socialisten Lieke Kuiper

PAUZE

Bespreken en vaststellen verkiezingsprogramma

Moties

Toespraak partijvoorzitter Hans Spekman 

Zondag 15 januari

Opening door Presidium

Bedanken Tweede Kamerleden 

Bekrachtiging beoogd lijsttrekker Lodewijk Asscher

PAUZE

Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 

Middagprogramma

Toespraak Lodewijk Asscher 

Afsluiting en Internationale
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WELKOM OP HET PVDA-CONGRES
PRAKTISCHE ZAKEN VOOR HET CONGRES IN UTRECHT

Het PvdA congres wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 januari in DeFabrique in Utrecht. 
Op zaterdag kun je vanaf 9.45 uur terecht bij de congreslocatie, het programma start om 10.30 uur. 
Op zondag ben je welkom vanaf 10.15 uur, het programma begint dan om 11.00 uur. 

Op zaterdag is er ook een wandelgangenprogramma. Tussen 10.30 uur en 17.00 uur kun je deelnemen aan
workshops en debatten, mini-colleges of masterclasses bijwonen of genieten van een boeiende film. Deze ac-
tiviteiten worden georganiseerd door onszelf, maar ook door partijen waar we als PvdA nauw mee samenwer-
ken. Tijdens het congres blijf je van alles op de hoogte via onze congreskrant. Als je van te voren al wilt weten
wat er allemaal op ons congres te beleven is, kijk dan op www.pvda.nl.

Tijdens het congres zullen er op beide dagen gebarentolken aanwezig zijn bij het algemene programma. Dit
zal worden geleid door Erika Zeegers. Zij heeft al ruim 27 jaar ervaring als gebarentolk en is in het bezit van
een Mastertitel Dovenstudies.
Zowel op zaterdag als zondag zal er kinderopvang zijn. 

Dranken & Lunch

Bij de hoofdingang van DeFabrique ben je zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Als je via het online aanmeldfor-
mulier voor het congres een lunch hebt gereserveerd, adviseren wij je om meteen na binnenkomst je lunch-
bon af te rekenen. Je hoeft dan tijdens de pauze niet in de rij te staan. De lunchbon kost 7,75 euro voor 1 dag
of 15,- euro voor beide dagen. Drankmunten zijn verkrijgbaar bij de balies van DeFabrique. LET OP! Je kunt op
het congres alléén pinnen.

Routebeschrijving

Per openbaar vervoer/pendelbus vanaf station Maarssen
DeFabrique is het best te bereiken via station Maarssen. Vanaf station Maarssen rijden er speciale pendelbus-
sen naar DeFabrique. Na afloop van het congres word je weer naar het station gebracht. Je kunt natuurlijk
ook lopen naar DeFabrique. 
- DeFabrique bevindt zich op loopafstand (circa 1200 meter) van het station Maarssen.
- Vanaf het station loop je richting het Amsterdam-Rijnkanaal, hier ga je rechtsaf. 
- Je bevindt je nu op de Westkanaaldijk.
- Op de Westkanaaldijk loop je onder de twee bruggen door. Na ongeveer 300 meter vind je de locatie.
- De ingang van het complex vind je rechts, net voor de graanelevator die over de weg heenhangt. Voor de

entree moet je door de blauwe stalen poort.

Per auto
DeFabrique is goed te bereiken per auto. Je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van DeFabrique. 

A2 Komende uit de richting ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Arnhem naar Amsterdam
A2 Komende uit de richting Amsterdam naar Utrecht
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-   Neem op de A2 afslag 6, richting Ring Utrecht Noord/ Maarssen/ Vleuten. 
-   Let op: verkeer voor afslag 6 moet vanaf knooppunt Oudenrijn (ter hoogte van centrum Utrecht) voorsor-

teren op de parallelrijbaan.
-   Volg aan het eind van de afslag de richting Maarssen. Je bevindt je nu op de Zuilense Ring, N230.
-   Je neemt na circa 150 meter de eerste afslag naar rechts Maarssenbroek/ Lage Weide/Industrie Gebied

Maarssen.
-   Onderaan de afslag ga je bij de stoplichten rechtdoor.
-   Na ongeveer 150 meter neem je de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk/Westkanaaldijk) en rij je de

Niels Bohrweg op. 
Ga verder bij B

A27 Komende uit de richting Hilversum naar Utrecht
-   Neem afslag 31, richting Maarssen/ Ring Utrecht Noord N230. Vervolgens de Ring Utrecht N230 richting

Maarssen.
-   De N230 blijf je circa 8 km volgen tot je over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (Je ziet DeFabrique aan je 
    linkerhand.)
-   Na het Amsterdam-Rijnkanaal neem je de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage Weide/ Industrie

gebied.
-   Onderaan de afslag ga je bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
-   Na circa 250 meter bij de tweede stoplichten sla je links af (Richting Westkanaaldijk).
-   Na circa 150 meter neem je de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk / Westkanaaldijk). 
-   Je rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B

A28 Komende uit de richting Amersfoort richting Utrecht
-   Je neemt de afslag Ring Utrecht richting Hilversum, de A28 gaat hier over in de A27.
-   Hierna neem je de afslag Ring Utrecht Noord/ Veemarkt/ Hilversum. Je blijft de Ring Utrecht volgen tot af-

slag 31 (N230 Maarssen).
-   De N230 blijf je circa 8 km volgen tot je over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (Je ziet DeFabrique aan je 
    linkerhand).
-   Na het Amsterdam-Rijnkanaal neem je de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage Weide/ Industrie

gebied.
-   Onderaan de afslag ga je bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
-   Na circa 250 meter sla je bij de tweede stoplichten links af (Richting Westkanaaldijk).
-   Na circa 150 meter neem je de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk / Westkanaaldijk).
-   Je rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B

B
-   De Niels Bohrweg volg je onder de tunnel door tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier volg je de weg met

de bocht mee naar links. Je rijdt nu op de Westkanaaldijk.
-   Deze weg volg je ongeveer 400 meter totdat je een graanelevator boven de weg ziet. Volg de instructies

aangegeven op de lichtborden met rode letters.
-   Je bent nu op het parkeerterrein van DeFabrique.

Let op: voor de tunnel staat aangegeven dat je een doodlopende weg betreedt. Negeer dit bord, je 
rijdt in de juiste richting.

Navigatiesysteem
- Indien je gebruik maakt van een navigatiesysteem, voer dan de bestemming Niels Bohrweg, Utrecht in. 

De straatnaam, Westkanaaldijk, is niet door alle versies van de navigatiesystemen te vinden. 
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Per taxi

E&E Taxideluxe Maarssen 030-2600800
UTC Utrechtse Taxicentrale 030-2300400
Cheap Taxi Utrecht 030-2603060
Aktie Taxi 030-2040600
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LEDENDEMOCRATIE

Op het congres van 17 en 18 januari 2015 werd de resolutie Ledendemocratie aangenomen. In praktijk bete-
kent dat, dat de mening van ieder lid even zwaar telt: one man, one vote! Leden bepalen de koers van de par-
tij. We willen graag dat mensen met goede ideeën en opbouwende meningen meedenken met de partij en
met elkaar. In dit hoofdstuk leggen we kort uit wat er tot nu toe is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog
gaat komen. 

Tot nu toe: LedenKamer en Stemlokaal
Via de LedenKamer en de voorcongressen was het van 24 oktober tot 24 november 2016 mogelijk amende-
menten en moties in te dienen. De voorstellen met voldoende steun zijn aan onze leden voorgelegd in het
Stemlokaal. Deze persoonlijke enquête is op 2 december aan alle leden gemaild en kon t/m 8 december wor-
den ingevuld. N.a.v. de uitslag van het Stemlokaal besluit het presidium welke amendementen en moties op
het verkiezingscongres worden besproken.

Wat staat er te gebeuren: Actuele moties en het Congres
Voor het indienen van actuele moties opent de LedenKamer opnieuw op dinsdag 2 januari 2017 om 10.00 uur
t/m maandag 9 januari 10.00 uur. De actuele moties met minstens 100 steunbetuigingen worden in het Stem-
lokaal voorgelegd aan onze leden. Het Stemlokaal is geopend van dinsdag 10 januari 23.59 uur t/m vrijdag 13
januari 10.00 uur.

Op 14 en 15 januari vindt ons verkiezingscongres plaats, waar we onder andere het verkiezingsprogramma en
de kandidatenlijst vaststellen. Wie niet in de gelegenheid is om naar het verkiezingscongres te komen, kan
deze volgen via de livestream. Je kunt zowel op het verkiezingscongres als thuis op de bank meestemmen via
de digitale stemomgeving PvdAstemt. 

Hoe werkt digitaal stemmen: PvdAstemt
PvdAstemt.nl is de digitale stemomgeving van de PvdA. Het is een website waarvoor elk PvdA-lid vooraf-
gaand aan het verkiezingscongres een persoonlijke link en inlogcode ontvangt per e-mail. Let op, dit is een
andere inlogcode dan voor ‘Mijn PvdA’. PvdAstemt is voor alle leden toegankelijk en werkt voor iedereen het-
zelfde: zowel voor de congresbezoekers als voor de stemmers thuis. Voor de congresbezoekers is er tijdens
het verkiezingscongres een helpdesk aanwezig voor eventuele vragen. Mensen thuis kunnen bellen met: 020-
5512169.

Er wordt op drie verschillende manieren gestemd. Allereerst kun je voor of tegen amendementen op het ver-
kiezingsprogramma en moties stemmen. Voor de kandidaten voor de PES congresdelegatie, de beroepscom-
missie en het presidium worden er blokstemmingen gehouden. Hierbij kun je op meerdere posities tegelijk
stemmen. Tot slot wordt er gestemd over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Om rekening mee te houden: Praktische Tips
Om digitaal te kunnen stemmen via PvdAstemt heb je een smartphone of tablet nodig. Het is van belang dat
je een goed opgeladen smartphone of tablet meeneemt naar het congres. Tijdens het congres wordt voor vol-
doende stroomvoorzieningen gezorgd om, zo nodig, je smartphone op te kunnen laden. Vergeet daarom niet
om ook je oplader mee te nemen. Wie in het bezit is van een powerbank raden we aan om die (opgeladen)
mee te nemen. Wie niet in het bezit is van een smartphone of tablet kan bij de opgave voor het verkiezings-
congres een aanvraag doen voor een leentoestel. 
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Je smartphone of tablet krijgt een signaal wanneer er een nieuwe stemming van start gaat. Als je vanuit huis
stemt raden we je aan om het congres te volgen via de livestream op onze website pvda.nl. Via de televisie-
zender NPO Politiek 24 is er namelijk een vertraging, waardoor het lastiger is op tijd te stemmen. Het tele-
foonsignaal is leidend voor het moment van de stemming, de livestream en tv-uitzending zijn dat niet.

Tot slot
Wij zijn er trots op dat we als partij het systeem van onze nieuwe ledendemocratie waarbij iedere stem telt
hebben geïntroduceerd en er de afgelopen maanden ook daadwerkelijk mee hebben gewerkt. Alle leden van
onze vereniging hebben de mogelijkheid gehad om invloed op het verkiezingsprogramma uit te oefenen door
moties en amendementen in te dienen en/of deze te voorzien van steun. Er is door veel van onze leden ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheden van ledendemocratie en dat is bemoedigend.

Maar het kan altijd meer en beter. Want laten we wel zijn, als er voor het eerst van zo’n systeem gebruik ge-
maakt wordt, gaat niet altijd alles ineens goed en vlekkeloos. Veel leden hebben ons suggesties voor verbete-
ring en aanpassing meegegeven en daar gaan we uiteraard mee aan de slag. Zelf hebben we ook dingen
gezien die beter kunnen en moeten. We willen de opmerkingen, kritiek en verbetersuggesties gebruiken om
de ledendemocratie te evalueren en via een ledenpanel en testgroep het systeem nog beter en toegankelijker
te maken. 
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VOORDRACHT SAMENSTELLING 
PRESIDIUM

Het presidium geeft leiding aan de vergaderingen van het Congres, de Politieke Ledenraad en de Verenigings-
raad. Ook heeft het presidium de leiding over de regionale voorcongressen en speelt het een rol bij de moni-
toring van de Ledenkamer en het Stemlokaal. Het presidium bestaat uit negen leden en deze zijn voor vier
jaar gekozen. Iedere twee jaar vinden verkiezingenplaats, waarbij (ongeveer) de helft van de presidiumleden
aftreedt. Zo wordt voor een balans tussen continuïteit en vernieuwing gezorgd. De leden van het presidium
kunnen zich één keer herkiesbaar stellen. 

Het presidium bestaat uit Els Boot, Dennis Bouwman, Marnix Brinkman, Margot Kraneveldt, Dennis Tak en Rita
Weeda. Bert Blase (voorzitter), Jaap van der Ploeg en Petra Reijntjes zijn aan het eind van hun termijn. Jaap
van der Ploeg en Petra Reijntjes stellen zich niet herkiesbaar en we danken hen zeer voor hun uitmuntende
inzet. Aan Bert Blase is door het partijbestuur dispensatie verleend voor een extra termijn in het presidium om
als voorzitter de komende tijd de gelegenheid te krijgen om potentiële opvolgers in te werken en de continuï-
teit in het presidium te waarborgen.

Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld om een voordracht te doen aan het Congres. De kandidaat-
stellingcommissie bestond uit Randy Martens (voorzitter van de commissie en lid van het partijbestuur), Anne
de Rooij (lid van het partijbestuur) en Olivia Lin (namens de Jonge Socialisten) met vanuit het partijbureau
ondersteuning van Kirsten Boer.

De commissie heeft een zorgvuldige afweging gemaakt en is unaniem tot de voordracht gekomen. De voor-
dracht bestaat uit drie personen, daarnaast draagt de commissie nog een opvolger voor om eventuele tussen-
tijdse vertrekken soepel op te vangen. De commissie adviseert het presidium om de opvolger vanaf het begin
bij de werkzaamheden te betrekken om deze persoon de kans te geven zichzelf in te werken. De commissie
heeft bij haar keuze gelet op de profielschets en een gebalanceerde samenstelling qua taken, maar ook wat
betreft de man/vrouwverhouding.

De commissie wil nog benadrukken onder de indruk te zijn geweest van de kwaliteit en het enthousiasme van
de sollicitanten en had daardoor goede keuze uit geschikte kandidaten. We willen tot slot deze plek benutten
om alle sollicitanten nogmaals hartelijk te bedanken voor hun bereidheid zich voor de partij in te zetten. 

De commissie draagt de volgende personen voor als lid van het presidium:

1. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen en tevens zittend voorzitter van het presidium. Het partijbestuur
heeft een beroep op hem gedaan om zich opnieuw te kandideren om zo zijn senioriteit en ervaring over te
brengen op potentiële opvolgers, maar ook om zijn rust, vrolijkheid en kunde te continueren in het presi-
dium. Bert is 57 en woont in Papendrecht.
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2. Nicole Teeuwen, directeur-bestuurder Vereniging Samenwerkingsverband PPO te Rotterdam, en eerder ook
wethouder in Houten. Nicole heeft een staat van dienst binnen onze partij, bijvoorbeeld als lid van de reso-
lutiecommissie Van Waarde. Nicole heeft daarnaast ook veel concrete ervaring met het voorzitten van grote
groepen. De commissie denkt dat Nicole op prettige en empatische wijze het debat kan leiden. Nicole is 52
jaar en woont in Houten.

3. Laurens de Kleine, oud-wethouder te Harderwijk en momenteel projectleider van de werkgroep Ledende-
mocratie op het partijbureau en heeft daardoor veel kennis van alle huidige ontwikkelingen rond (de digi-
tale kant van) ledendemocratie. Hij is een echte teamspeler en verbinder die de juiste sfeer kan scheppen
om tot gedragen besluiten te komen. Laurens is 61 jaar en woont in Harderwijk.

Daarnaast draagt de commissie voor als opvolger:

1. Esther de Vries, onderzoeker Universiteit Utrecht, en eerder actief binnen de JS. Esther heeft ervaring met
het modereren van groepen en bijeenkomsten en een grote kennis van de statuten en reglementen. Tevens
voelt ze zich erg gemotiveerd de vernieuwde ledendemocratie verder te brengen. Esther is 28 jaar en
woont in Amsterdam. De commissie zou graag zien dat Esther als opvolger de kans krijgt om mee te
draaien in de werkzaamheden om zo klaar gestoomd te worden om eventuele leeg vallende plekken in te
vullen.
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VOORDRACHT SAMENSTELLING 
BEROEPSCOMMISSIE

De Beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen
waarvan de beslissing in beroep door de statuten en reglementen aan haar is opgedragen. De Beroepscom-
missie bestaat uit 5 leden die door het Congres worden gekozen voor een periode van vier jaar. De verkiezin-
gen vinden elke twee jaar plaats, waarbij telkens een deel van de leden aftredend is. De commissie benoemt
uit zijn midden een voorzitter, regelt zijn eigen werkzaamheden en wordt vanuit het partijbureau onder-
steund.

Op de oproep voor de kandidaatstelling Beroepscommissie hebben 3 partijgenoten gereageerd. De PB-com-
missie, bestaande uit Harry Vogelaar en Mikal Tseggai (JS), ondersteund door Coby Admiraal, hebben met de
3 partijgenoten gesproken. Eén van hen trok de kandidatuur tijdens het gesprek met commissie in. 

Het partijbestuur komt met de volgende voordracht:

Angelien Eijsink (1960, Den Haag) is sinds 1993 lid van de partij. Vanaf 2003 is zij een van onze Tweede Ka-
merleden. Daarvoor was zij o.a. senior beleidsmedewerker op het ministerie van Buitenlandse Zaken, muziek-
docente , reisbegeleider en kleuterleidster. Angelien staat voor open en fatsoenlijk politiek bedrijven en een
beschaafde manier van met elkaar omgaan, binnen en buiten de vereniging. Zij geeft mensen de ruimte, stelt
vragen, kan goed luisteren. Dat is ook de manier om te achterhalen waar de kern van het conflict zit. Soms
lukt het helaas niet om een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing te vinden in een conflictsituatie.
Dan zijn er gelukkig regels en procedures zijn waaraan je je kunt vasthouden en die maken dat je een knoop
kunt doorhakken. Als de motivering goed is en de procedure zorgvuldig dan kunnen meestal beide partijen
zich in de uitspraak vinden. Het partijbestuur vertrouwt erop dat Angelien met haar rust en empathie een
goede bijdrage kan leveren aan de Beroepscommissie.

John Hofmeyer (1984, Dalen) is nog maar kort lid van de partij (sinds 2015), maar sinds begin 2016 penning-
meester van het gewest Drenthe. Met een frisse blik kijkt hij naar het reilen en zeilen in de geledingen van de
partij. Vanuit zijn beroep als accountant heeft hij veel te maken met ethische vraagstukken en moet hij zorgen
voor meerzijdige onpartijdigheid en voor onafhankelijkheid. Statuten en reglementen kunnen daarbij als richt-
lijn en houvast dienen. John houdt van zorgvuldige procedures en heldere uitspraken. Maar hij beseft ook dat
alleen regels en statuten niet voldoende zijn om een conflict te beslechten. Dat je ook moet weten wie welke
rol speelt binnen afdeling of gewest, dat verwarring over rollen en bevoegdheden en de politiek van alledag
vaak een rol spelen bij het ontstaan van misverstanden en conflicten, terwijl iedereen zich vanuit de beste be-
doelingen inzet voor de partij. De commissie denkt dat John met zijn blik van nieuwkomer in de partij de Be-
roepscommissie zeker zal versterken.

Met beide kandidaten is de Erecode van de PvdA besproken en vervolgens door de kandidaat en voorzitter
van de selectiecommissie ondertekend. 
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Er staan geen personen op de alfabetische lijst. 

De andere leden van de Beroepscommissie zijn: Tjeerd van Rij (herkozen in 2015), Arie de Jong en Jan van der
Steenhoven (beiden gekozen in 2015).

We nemen afscheid van Annebeth Evertz en Peter de Lange en danken hen voor hun inbreng de afgelopen
jaren.
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VOORDRACHT SAMENSTELLING 
PES-DELEGATIE

De PES-delegatie is de congresafvaardiging van de PvdA naar de Partij van Europese Sociaaldemocraten
(PES). De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de PES en de PvdA te
vertegenwoordigen op Congressen en Councils van de PES. Dit gebeurt door samen met de internationaal se-
cretaris de inbreng van de PvdA voor te bereiden, beleidstukken en resoluties te amenderen en ervoor zorg te
dragen dat de standpunten en speerpunten van de PvdA zo goed mogelijk worden vertolkt. De leden van de
PES-delegatie, of een deel daarvan, participeren lijfelijk in congressen en councils en eventueel in relevante
thematische PES-netwerken. Ook behoort het tot de taken van de PES-delegatie om de leden van de PvdA te
informeren over de PES, door verslaggeving over haar activiteiten (via activiteitenverslag, website en nieuws-
brief van het internationaal secretariaat) en deelname aan relevante partijbijeenkomsten.

Het partijbestuur heeft uit haar midden een commissie ingesteld die gevraagd is om een voordracht samen te
stellen voor het congres van 14 en 15 januari 2017. De commissie bestond uit Marja Bijl, Kirsten Meijer, Egbert
de Vries en Sahar Shirzad. De kandidaatstelling liep tot 4 november 2016. In totaal hebben 11 personen zich
gemeld. Met alle kandidaten is een gesprek gevoerd. 

De commissie heeft bij de voordracht rekening gehouden met continuïteit, waardoor één lid van de huidige
delegatie is opgenomen in de voordracht (Ries Kamphof). Ries functioneert uitstekend in de huidige delega-
tie en levert met zijn specifieke expertisegebied een waardevolle bijdrage. Zijn ervaring als delegatielid er-
vaart de commissie als groot pluspunt. 

Voor de vier overgebleven plekken heeft de commissie sterk rekening gehouden met geslacht (zoals statutair
vastgelegd, zowel bij de PvdA als de PES), expertise en regionale spreiding. De commissie is ook erg ver-
heugd met Suus Harms op de alfabetische lijst. De praktijk wijst uit dat in verband met verloop het wenselijk
is om een eerste opvolger te hebben, die vanaf het begin volwaardig mee kan draaien in de delegatie. 

1.  Fatihya Abdi, 25 jaar, vrouw, woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
    Fatihya rond momenteel haar Master International Relations, European Union Studies aan de Universiteit

van Leiden af. Ze schrijft een scriptie over het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk en liep onder an-
dere stage op de Nederlandse ambassade in Londen. Daarnaast werkt ze als campaigner bij Oxfam Novib.
Ook heeft zij ervaring als vertegenwoordiger van de Jonge Socialisten binnen de Young European Socialists
en was ze lid van de Commissie Melkert. Als dochter van politieke vluchtelingen uit Somalië werd zij op
jonge leeftijd politiek bewust. Zij wil met name tegenwicht bieden tegen de rechtse, gure wind. 

2. Bas Bijlsma, 33 jaar, man, woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
    Bas werkt als senior beleidsmedewerker conflictpreventie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar-

voor was hij beleids- en politiek adviseur bij de PvdA-Tweede Kamerfractie op de terreinen Buitenlandse
Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Bas heeft een sterke politieke antenne, kent de
discussies over Europa binnen en buiten de partij goed en is gewend in korte tijd beleidsstukken te analyse-
ren en te beoordelen. Ook zet hij zich als vrijwilliger in voor de Foundation Max van der Stoel (FMS) en het
Nederlands Instituut voor Multipartijen Democratie (NIMD). Hij wil zich met name inzetten om onze idealen
en kernwaarden voorop te stellen in Europa. 
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3. Ries Kamphof, 31 jaar, man, woonplaats: Den Haag, Zuid-Holland
    Ries werkt als onderzoeker internationale samenwerking bij de Nationale Commissie voor internationale sa-

menwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), waar hij zich bezig houdt met de Sustainable Develop-
ment Goals. Ook is hij Visiting Research Fellow bij Clingendael Institute, waar hij zich onder andere
bezighoudt met energiezekerheid en klimaatonderhandelingen. Daarnaast promoveert hij aan de Universi-
teit Leiden, waar hij onderzoek doet op het gebied van gedeelde bevoegdheden van de EU en lidstaten op
het gebied van klimaat-, energie- en ontwikkelingsbeleid. Ries heeft zich als lid van de huidige delegatie
bewezen als een inhoudelijk sterk onderlegd persoon met kennis op het gebied van duurzaamheid en eer-
lijke handel. Hij heeft concrete ideeën over het functioneren van de PES-delegatie die van waarde kunnen
zijn voor de nieuwe delegatie. 

4. Lenna Vromans, 28 jaar, vrouw, woonplaats: Den Haag, Zuid-Holland
    Lenna werkt nu ruim anderhalf jaar als beleidsadviseur asiel en migratie voor de PvdA-Tweede Kamerfractie

en maakte vanuit haar functie alle discussies over de vluchtelingencrisis van dichtbij mee. Deze ervaring
heeft haar nog meer overtuigd van het belang van Europese samenwerking en solidariteit. Ook zoekt zij de
verbinding met andere onderwerpen die verbonden zijn met migratie, zoals welvaart, vrede en klimaat.
Mede door haar rol als adviseur voor de vice-fractievoorzitter, is zij ook in staat om breder te kijken, bij-
voorbeeld als het gaat om de sociale agenda in Nederland en Europa. Lenna wil zich daarnaast specifiek in-
zetten voor gendergelijkheid. 

5. Guus van Zwoll, 34 jaar, man, woonplaats: Nijmegen, Gelderland
    Guus werkt als coördinator bij een consortium van Europese mensenrechtenorganisaties, die gezamenlijk

het EU Mechanisme voor de veiligheid van mensenrechtenverdedigers uitvoeren. Daarvoor werkte hij bij
Justice and Peace in Den Haag, waar beleidsbeïnvloeding op Europees niveau vaak een onderdeel van het
werk was. Guus benadrukt ook het belang van andere onderwerpen voor Europese samenwerking van soci-
aaldemocraten, zoals een eerlijke verdeling van arbeid, geld en grondstoffen. Hij wil zich graag inzetten
voor een sterk sociaaldemocratisch geluid in Europa. 

Alfabetische lijst:

1.  Suus Harms, 31 jaar, vrouw, woonplaats: Utrecht, Utrecht
    Suus werkt als adviseur informatiemanagement en digitalisering bij detacheringsbureau NCOD en heeft

ruime ervaring opgedaan met politieke campagnes als campagnemedewerker op het landelijk partijbureau
van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen in 2014. Als student Internatio-
nale Betrekkingen deed zij onderzoek naar Europees en regionaal beleid ten aanzien van de Kaukasuslan-
den. Suus gaat graag het gesprek aan over politieke standpunten en wil zich met name inzetten om
mensen bewust te maken van het belang van internationale samenwerking.
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VOORSTELLEN TOT AANPASSING VAN STATUTEN
EN REGLEMENTEN TIJDENS HET CONGRES IN
JANUARI 2017

Beste partijgenoten,

Nadat het congres in februari 2016 de omvangrijke wijzigingen in de Statuten en Reglementen heeft vastge-
steld die de nieuwe ledendemocratie implementeren, blijken in de praktijk nog enkele aspecten verbetering te
behoeven. Dit viel te verwachten, en de evaluatie van het komende congres zal hoogstwaarschijnlijk ook weer
nieuwe wijzigingen opleveren. Wij leggen u nu drie volgende voorstellen tot wijzigingen voor:

NIET AMENDEERBAAR
1. Ondergrens voor ondersteuning voorstellen Politieke Leden-

raad
In de procedure voor het congres zijn er twee routes voor
voorstellen, moties en amendementen. Ten eerste komen
voorstellen etc. die ondersteund worden door minstens 100
schriftelijke handtekeningen altijd op de agenda (artikel 4.1,
lid 1 Reglementen). Dit was altijd al zo, en één van de punten
in de resolutie die het congres van begin 2015 vaststelde was
dat dit zo zou blijven. De tweede route is via de applicatie,
en dan geldt een door het Presidium vooraf vast te stellen
aantal ondersteuningen (lid 2). Deze formulering is gekozen
omdat het optimale aantal in de tijd kan variëren, en onder
meer zal afhangen van het aantal leden en de mate waarin
zij van de applicatie gebruik maken. Het is ongewenst tel-
kens hiervoor de reglementen aan te moeten passen, en we
lopen daarbij steeds achter de feiten aan. 
Bij de Politieke Ledenraad bestaat alleen de tweede route.
Echter, daar wordt een vast aantal van 100 ondersteuningen
geëist (artikel 4.3, lid 3 Reglementen). Die tekst is begin dit
jaar ongewijzigd gebleven. Dat blijkt in de praktijk onhandig
en wij stellen voor die flexibiliteit hier ook aan te brengen.
Tegelijk wordt expliciet gemaakt dat dat allemaal via de ap-
plicatie moet.

Huidige tekst:
Artikel 4.3 lid 3 Reglementen:
Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door de Poli-
tieke Ledenraad worden behandeld of moties voorleggen aan
de Politieke Ledenraad, mits dergelijke voorstellen of moties
ondersteund zijn door minstens 100 andere leden. Een lid
dat een dergelijk voorstel of motie indient treedt op als in-
diener van dit voorstel of deze motie en heeft het recht het
voorstel of de motie toe te lichten en te verdedigen tijdens
de Politieke Ledenraad. 

Voorstel nieuwe tekst: AMENDEERBAAR
Artikel 4.3 lid 3 Reglementen:
Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door
de Politieke Ledenraad worden behandeld of moties
voorleggen aan de Politieke Ledenraad door middel
van de applicatie op de website van de partij. Voor-
stellen en moties die worden ondersteund door min-
stens een door het presidium vastgesteld aantal
andere leden komen in aanmerking voor stemming
via die applicatie. Dit aantal wordt voorafgaande
aan de procedure door het presidium vastgesteld
met een minimum aantal van 100. Een lid dat een
dergelijk voorstel of motie indient treedt op als in-
diener van dit voorstel of deze motie en heeft het
recht het voorstel of de motie toe te lichten en te
verdedigen tijdens de Politieke Ledenraad.

NIET AMENDEERBAAR
2. De verifieerbaarheid van ‘ondersteuningen’
Niet op alle plaatsen in Statuten en Reglementen wordt ex-
pliciet gemaakt aan welke eisen een ‘ondersteuning’ voor een
voorstel, een extra congres, een kandidaat et cetera, moet vol-
doen. In de praktijk kan dat leiden tot vervelende discussies
tussen indieners en medewerkers van het partijbureau die
e.e.a. moeten controleren. Omdat op sommige plaatsen in
de Reglementen wél expliciete eisen vermeld worden (bij-
voorbeeld dat het schriftelijk moet of dat naam en adres ver-
meld moeten zijn) stellen wij voor aan het begin van de
reglementen een algemene tekst op te nemen, die ruimte
laat om elders specifiekere eisen te stellen. De logische plek
daarvoor is artikel 1.1 Reglementen , Algemene bepalingen
(ten aanzien van vergaderorde en besluitvorming). Wij stel-
len voor daar een vierde lid aan toe te voegen.
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Huidige tekst:
Artikel 1.1 Reglementen:
1. Vergaderingen van partijgeledingen kunnen alleen worden

gehouden, indien zij die toegang hebben tot die vergade-
ring daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld, met vermel-
ding van tijd, plaats en de te behandelen agendapunten
of onderwerpen en tevens of de vergadering te volgen is
via internet en men via de stemapplicatie kan deelnemen.

2. De deelnemers aan een vergadering zijn de leden die deel
uitmaken van de geleding die vergadert en die in persoon
aanwezig zijn dan wel die zijn ingelogd middels de appli-
catie.

3. Stemmen bij volmacht is slechts toegestaan wanneer de
stemapplicatie gebruikt wordt. De volmachten moeten
vóór aanvang van de vergadering via de stemapplicatie
verleend worden. Een gemachtigde kan hoogstens na-
mens twee andere leden stemmen.

Voorstel nieuwe tekst: AMENDEERBAAR
Artikel 1.1 Reglementen: 
TOEVOEGEN Nieuw lid 4: 

4. Ondersteuningen voor voorstellen, initiatieven, kan-
didaten en dergelijke dienen verifieerbaar te zijn.
Voor specifieke gevallen kunnen de reglementen
dienaangaande nadere eisen stellen aan vorm en in-
houd.

NIET AMENDEERBAAR
3. De ANBI-status

De PvdA beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling). Om voor deze status in aanmerking
te komen moet een instelling aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Bij de jaarlijkse controle door de accountant is
gebleken dat de PvdA aan een van de voorwaarden niet
voldoet.
Een van de voorwaarden is namelijk dat uit de statuten
van een ANBI moet blijken dat bij opheffing een batig li-
quidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI
met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het al-
gemeen nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling
heeft. Concreet betekent dit dat de huidige liquidatieclau-
sule nu niet voldoet aan de ANBI voorwaarden. Bij een
eventuele controle kan dit reden zijn om de ANBI status
te ontnemen. Daarom stellen we de volgende wijziging
voor:

De huidige tekst:
Artikel 23 lid 3 Statuten:
Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het
partijbestuur, overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek. Bij het ontbindingsbesluit kan tevens worden be-
paald welke andere bestemming, dan die genoemd in het
Burgerlijk Wetboek, aan het batig saldo zal worden gegeven.

Voorstel nieuwe tekst: AMENDEERBAAR
Artikel 23 lid 3 Statuten :
Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie

door het partijbestuur, overeenkomstig het be-
paalde in het Burgerlijk Wetboek. Bij het ontbin-
dingsbesluit zal tevens worden bepaald dat het
batig saldo wordt besteed ten behoeve van een
ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
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UITSLAG STEMLOKAAL EN VOORSTEL VOOR 
AFHANDELING AMENDEMENTEN EN MOTIES

Tussen vrijdag 2 en vrijdag 9 december zijn de amendementen en moties die voortkomen uit de Ledenkamer
(mits meer dan 100 steunbetuigingen) en de voorcongressen in stemming gebracht onder de leden in het
Stemlokaal. 2661 leden hebben gebruik gemaakt van hun stem. Bij het stemmen op de amendementen kon
men hoofdstukken selecteren waarop men een stem uitbracht.  

Het presidium heeft de uitslag van het stemlokaal bekeken en doet het volgende voorstel voor de afhandeling
van de amendementen en moties op het congres:

-   Alle amendementen en moties met meer dan 50% voor of tegen in het Stemlokaal, worden als hamerstuk
behandeld op het congres.

-   Wanneer er in het Stemlokaal geen meerderheid voor of tegen een amendement of motie is behaald, dan
zal het betreffende amendement of motie in ieder geval in stemming gebracht worden op het congres.
Overigens kan het partijbestuur ervoor kiezen een bepaald amendement toch in behandeling te brengen. 

-   In aanloop naar het congres gaat het presidium de behandeling voorbereiden van de amendementen en
moties die geen meerderheid hebben behaald in het Stemlokaal, en daarmee verdeeld liggen. Het uitgans-
punt hierbij is om over een paar kernthema’s te debatteren. 

-   Het uitgewerkte afhandelingsvoorstel komt, zoals op ieder congres, bij de opening van het congres aan de
orde. 

-   Opmerking: bij de uitslag kan het voorkomen dat de optelsom van de percentages op 99 of 101% uitkomt.
Dit heeft te maken met het afronden en vervolgens optellen van de percentages. 
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Uitslag Stemlokaal 

AMENDEMENTEN 

Meer dan 80% voor:
1, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 33, 38, 41, 54, 60, 65, 67, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 80, 81, 84,
88, 97, 101, 102, 103, 106, 118, 120, 122, 124, 131, 133, 152, 174, 179, 183, 184, 189, 194, 198, 201,
205, 207, 212, 213, 215, 216, 229, 231, 233, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 265, 266, 268,
270, 274, 279, 282 en 296

Meer dan 70% voor:
2, 5, 37, 48, 56, 59, 93, 96, 108, 117, 121, 123, 125, 129, 141, 146, 154, 158, 159, 163, 165, 166,
170, 173, 235, 242, 254, 273, 293 en 299

Meer dan 70% tegen:
31, 43, 63, 64, 66, 73, 104, 139, 140 en 193

Meer dan 60% voor:
8, 28 en 36

Meer dan 60% tegen:
24, 32, 44, 58, 61, 75, 87, 92, 100, 115, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 137 (2), 149, 153, 155,
157, 169, 172, 178, 180, 181, 182, 185, 191, 195, 196, 204, 209, 217, 221, 222, 225, 227, 230, 233,
234, 241, 245, 251, 276, 283, 285, 287, 288, 294 en 297

Meer dan 50% voor:
98

Meer dan 50% tegen:
14, 25, 27, 29, 30, 35, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 72, 77, 78, 85, 95, 99, 105, 109, 111, 156,
200, 206, 209, 220, 223, 224, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 267, 271, 272, 284, 286, 289,
292 en 298



24

AMENDEMENTEN 

Geen meerderheid:
Nummer    %voor      %tegen    %blanco
3                 30            40            30
4                33            47             20
6                 33            38             29
11                47            36             17
12               44            34             21
13               31             43             26
17               30            49            21
19               35            20            45
21               38            29             33
22               34            36             30
34              29            37             33
39               48            21              31
40              36            40            24
46              35            37             29
47               43            30            27
51               37             39             24
62              31             38             31
68              46            21              33
70              28            36             36
82               28            48            24
83               23            37             40
86              22            46            32
89              31             39             30
90              43            34             23
91               21             46            34
94              37             29             34
107             37             40            23
110              38            39             23
112              32            37             31
114              24            49            27
126             45            27             28
127             22            47             32
138             24            45             31
143             14             48            38

144             23            48            29
150             11              45             43
160             36            34             30
162             33            38             29
176             37             29             34
181              25            37             37
190             26            37             37
197             26            30            44
199             38            37             24
202            27             36             37
203            36            32             32
210             16             44            41
211              21             37             42
214             22            48            30
218             27             35             37
219             24            42             34
226            41             30            29
228             47            26             27
237             16             47             37
240            15             44            40
253             31             35             34
255             23            43             34
258            43            26             31
259            21             42             37
260            16             48            36
261             34            39             28
262            35            39             27
263            16             41             42
264            40            22             37
269            28            21              51
275             17             48            35
277             45            24             32
278             22            45             33
280            26            43             31
281             23            49            28
290            35            29             37
291             23            49            29
295            33            35             32
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MOTIES

Meerderheid tegen: 

7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 25, 26 en 27

Geen meerderheid:
Nummer    %voor      %tegen    %blanco
3                25            49            26
4                21             49            30
5                24            47             29
6                46            22             32
12               23            34             43
20              20            45             35
23              21             43             36
28              21             42             36
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CONGRESBESLUIT ADDENDUM 
OP HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Toelichting: Op vrijdag 9 december 2016 werd Lodewijk Asscher door de leden gekozen als beoogd lijsttrek-
ker voor de Partij van de Arbeid. Zoals vastgelegd in onze statuten heeft de gekozen lijsttrekker de gelegen-
heid om advies uit te brengen op het ontwerp-verkiezingsprogramma. Dat kan binnen de nieuwe
ledendemocratie op twee manieren. Allereerst via amendementen die ingediend worden bij de Ledenkamer.
Op de tweede plaats via de besluitvormende vergadering van het partijbestuur waarin de beschrijvingsbrief
voor het Congres –waar het programma een deel van uitmaakt- wordt vastgesteld.

Lodewijk Asscher heeft van deze laatste gelegenheid gebruik gemaakt. De volgende brief bevat het verzoek
aan de leden om het programma op drie punten te amenderen. 

Congresbesluit: Het Partijbestuur stelt het Congres voor om deze punten, in de vorm van amendementen, af-
zonderlijk te behandelen op het verkiezingscongres. En wanneer het Congres daartoe besluit, toe te voegen
aan het verkiezingsprogramma.

Brief aan de leden m.b.t. het Verkiezingsprogramma van Lodewijk Asscher:

Beste partijgenoten, 

Op 14 en 15 januari 2017 zullen we tijdens het congres spreken over ons verkiezingsprogramma. Een krachtig pro-
gramma dat de basis is voor onze politieke koers in de komende jaren. Een progressieve koers voor een sociale eco-
nomie en een fatsoenlijke samenleving. Voor een Nederland waarop iedereen trots kan zijn. 

Dat is nodig om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Samen met jullie wil ik een krachtig geluid van saamho-
righeid laten klinken tegen de rechtse economische politiek van de VVD die vindt dat je het maar in je eentje moet
uitzoeken. Een progressief, verbindend antwoord op Geert Wilders die groepen mensen tegen elkaar opzet. Dat is
hard nodig want er staat ongelooflijk veel op het spel voor Nederland. 

Tijdens de vele bezoeken die ik de afgelopen maanden aan scholen, bedrijven en PvdA-afdelingen in het land heb
afgelegd, kwam een aantal zorgen steeds weer terug. Ik wil jullie daarom voorstellen om ons programma aan te
scherpen op de volgende thema’s:

1.    Nieuwe, eerlijke spelregels voor werknemers in Europa. 
      Gelijk loon voor gelijk werk. Dat is ons uitgangspunt. Teveel werknemers in bijvoorbeeld de bouw, de transport-

sector en de landbouw zijn nu de dupe van oneerlijke Europese spelregels. We moeten daarom stoppen met ar-
beidsmigratie wanneer die in feite niks meer is dan loonconcurrentie. Want het is niet te verkroppen als je
weggeconcurreerd wordt door iemand die jouw werk tegen andere voorwaarden en voor veel minder geld doet.
Dat is oneerlijk en het deugt niet. De enigen die er van profiteren zijn grote werkgevers die met schimmige
constructies hun zakken vullen. Maar dat is niet het sociale Europa waar sociaal-democraten in geloven. De be-
lofte van Europa was dat we het allemaal beter zouden krijgen. Niet dat we af zouden zakken naar het niveau
van het minimumloon in Bulgarije of Roemenië. 

      De komende tijd hebben we een unieke kans om dit onrecht aan te pakken. Ik wil dat Nederland de onderhan-
delingen over de Brexit aangrijpt om nieuwe, eerlijke spelregels af te spreken voor werknemers in Europa. 
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2.   Extra geld voor liefdevolle zorg van goede kwaliteit voor ouderen in verpleeghuizen
      Over wat liefdevolle zorg voor kwetsbare ouderen is, zijn we het allemaal snel eens: voldoende personeel dat

goed geschoold is en fatsoenlijk betaald wordt, meer aandacht voor bewoners en minder tijd besteden aan bu-
reaucratie en goed contact met familieleden over de zorg die nodig is. Ons concept-verkiezingsprogramma bevat
daarvoor goede voorstellen. Ook is de afgelopen tijd veel gesproken over het manifest van Hugo Borst en Carin
Gaemers voor betere ouderenzorg, dat zij eind oktober presenteerden. Martin van Rijn schreef er eerder over
in een bijzondere, persoonlijke brief (http://www.ad.nl/nieuws/toen-ik-mijn-moeder-naar-het-verpleeghuis-
bracht~a6b9e05f/).  

      Ik wil extra investeren in de ouderenzorg en stel daarom voor om een nieuw tarief in de inkomstenbelasting
van 60% in te voeren voor inkomens boven de 150.000 euro. Dat levert ongeveer 300 miljoen euro per jaar op,
die we rechtstreeks kunnen besteden aan het verbeteren van de ouderenzorg. Meer personeel, betere opleidin-
gen, meer aandacht voor bewoners. Zo kunnen we snel werken aan de verbeteringen die ons allemaal zo aan
het hart gaan. 

3.    Belastingvoordeel voor werknemers, eerder stoppen met werken voor wie dat nodig heeft, extra banen creëren 
      Het is volstrekt onrechtvaardig dat grote bedrijven de belastingen ontduiken en ontwijken, terwijl kleine bedrij-

ven en gewone gezinnen netjes hun bijdrage aan onze collectieve voorzieningen betalen. Dat wil ik veranderen.
De afgelopen jaren heeft onze partij al hard gewerkt aan een aanpak van deze onrechtvaardigheid en daar wil ik
verder mee gaan. De trend dat de vennootschapsbelasting (VPB) in Europa omlaag dreigt te gaan, wil ik keren.
Geen race to the bottom van belastingen, want de gewone man betaalt anders de rekening. Zo lang er nog op
grote schaal belastingontwijking plaats vindt, wil ik daarom het tarief in de VPB verhogen. Elke procent verho-
ging van de VPB levert 700 miljoen op. Dat geld wil ik specifiek inzetten voor mensen die iets eerder willen
stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat ze heel jong begonnen zijn of een zwaar beroep hebben gehad. Met
de zogenaamde flexibele AOW-leeftijd kunnen mensen eerder stoppen met werken zonder er financieel teveel
op achteruit te gaan. Daarbij wil ik met name mensen met een smalle beurs ontzien.

      Daarnaast wil ik iets extra’s doen voor de werknemers. De lonen zijn de afgelopen jaren achtergebleven, terwijl
de winsten van bedrijven behoorlijk zijn gestegen. Werknemers wil ik daarom ondersteunen door een werkne-
mersvoordeel in ons belastingstelsel in te voeren. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de koopkracht van
gewone gezinnen. 

      Tenslotte wil ik de belastingkorting voor werkgevers die mensen met een bescheiden inkomen in dienst hebben
verruimen. Het budget voor het zogeheten Lage Inkomens Voordeel (LIV) wordt vergroot. Een werkgever die
iemand in dienst heeft krijgt tot enkele duizenden euro’s belastingkorting, zodat naast de 100 duizend publieke
banen uit ons programma ook bij andere werkgevers het aantal banen toeneemt.

Graag ga ik tijdens het congres met jullie in gesprek over deze aanscherpingen van ons verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet, 

Lodewijk Asscher 
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Essay: Een verbonden samenleving 29

01 Open en diverse samenleving 34

02 Solidaire samenleving: vluchtelingen helpen en laten meedoen 42
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tij van de Arbeid zich in 2012, midden in de crisis, stelde.
Nederland stond er slecht voor. Veel mensen raakten hun
baan kwijt en de economie zat in de put. De crisis, toen al
vier jaar oud, leek maar niet over te gaan. Ook in de politiek
ging het niet soepel. Het kabinet van Rutte-Verhagen had al
na zestien maanden de gedoogsteun van de PVV verloren.
Opnieuw waren er tussentijdse verkiezingen nodig, die op-
nieuw een lastige verkiezingsuitslag opleverde. Een patstel-
ling dreigde.

Wij hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen door
een coalitie aan te gaan met de VVD, een partij die ideolo-
gisch onze tegenpool is. De keuze voor deze coalitie was, ge-
zien de verkiezingsuitslag, onvermijdelijk om uit de
patstelling te komen, een einde maken aan de stagnatie en
de broodnodige hervormingen door te voeren. Deze keuze
wordt ons niet door iedereen in dank afgenomen. Wij zijn
er mensen door kwijtgeraakt. Dat betreuren wij. Het verloren
vertrouwen willen we terugwinnen. We hebben deze keuze
welbewust gemaakt en wij leggen daarover, zoals dat hoort
in een democratie, verantwoording af aan de kiezer.

Om het economisch herstel op gang te krijgen zijn er lastige
maatregelen genomen en grote offers gevraagd. Eerlijk is
eerlijk: het Kabinet heeft ook maatregelen genomen die wij
als PvdA anders hadden genomen als we het alleen voor het
zeggen hadden gehad, zoals de snellere verhoging van de
pensioenleeftijd. Het is niet altijd goed gegaan, zoals bij de
uitbetaling van de pgb’s. Maar wij hebben gestreden voor ver-
andering, het herstel is aantoonbaar en wij zijn verheugd
over resultaten die het verschil maken. De laagste inkomens
zijn beschermd; de schoonmakers zijn bij de overheid weer
in vaste dienst; jongeren krijgen een volwaardig loon; er zijn
grenzen gesteld aan de inkomens in de publieke sector; de
strengste bonuswet van Europa voor bankiers is ingevoerd;
en wij vragen van de hoogste inkomens een extra bijdrage.
Er is een nieuw fundament gelegd; nu kunnen we weer voor-
uitkijken en met meer optimisme onze voorstellen aan u
voorleggen.

0.2 Een wereld in verandering
Het gaat gelukkig weer de goede kant op met Nederland. Het
leven is hier beter dan in bijna ieder ander land ter wereld.
Op tal van lijsten scoort ons land hoog. Nederlanders geven
hun leven gemiddeld een rapportcijfer 7,8 en wij staan daar-
mee in de mondiale top van tevreden volkeren. Maar achter
deze goede gemiddelden gaan, zoals vaker, aanzienlijke on-
gelijkheden schuil. Dat laten de tevredenheidscijfers zien:
terwijl de kansrijke Nederlanders hun leven meer dan een 8
geven, waardeert de minst kansrijke groep het eigen leven
met een 6.

Dat verklaart waarom er naast tevredenheid ook ontevreden-
heid merkbaar is. Deze ongelijkheid in tevredenheid wijst
op een kloof. Er zijn nog steeds verschillen in inkomen en
vermogen, in opleidingskansen en arbeidszekerheid, in ge-
zondheid en levensduur, in de toegang tot de woningmarkt.
Een zekere ongelijkheid is ‘draaglijk’ wanneer je weet dat er
in je eigen leven en dat van de volgende generatie vooruit-
gang en emancipatie mogelijk is. Maar wanneer die sociale
stijging minder vanzelfsprekend is, de maatschappelijke ver-
schillen sterker worden en moeilijker te bestrijden zijn, tast
dit de onderlinge verbondenheid van onze samenleving aan.
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00 Een verbonden samenleving

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toe-
gang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap – zie
hier de rode draad in onze strijd voor een rechtvaardige we-
reld. Vanuit deze waarden bouwde de Partij van de Arbeid
na de Tweede Wereldoorlog aan de Nederlandse verzorgings-
staat. Met deze waarden koesteren wij het ideaal van een sa-
menleving waarin iedereen ongeacht afkomst vrij is,
bestaanszekerheid heeft en zich kan ontplooien. Een samen-
leving waar kinderen onbevreesd kunnen opgroeien, die hen
aanmoedigt om na te denken, creatief te zijn, verder te rei-
ken dan het gangbare en vooruit te komen. Een samenleving
die uitgaat van optimisme en vertrouwen in mensen, waarin
het vanzelf spreekt om je welvaart te delen met anderen,
waarin vertrouwen, verbondenheid en solidariteit over gren-
zen heen gaan. Een samenleving waarin mensen met elkaar
verbonden zijn, die mededogen kent en het cynisme in toom
houdt, maar ook een samenleving die niet naïef is, die alert
is op bedreigingen en die veiligheid biedt. Een samenleving
waarin overheid en maatschappelijke organisaties dienstbaar
zijn aan mensen en waarin degenen die het echt nodig heb-
ben vanzelfsprekend steun krijgen. Een samenleving waarin
wij niet alleen zorgvuldig omgaan met elkaar maar ook met
de aarde. Een menselijke, duurzame samenleving waar aan
we met elkaar willen werken, en die we met overtuiging aan
de volgende generaties willen doorgeven.

Door alle veranderingen heen zijn onze waarden van solida-
riteit, gelijke kansen, toegankelijkheid, rechtvaardigheid en
vooruitgang dezelfde gebleven. In de vertaling van deze
waarden naar de praktijk laten wij ons leiden door ons idea-
lisme maar ook door onze realiteitszin, waarbij wij, zoals
Joop den Uyl het uitdrukte, ‘de smalle marges van de demo-
cratie’ ten volle benutten om wat vandaag nog onhaalbaar
lijkt, morgen te realiseren.

Nu staan wij opnieuw voor deze opgave. Misschien wel meer
dan ooit moeten wij ons inzetten voor een solide samenle-
ving die plaats heeft voor ‘zachte krachten’, een samenleving
die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan men-
sen en overtuigingen te kunnen dragen, en tegelijkertijd soe-
pel genoeg om zich te blijven ontwikkelen. Een samenleving
die uitgaat van menselijke waarden en van onderling ver-
trouwen, en die krachtig kan optreden tegen de destructieve
krachten van haat en geweld.

Zo’n samenleving is er niet zomaar en ze is nooit af. Het is
een permanente opgave van eerlijk delen, van spreiding van
kennis, macht en inkomen. Ook een sociale en sterke sa-
menleving vereist voortdurende toewijding en onderhoud,
om achterstand en ongelijkheid te bestrijden en gelijke kan-
sen voor mensen te scheppen en te behouden. Dat is de be-
staansreden van de sociaaldemocratie en de opdracht die
sociaaldemocraten zichzelf stellen. En die krijgt nu een uit-
werking in de opgave om met elkaar te werken aan een ver-
bonden samenleving.

0.1 Voorbij de crisis
‘Nederland, sterker en socialer’, luidde de opgave die de Par-



Ongelijkheid en achterstelling vormen dan een broedplaats
voor frustratie. Mensen die hun leven het laagste tevreden-
heidscijfer geven, ervaren een verlies aan controle op het
eigen leven, voelen zich onvoldoende aangesloten bij de
voorspoed die anderen wel meemaken. Meer Europa, een
toenemende migratie en een verdere globalisering worden
ervaren als bedreiging, en vaak niet ten onrechte. Het gevaar
is dat mensen zich uit onvrede afsluiten van de samenleving.
Dit tast onze onderlinge verbondenheid aan. Wij zien het na-
drukkelijk als een opdracht om met elkaar te werken aan een
verbonden samenleving waarin iedereen recht heeft op een
kansrijke toekomst.

Ook onder mensen die wel delen in de voorspoed, en tevre-
den zijn over hun leven, bestaan zorgen, vooral over de ver-
dere toekomst. ‘De cijfers zeggen dat het beter gaat. Maar
cijfers zijn geen mensen. Ja, er komen banen bij. En de eco-
nomie draait weer. Maar kun je over een jaar de huur of hy-
potheek nog betalen? En de kinderopvang én de studie voor
de oudste? Heb ik over vijf jaar mijn baan nog?’ Veel zeker-
heden waarmee wij generaties lang zijn opgegroeid, zijn nu
kwetsbaarder en soms zelfs niet langer vanzelfsprekend. De
ongerustheid hierover richt zich op concrete en directe zaken
zoals werk en inkomen, onderwijs, zorg en wonen, maar ook
op grotere kwesties als de internationale orde, op het samen-
leven van mensen met verschillende levensvisies en maat-
schappelijke waarden, op vraagstukken als de klimaat-
 verandering.

Er is gelukkig reden voor optimisme, maar de diepe en lang-
durige schok van de financiële en economische crisis ligt
voor ons allen nog vers in het geheugen. Het maakte duide-
lijk dat de wereld fundamenteel is veranderd en dat ze blijft
veranderen. Deze veranderingen raken het dagelijks leven.

Een van de meest uitgesproken ontwikkelingen is het weg-
vallen van vertrouwde samenlevingsverbanden. Het is de
maatschappelijke norm geworden om mensen als individu
aan te spreken en niet langer als afgeleide van een groep,
zoals een zuil, klasse of gezin. Dat is in veel opzichten be-
vrijdend geweest; we hebben meer individuele rechten ge-
kregen, het is de zelfontplooiing ten goede gekomen en het
heeft bijgedragen aan emancipatie. Tegelijkertijd zien wij dat
het principe van individuele behandeling in de praktijk van
alledag ongelijk wordt toegepast. Zo ervaren leden van etni-
sche minderheden dat zij vaak juist niet als individu worden
behandeld maar als lid van een groep. En de ‘eigen verant-
woordelijkheid’ betekent nogal eens dat mensen worden te-
ruggeworpen op hun eigen veerkracht en dat er
vaardigheden worden verondersteld die niet iedereen even
goed beheerst. Hier kan een te strikte benadering van de in-
dividuele burger bijdragen aan maatschappelijke ongelijk-
heid en vereenzaming.

Alleen met elkaar kunnen wij een stevig en blijvend draag-
vlak vormen voor een sociale en rechtvaardige samenleving.
Het is terecht dat veel mensen hun individuele vrijheid koes-
teren maar tegelijkertijd hechten aan een goede maatschap-
pelijke verbondenheid. De onzekerheden en spanningen in
onze tijd vragen er ook om, juist nu, meer en beter te inves-
teren in wat ons allen bindt. Het gaat in essentie om de vraag
of wij straks tegenover elkaar staan – oud tegenover jong,
hoogopgeleid tegenover laagopgeleid, goedverdienenden te-

genover de laagstbetaalden, kansrijke en kansarmen, witte
en zwarte Nederlanders – of dat wij het samen doen. De Par-
tij van de Arbeid kiest nadrukkelijk vóór een verbonden sa-
menleving en tégen versplintering en verharding. Daarom
willen wij nadrukkelijk investeren in wat ons bindt. Wij zoe-
ken dat in de kracht van mensen, omdat zij het zijn die van
onderop de samenleving kunnen verbinden. Zij verdienen
hierbij de steun van een beschermende overheid en een so-
lide, door idealen gedreven publieke sector in het onderwijs,
de zorg, veiligheid en het wonen. Met elkaar kunnen wij bij-
dragen aan een meer verbonden samenleving.

Ook het marktdenken binnen de overheid en bij veel pu-
blieke organisaties – bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs
en het wonen – vraagt om een herbezinning. Er was in de
afgelopen decennia de oprechte wens om de overheid en de
publieke sector efficiënter en doelmatiger te maken. Maar
op een aantal terreinen is dat doorgeslagen, vooral daar waar
maatschappelijke waarden en vaardigheden te zeer in geld
worden uitgedrukt.

In een deel van onze publieke sector zijn de mechanismen
en de metaforen van de markt niet langer dienend maar do-
minant geworden. Huurders zijn ‘woonconsumenten’ ge-
worden, universiteiten zijn ‘ondernemend’ en in de normale
burenhulp of mantelzorg gaat het meer en meer over ‘klan-
ten’. Deze verzakelijking binnen de publieke dienstverlening
heeft misschien meer efficiëntie en keuzemogelijkheden ge-
bracht, maar ze schiet door als maatschappelijke thema’s die
niet primair om geld draaien, zoals cultuur, natuur of man-
telzorg, kunstmatig in de mal van het economische denken
zijn gegoten of zelfs als ondergeschikt of soft worden gezien.

Juist bij publieke dienstverlening gaat het primair om de
maatschappelijke meerwaarde, de kwaliteit van de dienstver-
lening en de democratische inbedding. Daarom willen wij
voor de onmisbare publieke taken in onze samenleving uit-
gaan van een breder welvaartsperspectief dat ook rekening
houdt met de kwaliteit van leven en de waarde van gemeen-
schappelijkheid. Voor de PvdA betekent dit een herwaarde-
ring van de voorzieningen van de verzorgingsstaat en
versterking van publieke waarden. 

Wij leven in een tijd waarin technologische vernieuwingen
op een bijna revolutionaire wijze de wereld en ons dagelijks
leven beïnvloeden. We doen er ons voordeel mee: de zorg
wordt verbeterd, veel ernstige ziekten kunnen nu wel wor-
den behandeld, we hebben meer informatie bij de hand dan
ooit, we kunnen ons gemakkelijker verplaatsen met e-bikes
terwijl veilige snelwegen en zelfsturende auto’s binnen
handbereik komen. Technologische vernieuwing zal de sa-
menleving blijvend en diepgaand beïnvloeden. Hoe positief
wij hier ook tegenover staan, wij kunnen onze ogen niet slui-
ten voor de schaduwzijden en de onbeantwoorde vragen die
dit alles ook oproept. In de werksfeer brengt technologische
vernieuwing fundamentele veranderingen in de productie-
wijze mee die het voortbestaan van allerlei vormen van ar-
beid onzeker maakt. Dat gebeurde bij het begin van de
automatisering en het gebeurt nu weer opnieuw. Het is aan-
genaam dat zwaar en eentonig werk verdwijnt, maar roboti-
sering tast ook de vanzelfsprekendheid aan van het werk van
verpleegkundigen, taxichauffeurs, leraren, havenwerkers, en
ook van accountants en juristen. Het grijpt dus diep in de
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arbeidsmarkt in en brengt onzekerheid mee voor iedereen
die moet werken voor de kost. Het is onze opgave om be-
staanszekerheid te verankeren in een telkens veranderende
economische wereld.

Technologische ontwikkelingen uit de afgelopen twee eeu-
wen en de ongeremde uitputting van onze aarde hebben
sterk bijgedragen tot de inmiddels zorgwekkende toestand
van het klimaat, de biodiversiteit en de beschikbaarheid van
cruciale levensbehoeften en grondstoffen. Hier zien wij de
januskop van de technologische cultuur: die kan voorspoed
maar ook rampspoed brengen. Het is van levensbelang, voor
onszelf en de volgende generaties, om in de komende jaren
de juiste beslissingen te nemen waar het gaat om klimaat,
energie en ecologie. De inzet van het klimaatakkoord van Pa-
rijs juichen wij toe maar zeker is ook dat het grote inspan-
ningen van ons allen zal vragen.

Technologische vernieuwing roept ook vragen op, op het ter-
rein van de onderlinge communicatie, het functioneren van
de democratie en de privacy. Oude, nieuwe en sociale media
brengen ons een doorlopende stroom van nieuws, meningen
en geruchten van over de hele wereld, in een veel hogere
snelheid en intensiteit dan voorheen. Ons beeld van de wer-
kelijkheid wordt met de minuut bijgesteld en geactualiseerd.
Iedere burger wordt als ‘nieuwsconsument’ geacht daarin
het kaf van het koren te kunnen scheiden. Steeds vaker zien
wij dat normale onderlinge communicatie een commerciële
waarde vertegenwoordigt, en dat raakt niet alleen aan de es-
sentie van vrije communicatie, maar ook onze privacy.
Omdat de samenleving alleen goed kan functioneren bij de
gratie van een goede en evenwichtige informatievoorziening,
zijn er nieuwe vaardigheden nodig om als burger door de
bomen het bos te blijven zien. Voor een verbonden samen-
leving is het van groot belang dat we technologische vernieu-
wing inzetten om de kwaliteit van de samenleving als geheel
te verbeteren.

De meest ingrijpende veranderingen in onze samenleving
worden beïnvloed door een voortschrijdende globalisering
van de economie, de politiek, de cultuur en de migratie van
mensen. De kracht van deze ontwikkeling is in de laatste de-
cennia sterk toegenomen. Op alle niveaus verandert ze onze
leefwereld. Als consumenten profiteren we van de goedkope
producten en diensten, zoals vakanties, goederen en infor-
matie, die tegenwoordig van over de hele wereld binnen
handbereik zijn gekomen. Nederland is bij uitstek een ex-
portland en heeft dus economisch profijt van open grenzen.
Veel Nederlandse bedrijven hebben hun vertakkingen over
de gehele wereld. Het levert ons aantoonbaar welvaart op.

Maar er is ook een andere kant. In de mondiaal georgani-
seerde economie dreigt te vaak een ‘race naar de bodem’,
waarin bijna alles geoorloofd lijkt in de strijd om de laagste
prijs; grondstoffen worden schaamteloos uitgeput en ele-
mentaire arbeidsvoorwaarden getart. Meer en meer worden
vergaande en ingrijpende beslissingen genomen in de be-
stuurskamers van internationale ondernemingen, terwijl de
gevolgen neerslaan op lokaal en nationaal niveau. Bijvoor-
beeld over de verplaatsing van productie en werk, over voor-
delige fiscale regelingen, over nieuwe activiteiten en
investeringen. Hier is de scheiding tussen kansrijken en de-
genen die geen deel kunnen uitmaken van deze veranderin-

gen het meest indringend. Wij leggen ons daar niet bij neer
en willen dat de overheid beschermt en sanctioneert waar
fiscale, ecologische en sociale grenzen worden overschreden.

In een geglobaliseerde economie zou meer aandacht moeten
zijn voor een duurzaam omgaan met onze aarde. De over-
gang naar een circulaire economie is onontkoombaar maar
ook gewenst toekomstbeeld. Hoe eerder hoe beter. Alleen
dan kan Nederland economisch sterker en slimmer worden
en op eigen termen meedoen in de wereldeconomie. Kennis
en samenwerking zijn de cruciale voorwaarden voor econo-
misch succes. Een van de meest succesvolle voorbeelden
hiervan is de regio Eindhoven waarin het gemeentebestuur,
de bedrijven en de universiteit de unieke concentratie van
kennis en deskundigheid optimaal benut door samen te wer-
ken en zich gezamenlijk internationaal te presenteren. Het
is een model dat navolging verdient.

De internationalisering van de economie en de arbeidsmarkt
is niet nieuw. Al vanaf de jaren zestig werden ‘gastarbeiders’
door het bedrijfsleven en de overheid naar ons land gehaald.
Het heeft ons en hen welvaart gebracht, maar het heeft ook
onze bevolkingssamenstelling veranderd. Zo is ook cultureel
gezien de wereld dichterbij gekomen. De multi-etnische sa-
menleving is al enkele decennia een feit.

Het verrijkt ons land, vele nieuwe Nederlanders zijn inmid-
dels succesvol geïntegreerd, maar er zijn ook gebreken en
spanningen. Enerzijds bestaat er discriminatie en uitsluiting
van etnische minderheden vanuit delen van de autochtone
meerderheid; anderzijds zijn er binnen minderheden zelf
tendensen om zich af te zonderen, met radicalisering als ex-
treme variant. Beide vinden wij niet aanvaardbaar. Het tast
de samenhang van onze samenleving aan. Niemand is ge-
diend bij een polarisatie tussen groepen in onze samenle-
ving. Met elkaar zullen wij inhoud moeten geven aan een
goed buurmanschap.

Veel vraagstukken in de wereld zijn zo met elkaar vervloch-
ten dat internationale samenwerking onmisbaar is om ze op
te lossen en aan te pakken. Tegelijkertijd is het draagvlak
voor internationale samenwerking minder vanzelfsprekend
aan het worden. Deze spagaat moet worden opgelost.

Kwesties van vrede en veiligheid hebben bij uitstek een sterk
internationaal karakter. Conflicten tussen en binnen landen
dreigen zich vaker internationaal te verspreiden. Op de ach-
tergrond spelen spanningen over strategische posities en
grondstoffen als olie en water. Conflicten met een etnische
of religieuze lading beperken zich niet meer tot een land of
een regio. De effecten ervan dringen meer een meer door in
delen van de wereld die voorheen als veilig werden be-
schouwd. De recente aanslagen zoals in Parijs en Brussel
zijn hiervan dramatische illustraties. Oorlog en armoede zijn
tevens de motor achter het vluchtelingenvraagstuk, met de
oorlog in Syrië als het meest schrijnende voorbeeld van dit
moment. Belangrijk is dat de oorzaken worden bestreden.
Internationale samenwerking, in de EU, de NAVO en de VN,
is een absolute noodzaak om steun te geven aan mensen-
rechten, vrede en veiligheid, democratie en economische
voorspoed.
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0.3 Een verbonden samenleving: Zekerheid, zeggenschap, ver-
trouwen

Nederland klimt uit het dal omhoog. We hebben zware jaren
achter ons. Dat heeft velen niet onberoerd gelaten. Maar wij
zijn voorbij de crisis, er is na jaren weer een voorzichtige
groei, en het herstel begint voelbaar en zichtbaar te worden.
Tegelijkertijd voltrekken zich onmiskenbaar grote verande-
ringen in de wereld, en worden vertrouwde verworvenheden
aangetast en soms zelfs ondergraven. Dat maakt onze hui-
dige situatie kwetsbaar, en het geeft velen een gevoel van on-
behagen. Het is de paradox van deze tijd. Verandering brengt
niet automatisch vooruitgang voor iedereen. Er zijn winnaars
en verliezers, kansrijken en kansarmen, die in ongelijke
mate delen in de vooruitgang. Deze ongelijkheid tast funda-
menteel het vertrouwen aan dat mensen in de samenleving
hebben. En dat is voor niemand goed.

Het meest fundamentele belang dat mensen met elkaar heb-
ben, is een basisgevoel van vertrouwen. Vertrouwen is een
kernwaarde binnen een samenleving waarin mensen met el-
kaar verbonden zijn. Vertrouwen dat iedereen gelijk wordt
behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn, en dat je
met elkaar kunt delen in de voorspoed maar elkaar ook
steunt als het tegenzit. Dit vertrouwen kan alleen bestaan als
winnaars niet accepteren dat er verliezers zijn, en als kans-
rijken investeren in kansarmen. Wij staan een ‘inclusieve’
samenleving voor, waarin wij vanuit verbondenheid investe-
ren in elkaar. Wij willen de toenemende polarisatie keren
door samen te zoeken naar wat ons bindt. En dan is er voor
iedereen veel te winnen.

Daarin zit dan ook de opdracht besloten waar aan een vol-
gend kabinet inhoud moet gaan geven. Het gaat niet om de
BV Nederland maar om de samenleving zelf. Daarom willen
we in een komende kabinetsperiode een regering met een
eenduidige missie. Een missie waarin het leggen van verbin-
dingen tussen mensen en tussen groepen onderling centraal
staat. Ons land moet niet alleen financieel op orde zijn, of
uitblinken door een goede en moderne infrastructuur. Nee,
het gaat nadrukkelijk om de sociale staat van ons land. Om
hoe mensen zich tot elkaar verhouden en of zij zich ook echt
met elkaar verbonden voelen. En hoe de overheid daarin
zowel steun als bescherming kan geven. Daarin ligt de grote
opgave voor de politiek.

Er bestaat geen blauwdruk van een verbonden samenleving
maar zeker is dat wij zo’n manier van samen leven met el-
kaar kunnen maken. Wij hebben in ons land een mooie en
waardevolle traditie waarbij wij er telkens weer in slagen te-
genstellingen te overbruggen. Het historisch Wassenaarak-
koord tussen werkgevers en werknemers tot aan het recente
brede Energieakkoord, zijn daarvan aansprekende voorbeel-
den. Voor de komende kabinetsperiode is het de uitdaging
om, binnen de traditie van een gezamenlijke zoektocht, te
komen tot een gemeenschappelijke agenda voor een verbon-
den samenleving. Onze inzet daarbij is dat wij streven naar
een inclusieve samenleving die gekenmerkt wordt door ze-
kerheid, zeggenschap en vertrouwen. Het zijn de drie sleu-
telbegrippen die ieder van ons dagelijks tegenkomt. Wanneer
wij erin slagen om hieraan deze begrippen ook in politieke
zin handen en voeten te geven dan is de uitkomst een ver-
bonden samenleving waarin er geen verliezers zijn.

In ons verkiezingsprogramma, Een verbonden samenleving,
hebben wij als Partij van de Arbeid onze keuze voor zeker-
heid, zeggenschap en vertrouwen nader uitgewerkt:

0.4Zekerheid
Wij willen de zekerheid in ieders bestaan versterken. Arbeid
is hierbij cruciaal: het werk verschaft inkomen, het helpt mee
om deel te nemen in de samenleving, en het biedt een per-
spectief op een beloftevolle toekomst. Het is daarom belang-
rijk dat onze economie op orde is, en dat er voldoende werk
is, goed werk, en werk met een toekomst. Werk ook dat be-
schermt tegen willekeur, met voor iedereen de mogelijkheid
om een goed pensioen op te bouwen en een vangnet als je
onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Dit is zowel een natio-
nale als een internationale opgave.

Wij willen ook mensen die tot dusver onvoldoende van het
herstel hebben kunnen profiteren, meenemen in de econo-
mische groei en zo hun achterstand inhalen. Wij willen een
economische structuur die zich wereldwijd op kwaliteit on-
derscheidt, met de best opgeleide beroepsbevolking ter we-
reld en de hoogste kwaliteitsstandaard op terreinen als
arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.

Bestaanszekerheid stelt eisen aan de kracht en de kwaliteit
van onze publieke voorzieningen. Zij vormen de uitvalsbasis
voor mensen om aan de samenleving deel te nemen. Als
deze basis goed is, kunnen mensen zich des te beter ont-
plooien. Daarom is het de taak van de overheid en de pu-
blieke sector om onze verzorgingsstaat en de bijbehorende
voorzieningen voor onze samenleving op een betrouwbaar
en kwalitatief goed niveau te houden. Ze bieden houvast en
helderheid aan iedere individuele burger en vormen tevens
de basis voor sociale cohesie. Om dat te bereiken willen wij
het publieke karakter van de publieke sector versterken. Niet
de markt maar de mensen moeten centraal staan. Hiervoor
stellen we een groot aantal maatregelen voor op het gebied
van de rechtsstaat, veiligheid, arbeidsmarkt, economie, ener-
gie, onderwijs, zorg, wonen, kunst en cultuur, en bij grote
ruimtelijke opgaven zoals waterveiligheid en verstedelijking.

0.5 Zeggenschap
Wij zien verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap
en zelforganisatie van burgers als een doorlopende opgave.
In het verleden hebben sociaaldemocraten gestreden voor
onderwijs en cultuur voor iedereen, voor medezeggenschap
en de ondernemingsraad, voor ‘De weg naar vrijheid’, ‘Een
leven lang leren’, ‘Baas in eigen buik’ en ‘Bouwen voor de
buurt’. Steeds is het uitgangspunt de kracht en de wil van
mensen om invloed uit te oefenen op hun eigen leven, en
steeds willen wij dat zij daarbij steun krijgen vanuit de poli-
tiek en de overheid. Macht over je eigen leven is een krachtig
tegenwicht voor de onzekerheden in de samenleving die van
buiten komen, van internationale trends en ongrijpbare be-
sluitvormingsstructuren. Zeggenschap geven we internatio-
naal betekenis door mensenrechten, democratisering en
rechtstaten te ondersteunen.

Wij bouwen voort op de verworvenheden van de individuali-
sering, maar leggen meer nadruk op het burgerschap in
plaats van de consumentenrol. Wij vinden dat in deze tijd
burgers meer dan ooit het recht op initiatief en zeggenschap
moeten krijgen in het economisch systeem, in het politieke
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systeem en in maatschappelijke verbanden zoals op het
werk, in het onderwijs, de zorg en het wonen.

Om dat te kunnen doen is het nodig dat mensen de kracht
ontwikkelen om zelf inhoud aan het leven te geven. Goed
onderwijs is een absolute voorwaarde. Maar het gaat verder
dan een individuele ontwikkeling. Het gaat meer dan ooit
ook om een investering in een verbonden samenleving. Ver-
bondenheid bestaat alleen wanneer mensen werkelijk op el-
kaar betrokken zijn en met elkaar de kwaliteit van hun leven
verbeteren. Wanneer wij met elkaar samenwerken aan de
leefbaarheid van buurten en wijken. Wanneer we naar elkaar
omkijken en alert zijn op eenzaamheid. Wanneer we jeugd-
zorg niet als een louter individuele kwestie zien of uitslui-
tend uitbesteden aan professionals, maar als een sociale
opgave waar aan familie, vrienden en de buurt kunnen bij-
dragen. Dan werken wij echt aan een verbonden samenle-
ving.

Het is een taak van de overheid en de publieke sector om dit
te ondersteunen en burgers die actief willen zijn bij te staan.
Dat kan bijvoorbeeld door burgerinitiatieven, zoals energie-
, zorg- en wooncoöperaties een wettelijke status te geven en
in de praktijk te faciliteren. Eigen initiatief is een vrije keus
en geen dwingende norm. Het past een verbonden samen-
leving om mensen die niet zelf inhoud kunnen geven aan
de verbreding van zeggenschap, zich door de overheid en de
publieke sector beschermd weten.

0.6Vertrouwen
Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koes-
teren de diversiteit die daarbinnen bestaat, waarbij wederke-
righeid en respect voor elkaar uitgangspunt zijn. Vertrouwen
is essentieel. De samenleving kan alleen functioneren op
basis van wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen zou een
vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar helaas is het dat niet
altijd. Agressie en wantrouwen tasten de samenleving aan.
Wij zien het als een opdracht om dat tegen te gaan en het
vertrouwen in de samenleving te versterken.

Wij willen volop aandacht schenken aan preventie, omdat
een gevecht dat niet gevoerd hoeft te worden altijd een ge-
wonnen gevecht is. Nederland heeft dankzij haar inzet in de
oude wijken nu geen no-go area’s, de wijkagenten zijn het
meest effectief bij het signaleren van radicalisering. Maar he-
laas is preventie niet altijd een oplossing. Waar verharding,
haat en geweld de samenleving dreigen te verscheuren, is
een streng en effectief optreden onvermijdelijk. Het is on-
aanvaardbaar dat mensen anderen intimideren of buitenslui-
ten. Daarom willen wij consequent optreden tegen
discriminatie, verharding en geweld, intimidatie en terreur.
We willen stevige maatregelen tegen arbeidsdiscriminatie,
en ook tegen verharding in buurten en wijken. Zo kunnen
wij de krachten ontmoedigen en bestrijden die verdeeldheid
zaaien en de samenleving dreigen te versplinteren. Ons
kader hiervoor wordt gevormd door het respect voor men-
senrechten en de waarde van onze rechtsstaat.

Deze drie hoofdkeuzen, zekerheid, zeggenschap en vertrou-
wen, werken door in alle voorstellen van de Partij van de Ar-
beid, zoals u ze in dit verkiezingsprogramma Een verbonden
samenleving kunt vinden. Daarin is het een uitdaging om
op alle niveaus, internationaal, nationaal en lokaal inhoud te

geven aan het verkrijgen van ‘zekerheid, zeggenschap en ver-
trouwen’. Wij willen dat doen met de bewoners in de wijken,
met werknemers en werkgevers op het werk, met huurders,
verhuurders en wooncoöperaties in het wonen, met patiën-
ten en zorgaanbieders in de zorg, door samen te werken naar
een breed gedragen agenda – een pact – voor de toekomst
van een verbonden samenleving.

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen. 
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AMENDEERBAAR

1 Open en diverse samenleving

Een open en diverse samenleving kan alleen bestaan wanneer
er sprake is van wederkerigheid tussen de mensen die er deel
van uitmaken. Het gaat dus in de kern om de vraag hoe men-
sen zich tot elkaar verhouden. Op welke wijze geven wij met
elkaar het samen leven inhoud. Het is deze vraag die het po-
litieke debat, maar ook het gesprek in de huiskamers en op
het werk, heftig kan beroeren. Het is een kernvraag voor wat
wij zien als een verbonden samenleving: wat bindt ons? Wat
maakt ons tot een samenleving? En wat is ieders rol daarin?

Onze open en diverse samenleving is geen vanzelfsprekend-
heid. Ons land heeft een lange traditie in het vormgeven aan
vrijheid. Het is de verworvenheid van een lange strijd waarin
sociaaldemocraten, christendemocraten en liberalen keer op
keer op zoek zijn gegaan hoe vrijheid in gebondenheid be-
tekenis kan krijgen. Het heeft ons de huidige rechtsstaat ge-
bracht met voor iedereen dezelfde waarden, vrijheden en
zekerheden. Daarin wordt van iedereen verwacht dat deze
waarden, vrijheden en zekerheden worden onderschreven
en gerespecteerd. Iedereen kan erop rekenen dat de overheid
je beschermt als anderen proberen deze vrijheden aan te tas-
ten. Onze gezamenlijke waarden kunnen slechts in een open
dialoog met elkaar en in volle vrijheid worden geactualiseerd
en vandaaruit opnieuw betekenis krijgen.

Wij staan een open en diverse samenleving voor waarin ie-
dereen zich naar wens kan ontplooien. Wij waarderen de
rijke diversiteit die hieruit ontstaat. Tegelijkertijd weten we
dat deze diversiteit hoge eisen stelt aan de samenleving; de
eisen van een hoog ontwikkelde beschaving. Verscheiden-
heid maakt ons land mooi maar ook kwetsbaar. Zeker in tij-
den van onzekerheden en internationale spanningen kan
een diversiteit aan levensovertuigingen er juist toe leiden dat
mensen tegenover elkaar komen te staan. Sterker gesteld,
als de onderlinge binding verzwakt, kan de samenhang om-
slaan in maatschappelijke versplintering en verharding. Dat
is helaas in onze samenleving opnieuw actueel. Er groeit on-
verdraagzaamheid langs lijnen van afkomst, religie en sek-
suele identiteit. Dit raakt de veiligheidsbeleving van burgers,
maar bedreigt ook het functioneren van de samenleving als
geheel. Discriminatie op de werkvloer, etnisch profileren bij
de politie of confrontaties tussen groepen met een verschil-
lende culturele achtergrond zijn daarvan een illustratie. Dit
tast onze open en diverse samenleving aan en daarmee de
kans om met elkaar verbonden te zijn.

Het is van belang dat wij ons realiseren dat vrijheid alleen
kan bestaan op voorwaarde dat je ook bereid bent de vrijheid
van de ander te verdedigen. Ook als je het niet met zijn of
haar keuzen eens bent. Vrijheid is bovenal een kwestie van
mentaliteit, van tolerantie en van respect voor de waarden
zoals wij die hebben vastgelegd in onze grondwet en de daar-
uit volgende rechtstaat. Ideeën en praktijken die de open en
diverse samenleving schaden, bestrijden wij. Discriminatie,
uitsluiting en racisme horen niet in onze samenleving thuis.
Of dat nu op de arbeidsmarkt is vanwege afkomst of leeftijd,
of op sociale media vanwege een afwijkende mening. Ook
het je afsluiten en afkeren van de samenleving dan wel radi-
calisering is niet aanvaardbaar.

Natuurlijk, er zijn verschillen, in culturele achtergrond, in
levensovertuiging en in opvatting. En op gezette tijden zijn
er ook tegenstellingen. Dit is altijd zo geweest en dus op zich
niet uniek. Maar voor ons staat altijd weer opnieuw de vraag
centraal hoe en of deze zijn te overbruggen. Wij verwachten
dat iedereen zich die vraag stelt. Nederland heeft een lange
ervaring met het overbruggen van tegenstellingen door
samen het gemeenschappelijk belang op te zoeken. Of het
nu gaat om de permanente bescherming tegen het water, of
om het ‘polderen’ over tal van urgente vraagstukken. Van het
Akkoord van Wassenaar uit 1982 tot het recente Energieak-
koord: samen tegenstellingen overbruggen hoort bij onze
cultuur. Samen met elkaar verder gaan is een basiskenmerk
en een basisvaardigheid van onze samenleving. Deze traditie
willen wij koesteren en vernieuwen. Wij kiezen voor samen-
werking, voor overleg, voor het zoeken naar de balans, en wij
keren ons tegen een ongerijmde polarisatie.

De beste manier om te werken aan een open en diverse sa-
menleving is door inhoud te geven aan een positieve inte-
gratie van nieuwkomers, door discriminatie en racisme
tegen te gaan, door emancipatie te stimuleren en door in-
houd te geven aan een actieve en levendige democratie. Dit
alles begint met het in staat stellen van mensen om zoveel
mogelijk greep te hebben op hun eigen woon- en leefom-
standigheden. Zekerheid, zeggenschap en vertrouwen zijn
sleutelbegrippen. Op alle terreinen, zoals in het werk, het
wonen en de leefomgeving, zorg, veiligheid, cultuur en
sport, willen wij burgerinitiatieven steunen die daadwerke-
lijk bijdragen aan een open en diverse samenleving. Daar
hoort bij dat er ruimte ontstaat voor nieuwe vormen van zeg-
genschap, zoals coöperaties van burgers. In dit programma
werken wij dit per onderwerp uit.

In een open en diverse samenleving vormen een stabiele en
herkenbare overheid en dito (semi)publieke sector een ver-
bindende kracht binnen de samenleving. Zij bewaken onze
fundamentele waarden. Politie, justitie, defensie, belasting,
onderwijs, zorg, wonen en alle andere (semi)publieke func-
ties moeten daarom aan de hoogste eisen van betrouwbaar-
heid, effectiviteit en maatschappelijke gerichtheid voldoen.
Zij behoren dienstbaar te zijn aan de samenleving. Met een
goed integratiebeleid dat ruimte schept voor ontplooiing en
emancipatie. Met de inzet dat iedereen in de samenleving
gevrijwaard blijft van discriminatie. En steeds opnieuw moe-
ten wij met elkaar zoeken naar manieren om de democratie
te versterken en te vernieuwen, zodat zij nog beter aansluit
bij de samenleving en nog effectiever in dienst van de sa-
menleving kan handelen.

1.1 Integratie: een zoektocht naar wederkerigheid
•     Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen

met diverse achtergronden elkaar ontmoeten in de wijk
waar men woont, op de school en de sportclub. Daarom
willen wij doorgaan met investeren in gemengde wijken
met een scala aan woningen voor diverse groepen en in
een toegankelijke openbare ruimte waar voor iedereen
plek is. We investeren in gemengde en brede scholen, in
sport, cultuur en verenigingen en in wijkvoorzieningen
zoals bibliotheken.

•     Via het vak burgerschap en sociale vaardigheden willen
we nadrukkelijk aandacht creëren voor de onderlinge ver-
schillen en voor het besef van ‘eenheid in verscheiden-
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heid’; iedereen is anders en daardoor is iedereen gelijk.
Leraren worden beter geschoold in het lesgeven van bur-
gerschap. Hierbij hoort onlosmakelijk de ontwikkeling
van sociale vaardigheden waarmee leerlingen beter leren
de ander te begrijpen, bruggen te slaan en bewust te wor-
den van vooroordelen.

AMENDEMENTEN

A1 Utrecht
Wijzigen laatste zin, "van burgerschap" in:
“mensenrechten en burgerschap”.
Toelichting indiener: Internationaal onderzoek
heeft uitgewezen dat Nederlandse kinderen wei-
nig kennis hebben op het gebied van burger-
schap en mensenrechten en als gevolg laag
scoren in vergelijking met leeftijdgenoten in de
ons omringende landen. Het gaat daarbij niet al-
leen om nieuwkomers die moeten wennen aan
waarden en normen, het probleem is structureel
van aard in het Nederlandse onderwijs. Hele
toekomstige generaties leren over de vrouwe-
lijke onderdelen van een bloem, maar niet over
de basale ondergrens van onze maatschappij,
het fundament van onze vrijheid en hoe leven
we met elkaar samen. Verschillende docenten
geven aan zich geen raad te weten met moei-
lijke onderwerpen in de klas. Tegelijkertijd treedt
er binnen het onderwijs een enorme versnippe-
ring van allerlei maatschappelijke deelonderwer-
pen en aandacht voor deelgroepen op, met de
docent als grootste verliezer. In lijn met het ad-
vies van de Commissie Onderwijs 2032, is een
integrale aanpak van mensenrechten en burger-
schap essentieel. Mensenrechten gaan bij uitstek
over solidariteit en wederkerigheid. Een gesprek
over mensenrechten gaat over begrip voor de
ander en zien wat we gemeenschappelijk heb-
ben. Waar mensenrechten vooral betekenis heb-
ben is in kleine plaatsen, dichtbij huis.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 87% voor, 3% tegen, 9% blanco.

•     Voor nieuwe Nederlanders begint integratie bij een ex-
pliciete keuze voor een bestaan in Nederland. Daarvoor
is het leren van de taal een eerste vereiste om mee te kun-
nen doen. Kennis van de taal maakt zelfstandig, maakt
het mogelijk om elkaar te ontmoeten en te leren kennen
en geeft kansen. Daarom willen wij investeren in het
leren van de Nederlandse taal, passend bij het niveau dat
iemand heeft. Bij inburgering willen we meer maatwerk
introduceren, bijvoorbeeld voor cursisten die laaggelet-
terd zijn. De kosten van inburgering hoeven voortaan

niet alleen maar gedragen te worden door de cursist; als
dit financieel noodzakelijk is dragen wij hieraan bij.

•     De kwaliteit en het slagingspercentage voor inburgering
willen wij sterk verbeteren door een betere aansluiting
van het inburgeringsonderwijs met het reguliere onder-
wijs. Bij voorkeur organiseren we het inburgeringson-
derwijs op reguliere onderwijsinstellingen. Speciale
aandacht krijgen oudere migranten die nog een weg te
gaan hebben met hun integratie in Nederland.

•     Wij willen actief ideeën en praktijken bestrijden die een
open en diverse samenleving bedreigen. Samen met ou-
ders, scholen en gezagdragers vormen we een pedagogi-
sche coalitie om die kinderen te behoeden voor
onverdraagzaam en discriminatoir gedachtegoed.

AMENDEMENTEN

A2 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Vrijwilligerswerk is
van grote waarde voor de binding in de samen-
leving en voor ieders persoonlijke ontwikkeling.
Via vrijwilligerswerk kijken mensen naar elkaar
om, ontmoeten we anderen, leren we nieuwe
dingen en dragen we bij aan een betere samen-
leving. Wij stimuleren vrijwilligerswerk door
drempels weg te nemen. Onder andere door re-
gels te versoepelen voor mensen die nu moeilij-
ker vrijwilligerswerk kunnen doen zoals mensen
met een uitkering en asielzoekers.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het moet makkelijker
worden om vrijwilligerswerk te doen met be-
houd van een uitkering. Tegelijk moeten we ook
scherp blijven op de verdringing van echte
banen die dit kan veroorzaken.
Stemlokaal: 74% voor, 9% tegen, 17% blanco.

1.2 Tegen discriminatie en racisme:
•     Wij willen meer inzet op de bestrijding van discriminatie

door meer gespecialiseerde agenten en een betere hand-
having. Ook willen wij de toegang van slachtoffers van
discriminatie tot de politie verbeteren.

•     Veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond voe-
len zich gekwetst door denigrerende generalisaties en
diskwalificaties. Wij willen dat actief bestrijden. Dat be-
gint bij een betere bewustwording van het bestaan van
vooroordelen, onderhuids racisme en ‘alledaagse’ discri-
minatie. Indien noodzakelijk scherpen we de wetten
tegen discriminatie en racisme aan.

•     Racisme gaan we als een hate-crime behandelen, daar-
mee verhogen we de straffen voor de daders. Wij willen
politie en het openbaar ministerie meer armslag geven
om de daders van racisme en discriminatie op te sporen
en te vervolgen.

•     Wij willen een cultuuromslag bij de politie en andere
overheidsdiensten om etnisch profileren tegen te gaan.
Dat kan door middel van een betere selectie, meer trai-
ning en kennis bij het politiekorps.
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AMENDEMENTEN

A3 Lieke Kuiper
Na “… een betere selectie” toevoegen: “gebruik
te maken van bewezen effectieve oplossingen
uit het buitenland, zoals stopformulieren,”
Toelichting indiener: Beter goed gejat, dan
slecht verzonnen, hoog tijd om bewezen effec-
tieve oplossingen uit het buitenland te omar-
men. Op de ledenraad van 4 juni is al een motie
aangenomen om de aanbevelingen van het
Maatschappelijk Akkoord Onderhuids op te
nemen in het verkiezingsprogramma en ons
hard te maken voor het gebruik maken van be-
wezen effectieve oplossingen uit het buitenland,
zoals stopformulieren, hoog tijd om dit ook in
het verkiezingsprogramma op te nemen.
Toelichting Partijbestuur: We zijn mordicus
tegen discriminatie, net als de indiener. Het pro-
gramma stelt allerlei maatregelen voor tegen
discriminatie en etnisch profileren. We twijfelen
over de werking van dit specifieke instrument.
Stemlokaal: 30% voor, 40% tegen, 30% blanco.

•     Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie is
noodzakelijk, of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, han-
dicap of seksuele geaardheid is. Wij breiden de capaciteit
van de inspectiediensten uit. De aangiftebereidheid wil-
len we vergroten door inzichtelijk te maken dat het zin
heeft om aangifte te doen. We willen meer bewustwor-
ding op vooroordelen bij werkgevers en uitzendbureaus,
We verwachten van het kabinet een voortrekkersrol en
het goede voorbeeld, we pleiten voor ‘naming and sha-
ming’ van de ergste overtreders.

•     Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden
en (semi) publieke instellingen.

•     Wij willen dat instituties zoals de politie, het UWV, het
onderwijs en zorginstellingen, een herkenbare afspiege-
ling zijn van de diversiteit van onze samenleving. We wil-
len transparantie creëren over de etnische diversiteit van
onze gemeenschappelijke instituties.

•     Het is onacceptabel dat mensen op basis van hun uiter-
lijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en ver-
enigingen. Er komen laagdrempelige online meldpunten
waarmee het gezag, burgemeester en politie de overtre-
ders kan aanpakken. Wie het te bont maakt, kan zijn ex-
ploitatievergunning verliezen.

AMENDEMENTEN

A4 Zuid-Holland
Wijzigen : “op basis van uiterlijk” in: “enkel op
basis van etnische kenmerken”.
Toelichting indiener: Toelating weigeren op
grond van “uiterlijk” kan wel degelijk nodig zijn.
Gedrag, houding en kleding kunnen dreigend of
ongepast zijn en kunnen daarmee in tegenstel-
ling tot (schijnbare) etnische achtergrond een
legitieme reden zijn om iemand uit een gelegen-
heid te werken.
Toelichting Partijbestuur: De originele tekst be-
oogt duidelijk te maken dat discriminatie niet is
toegestaan, ook niet op uiterlijk of kleding. Juist
de argumenten van de indiener te gebruiken uit-
gaansgelegenheden om bepaalde groepen stel-
selmatig te weren. Dat patroon van discriminatie
willen we doorbreken.
Stemlokaal: 33% voor, 47% tegen, 20% blanco.

•     Seksuele intimidatie willen we uitbannen. Wij willen nog
meer inzet voor de vroege signalering ervan op scholen
en verenigingen. Wij ontwikkelen programma’s waar-
mee kinderen leren dat mannen en vrouwen gelijkwaar-
dig zijn, en we gaan het strafrecht toepassen bij
straatintimidatie.

•     Wij willen een wettelijk verbod op transgenderdiscrimi-
natie in de Algemene wet gelijke behandeling opnemen.

•     Wij willen voorlichting over seksuele diversiteit overal in
het onderwijs verplicht stellen.

•     Wij willen een scherpe naleving op de voorlichting over
seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op
alle scholen. Dit is wat ons betreft een onderdeel van de
lerarenopleiding.

•     LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender,
interseksueel) asielzoekers verdienen onze volle steun.
Wij willen dat het Nederlands toekenningsbeleid voor
asiel expliciete aandacht voor, en focus op, LHBTI-acti-
visten en –vluchtelingen behoudt. Als blijkt dat hun vei-
ligheid anders niet kan worden gegarandeerd, moeten
LHBTI-asielzoekers en andere kwetsbare groepen apart
en veilig kunnen worden opgevangen. Slachtoffers krij-
gen de bescherming die zij nodig hebben en daders moe-
ten worden aangepakt.

•     Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, homo’s, lesbien-
nes, moslims, of wie dan ook gaan we effectiever aanpak-
ken, bijvoorbeeld door de burgemeester toe te staan om
sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod
in te stellen.

•     In de overtuiging dat voor een dialoog kennis en contact
essentieel is, willen wij met organisaties als het COC
(voor vrijheid, tegen homodiscriminatie), Anne Frank-
huis (voor gelijkheid, tegen antisemitisme) en NiNsee
(over het slaverijverleden) gesprekken en ontmoetingen
organiseren ter bestrijding van vooroordelen.
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AMENDEMENTEN

A5 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Deelnemers aan
overheidsaanbestedingen die in hun personeels-
beleid aantoonbaar een weerspiegeling nastre-
ven van de samenleving, positief te waarderen
in het proces van gunnen van opdrachten.”
Toelichting indiener: De aanpak van discrimina-
tie op de arbeidsmarkt kun je het best doen
door werkgevers te stimuleren een personeels-
beleid te hanteren die erop gericht is om een
weerspiegeling vd samenleving na te streven.
De stimulering is dan dat werkgevers die zich in-
schrijven voor aanbestedingen hierdoor meer
kans maken op gunning.
Toelichting Partijbestuur: We ondersteunen de
intentie van de indiener.
Stemlokaal: 74% voor, 11% tegen, 15% blanco.

A6 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Medewerkers van
werk- en stagebemiddelaars worden verplicht
om uitlatingen die neigen naar discriminatie en
uitsluiting te melden bij antidiscriminatievoor-
zieningen van de gemeente.”
Toelichting indiener: Er zijn gevallen bekend
waarin werkgevers expliciet vragen om 'Neder-
landse stagiaires of werknemers', waarbij het de
bedoeling van werkgevers is om bepaalde groe-
pen bij voorbaat uit te sluiten van het sollicita-
tieproces. Deze praktijk is onacceptabel en
hoogst onrechtvaardig. In de praktijk blijkt het
vaak moeilijk om discriminatie te bewijzen
omdat dit soort correspondentie zelden in han-
den komt van sollicitanten of anti-discriminatie
bureaus. Om deze reden is een meldplicht ge-
wenst voor ROC's, uitzendbureaus en dergelijke
die dit soort discriminerende correspondentie
ontvangen.
Toelichting Partijbestuur: We delen de frustratie
van de indiener over deze praktijk. Wat de indie-
ner wil is al mogelijk via het meldpunt bij het
College voor de Rechten van de Mens.
Stemlokaal: 33% voor, 38% tegen, 29% blanco.

1.3 Vóór emancipatie
•     Emancipatie raakt iedereen, man, vrouw, religieus, secu-

lier, lesbienne, homo, biseksueel of transgender. Omdat
emancipatie ook de vrijmaking van personen en groepen

is die last hebben van onderdrukking, willen wij dat de
overheid actief steun geeft aan emancipatiebewegingen
van deze groepen.

AMENDEMENTEN

A7 Limburg
Na “biseksueel of transgender” toevoegen: "en
mensen met een beperking.”
Toelichting indiener: Sinds 14 juli van dit jaar is
het VN-verdrag voor mensen met een beperking
van kracht. Dat betekent dat mensen met een
beperking voortaan volwaardig deel moeten
kunnen nemen aan de maatschappij. Hierbij kun
je denken aan toegankelijk openbaar vervoer
voor iedereen (vandaar dat speciaal vervoer in-
druist tegen het VN-verdrag), aan gelijke kansen
op de arbeidsmarkt voor iedereen, zelfstandig
kunnen wonen voor iedereen, zelfstandig naar
de kroeg of winkel gaan voor iedereen. Dat be-
tekent dat de maatschappij rekening moet hou-
den met mensen met een beperking. Een
oprijplaat voor de deur van je kroeg bv, want
een drempel kom je niet op met je rolstoel. Of
een toegankelijke website maken zodat blinden
en slechtzienden ook mee kunnen lezen. Dat be-
tekent ook dat mensen met een beperking zelf
moeten (kunnen) emanciperen. Nederland is al-
tijd erg goed geweest in zorgen voor mensen
met een beperking, maar inclusie zit niet in onze
genen, om met Otwin van Dijk te spreken die
zich in de kamer hard heeft gemaakt voor het
VN-verdrag. In ons huidige concept-verkiezings-
programma wordt het verdrag vooral genoemd
in de paragraaf zorg. Terwijl inclusie toch vooral
iets is wat met emancipatie te maken heeft.
Daar wordt de doelgroep van mensen met een
beperking niet een keer genoemd en dat is niet
in de sfeer van het VN-verdrag.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 81% voor, 5% tegen, 14% blanco.

•     Meer dan een eeuw zetten wij ons in voor een gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen. Er is veel bereikt,
maar een volledige gelijkwaardigheid in behandeling tus-
sen man en vrouw is er nog altijd niet. Zo zijn vrouwen
ondervertegenwoordigd in hoge functies. Waar het kabi-
net betekenisvolle stappen heeft gezet komt het bedrijfs-
leven maar tergend langzaam in beweging om te voldoen
aan de eis dat tenminste 30 procent van de leden van
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Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en
Raden van Toezicht vrouw moet zijn. Wij vinden het nu
tijd voor een quotum om dit wettelijk af te dwingen. Ook
voor de publieke sector (universiteiten, zorginstellingen,
woningbouwverengingen e.a.) komen er afdwingbare
normen voor meer topvrouwen.

A8 Zeeland
Na “… voor meer topvrouwen” toevoegen: “Ne-
derland staat binnen 5 jaar in de top vijf van de
Global Gender Index.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: We delen de grote am-
bitie van de indiener.
Stemlokaal: 61% voor, 17% tegen, 22% blanco.

•     Een eerlijke verdeling van zorgtaken vraagt om een an-
dere indeling van werktijden. Voortschrijdende techno-
logische ontwikkelingen bieden veel meer
mogelijkheden tot thuis, flexibel en op afstand werken
dan nu worden benut. Wij willen dat de overheid hier het
goede voorbeeld geeft.

•     Wij willen het mogelijk maken dat vrouwen en mannen
die hun middelbare school niet hebben kunnen vol-
tooien, dit alsnog kunnen doen. Dat is goed voor de per-
soonlijke ontwikkeling en de vergroting van het
zelfbewustzijn.

•     Wij willen in navolging van andere landen het bedrijfs-
leven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van
nieuwe Nederlanders en LHBTI op de werkplek. We sti-
muleren de tolerantie in verenigingen en op bedrijven
door actieve steun aan allianties als de ‘gay-straight alli-
ances’. Die zijn aantoonbaar succesvol in het wegnemen
van vooroordelen.

•     Wij willen rolmodellen en ambassadeurs ter bevordering
van de acceptatie van de seksuele diversiteit in eigen
kring. Daarbij ligt de focus op het bespreekbaar maken
in conservatief religieuze kring, dit vergroot de tolerantie
voor de meest kwetsbare groepen die bij hun coming-out
vaak hun familiebanden en sociale netwerk verliezen.

AMENDEMENTEN

A9 Zuid-Holland
Wijzigen in bullets 5 en 6 het woord “tolerantie”
in: “acceptatie”
Toelichting indiener: Tolerantie is een volstrekt
verkeerde term om steun te geven aan de
LHBTI-groep. Tolereren betekent een afwijking
verdragen, dulden en daarmee stel je dat LHBTI
“niet normaal” is. Softdrugs tolereer je, Duits
vuurwerk zonder Nederlands etiket tolereer je.
LGBTI accepteer je en daarmee straal je een
boodschap van inclusiviteit uit. Ahmed Abouta-

leb (Burgemeester van Rotterdam) zei begin
november na het ontvangen van de Winq Peope
Award reeds: “Tolerantie is met de rug naar u
toe staan, u negeren. We moeten elkaar als me-
demensen accepteren”.
Toelichting Partijbestuur: Deze aanvulling ver-
hoogt de ambitie van tolereren naar accepteren,
en dat is een positieve wijziging.
Stemlokaal: 86% voor, 3% tegen, 11% blanco.

•     Meer acceptatie van transgenders willen wij realiseren
door voorlichting en het vergroten van de sensitiviteit
t.o.v. transgenders bij bijvoorbeeld de politie. Dat ver-
groot de aangiftebereidheid bij discriminatie. Transgen-
ders krijgen recht op vergoeding van de medische kosten
van transformatie.

1.4 Vernieuw de democratie
•     De democratie moet meer kunnen zijn dan een keer per

vier jaar je stem uit brengen. De vernieuwing van de de-
mocratie is misschien weerbarstig maar wel hard nood-
zakelijk. Eerdere (staats)commissies hebben gepoogd
voorstellen te doen voor de vernieuwing van onze demo-
cratie. Deze zijn keer op keer vastgelopen. Wij willen
geen nieuwe staatscommissie, maar in plaats daarvan al-
lerlei experimenten met nieuwe vormen van democrati-
sche betrokkenheid, uitgevoerd op initiatief en als
verantwoordelijkheid van het parlement.

•     De vernieuwing van de democratie heeft baat bij actief
burgerschap van onderop. Daarom willen wij dat er meer
ruimte komt voor burgerinitiatieven op de verschillende
niveaus van besluitvorming, van lokaal tot nationaal, van
overheid tot publieke sector.

AMENDEMENTEN

A10 Lieke Kuiper
Na “… tot publieke sector.” toevoegen: "Daarbij
ondersteunen we de mensen die hier niet zelf
toe in staat zijn, omdat we te allen tijden willen
voorkomen dat het vergroten van de zelforgani-
satie de ongelijkheid vergroot.”
Toelichting indiener: Als alleen de happy few
zich organiseren wordt de ongelijkheid vergroot.
Behalve de mensen die zichzelf kunnen organi-
seren te ondersteunen dienen we er ook zorg
voor te dragen dat zij die dat niet kunnen on-
dersteund worden, zodat we zelforganisatie toe-
gankelijk maken voor iedereen. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door gemeenteloketten die
ondersteuning bieden, maar ook andere vormen
zijn mogelijk.
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Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 83% voor, 6% tegen, 10% blanco.

•     In de overtuiging dat het de betekenis van de represen-
tatieve democratie in haar functioneren verdiept, willen
wij een correctief referendum invoeren waarmee, via een
zorgvuldige procedure, ultiem de burger het laatste
woord krijgt.

AMENDEMENTEN

A11 Utrecht
Schrappen: “In de overtuiging dat het de bete-
kenis van de representatieve democratie in haar
functioneren verdiept willen wij een correctief
referendum invoeren, waarmee via een zorgvul-
dige procedure ultiem de burger het laatste
woord krijgt.”
Toelichting indiener: Een correctief referendum
verdiept de representatieve democratie niet.
Juist als diversiteit een van de belangrijkste
waarden van de democratie is, kan alleen een
representatief orgaan zoals een Tweede Kamer
de vele verschillende belangen en opvattingen
tegen elkaar afwegen. Het mobiliseren van een
meerderheid onder het motto "de burger
spreekt" kan slechts als een stoomwals over
deze precaire en lastige afwegingen heengaan.
In de mediacratie is een referendum een oncon-
troleerbaar instrument. Alleen een parlement
kan de verschillen, met al zijn tegenstellingen,
op waarde schatten.
Toelichting Partijbestuur: Het thema zeggen-
schap is een van de leidende principes van dit
programma, dit amendement is daarmee in te-
genspraak. Een correctief referendum past goed
bij het grondprincipe in het gehele programma
van meer zeggenschap voor de mensen. De par-
tij is voorstander van een correctief referendum.
Dat standpunt hebben we al jaren, omdat we op
die manier mensen betrekken bij belangrijke
wetten en besluiten. Dat vergroot het vertrou-
wen in de democratie.
Stemlokaal: 47% voor, 36% tegen, 17% blanco.

A12 Zuid-Holland
Wijzigen hele bullet in: “Om de betekenis van de
representatieve democratie in haar functioneren
te verdiepen willen wij onderzoeken hoe ver-
schillende vormen van burgerbetrokkenheid en
directe democratie kunnen worden ingezet. De
ervaringen met het raadgevend referendum
worden hierin meegenomen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Het thema zeggen-
schap is een van de leidende principes van dit
programma, dit amendement is daarmee in te-
genspraak. Een correctief referendum past goed
bij het grondprincipe in het gehele programma
van meer zeggenschap voor de mensen. De par-
tij is voorstander van een correctief referendum.
Dat standpunt hebben we al jaren, omdat we op
die manier mensen betrekken bij belangrijke
wetten en besluiten. Dat vergroot het vertrou-
wen in de democratie.
Stemlokaal: 44,5% voor, 34,5% tegen, 21%
blanco.

A13 Zuid-Holland
Na “… laatste woord krijgt” toevoegen: “Artikel 3
Wrr wordt aangepast in die zin dat een referen-
dum geldt als een correctieve uitspraak tot af-
wijzing, indien een meerderheid van de
kiesgerechtigden zich in afwijzende zin uit-
spreekt.”
Toelichting indiener: Een referendum is bedoeld
als een mogelijkheid tot correctie van een reeds
genomen besluit: het al dan niet goedkeuren
van een nieuwe wet of verdrag. In het algemeen
moet dit niet nodig zijn, gezien het proces dat
doorlopen wordt voordat een wet aangenomen
wordt. Er moet dan ook iets excessief fout ge-
gaan zijn voordat men het gevoerde democrati-
sche proces teniet doet door een afkeuring door
de kiezer te aanvaarden. M.i. zou pas van een
dergelijke situatie sprake zijn als werkelijk een
meerderheid van de kiesgerechtigden deze af-
keuring uitspreekt; dan pas zou het democra-
tisch rechtvaardig zijn om een besluit te
corrigeren. Uiteraard zal dat slechts sporadisch
gebeuren, maar dat zou immers ook het doel
moeten zijn in een land dat bestuurd wordt vol-
gens de regels van de representatieve democra-
tie. 2. Volgens de huidige wetgeving worden het
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kabinet en het parlement in de onmogelijke si-
tuatie gebracht dat zij vrijwel gedwongen wor-
den om een reeds aanvaarde wet terug te
draaien als slechts 15% van de kiesgerechtigden
(meerderheid van 50% maal minimale opkomst
van 30%) zich hier tegen uitspreken. Het recente
referendum betreffende het Associatieverdrag
Oekraïne illustreert duidelijk in welke spagaat
landsbestuur en volksvertegenwoordiging hier-
door gebracht zijn, doordat in dat geval minder
dan 20% (61,1% afwijzing maal 32,2% opkomst)
van de kiesgerechtigden het deugdelijke proces
van totstandkoming van een Associatieverdrag
frustreren. M.i. geen argument om dit verdrag
niet goed te keuren.
Toelichting Partijbestuur: Het thema zeggen-
schap is een van de leidende principes van dit
programma, dit amendement is daarmee in te-
genspraak. Een correctief referendum past goed
bij het grondprincipe in het gehele programma
van meer zeggenschap voor de mensen. De par-
tij is voorstander van een correctief referendum.
Dat standpunt hebben we al jaren, omdat we op
die manier mensen betrekken bij belangrijke
wetten en besluiten. Dat vergroot het vertrou-
wen in de democratie.
Stemlokaal: 31% voor, 43% tegen, 26% blanco.

•     De decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeentelijke
overheid heeft het besturen van de gemeente op tal van
beleidsterreinen meer kracht en betekenis gegeven. Dat
heeft ook gevolgen voor de democratische controle en de
slagkracht van de gemeenteraad. Daarom willen wij de
positie van raadsleden versterken. Bijzonder aandacht is
nodig voor de kleinere gemeenten. Daar moet informa-
tiepositie van raadsleden worden versterkt en waar nodig
scholing en opleiding aangeboden worden.

AMENDEMENTEN

A14 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Het gemeentelijk be-
lastinggebied wordt verruimd. Dit past bij het
aanzienlijk toegenomen takenpakket en zorgt
voor een vitalisering van de lokale democratie.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Gemeentebelastingen
zijn niet progressief, waardoor lagere inkomens
slechter af zijn. Het amendement stelt nieuwe
gemeentelijke belastingen voor. Wij hebben de

voorkeur om gemeenten te financieren voor hun
taken via het gemeentefonds.
Stemlokaal: 20% voor, 57% tegen, 23% blanco.

A15 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Voor de laagste inko-
mens is kwijtschelding van decentrale belastin-
gen van groot belang, ook voor de kleine
zelfstandigen.”
Toelichting indiener: Voor de waterschappen
zou dit in een sociale paragraaf van het nieuwe
Bestuursakkoord Water opgenomen kunnen
worden. Momenteel staat deze bevoegdheid bij
de waterschappen onder druk.
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij onze
uitgangspunten: eerlijk delen van de lasten.
Stemlokaal: 81% voor, 6% tegen, 13% blanco.

A16 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Alle zetels in het al-
gemeen bestuur van een waterschap dienen
rechtstreeks gekozen te worden en niet te wor-
den aangewezen door belangengroeperingen.”
Toelichting indiener: Het beleid van de water-
schappen moet op grond van het algemeen be-
lang vastgesteld worden en niet op grond van
deelbelangen, laat staan op grond van eigenbe-
lang. De waterschappen zijn verantwoordelijk
voor de besteding van € 2,5 miljard/jaar en
grote publieke belangen en daar hoort demo-
cratisch toezicht op te zijn.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 81% voor, 6,5% tegen, 12,5% blanco

A17 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “Volksvertegenwoor-
digers hebben een voorbeeldfunctie. Bovendien
moet de politiek de eisen die zij stelt aan de sa-
menleving ook aan zichzelf stellen. Daarom wil
de PvdA dat het voor nationale, regionale en lo-
kale politici verplicht wordt een Verklaring Om-
trent Gedrag te overleggen voor zij geïnstalleerd
kunnen worden als volksvertegenwoordiger.”
Toelichting indiener: Al in 2011 pleitten Jeroen
Dijsselbloem en Pierre Heijnen voor verscherpte
eisen aan functies als het Kamerlidmaatschap of
een raadslidmaatschap door middel van een
verplichting een VOG te overleggen. In veel be-
roepen waar maatschappelijk belang aan wordt
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gehecht wordt de eis gesteld dat gedrag in het
verleden geen bezwaar oplevert wat bewezen
moet worden door een VOG te overleggen. Dit
zou ook moeten gelden voor het belangrijkste
maatschappelijke ambt, ook als partijen daar
zelf geen werk van maken (zoals de PvdA wel
doet).
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement lijkt
het passief kiesrecht zoals we dat kennen in te
willen perken. Je kunt alleen nog maar volksver-
tegenwoordiger zijn als je een Verklaring Om-
trent Gedrag kan overleggen. Dat houdt in dat
activisten die zijn veroordeeld, voor welk feit
dan ook, geen volksvertegenwoordiger meer
kunnen zijn. Dat is een inperking van een grond-
wettelijk recht. Voor PvdA'ers geldt overigens
wel dat elk potentiële volksvertegenwoordiger
een VOG moet kunnen overleggen.
Stemlokaal: 30% voor, 49% tegen, 21% blanco.

1.5 Publieke taken borgen publieke waarden
•     Bij de overheid en de publieke sector willen wij de pu-

blieke waarden explicieter formuleren. De dienstbaar-
heid aan mensen staat hierin centraal. Deze waarden
moeten een herkenbare vertaling krijgen binnen de or-
ganisatie, de werkwijze en het toezicht.

•     Wij willen een einde maken aan de schaalvergroting van
(semi-)publieke instellingen. Publieke diensten moeten
zich organiseren op een schaal waarbij de regio de kern is.

•     Wij willen dat in alle publieke diensten maatwerk moge-
lijk wordt. We gaan experimenteerruimte creëren bij pu-
blieke diensten zoals schuldhulpverlening, re-integratie
en bijstand, om aan de individuele situatie de meest op-
timale oplossing te kunnen bieden.

•     Publieke taken vragen een democratische controle. Wij
willen daarom gebruikers van deze diensten mogelijkhe-
den bieden om invloed uit te oefenen op de uitvoering
van het beleid van een publieke instelling.

•     Wij willen binnen de publieke sector principieel ruimte
creëren voor burgerinitiatief in de vorm van zelforgani-
satie.

•     Wij willen ieder jaar een publiek debat over de staat en
de werking van publieke diensten in de zorg, het onder-
wijs, de volkshuisvesting, de sociale zekerheid, en ande-
ren sectoren. Centraal thema daarbij is de kwaliteit van
de dienstverlening.

•     Wij willen het toezicht op publieke diensten verbeteren.
Er komen zogenoemde ‘fit-and-proper’ testen voor alle
toezichthouders en bestuurders. We stoppen de stapeling
van toezichthoudende functies waardoor er meer diver-
siteit en kwaliteit komt aan de top en in het toezicht.

•     Werken bij de overheid en in de publieke sector vraagt
naast kennis en vaardigheden ook idealisme om de sa-
menleving te dienen. Daarin passen geen exorbitante ver-
goedingen en een bonuscultuur. Wij willen de Wet
normering topinkomens daarom laten gelden voor alle
werknemers in de (semi)publieke sector.

AMENDEMENTEN

A18 Gelderland
Wijzigen hele bullet in: “Werken bij de overheid
en in de publieke sector vraagt naast kennis en
vaardigheden ook idealisme om de samenleving
te dienen. Daarin passen geen exorbitante ver-
goedingen en een bonuscultuur. Wij willen de
Wet normering topinkomens daarom laten gel-
den voor alle werknemers in de (semi)publieke
sector. Tegelijkertijd betekent dat ook dat de
(semi)publieke sector het goede voorbeeld
geeft en zich een goed werkgever toont door
daar waar sprake is van een arbeidsrelatie, deze
ook te benoemen en vorm te geven in een ar-
beidscontract.”
Toelichting indiener: De overheid heeft - onder
andere aangespoord door de constante drang
om te snijden in het ambtenarenapparaat en het
werk te willen doen met minder ambtenaren -
steeds minder werknemers. Het werk wordt 
regelmatig gedaan door ZZP'ers, uitbesteed 
aan marktpartijen. De ZZP'ers werken vaak ja-
renlang voor de overheid, er is dus feitelijk
sprake van een verkapt dienstverband. Op dit
moment is bij instanties als Rijkswaterstaat de
beweging zichtbaar van inhuur van personen
naar de uitvraag van producten. In plaats van
een projectondersteuner in te huren wordt pro-
jectondersteuning ingekocht. Soms gebeurt dit
via een detacheringsconstructie, maar heel vaak
is er ook een zelfstandige die het werk doet. Dit
is opnieuw een verkapt dienstverband, waarbij
steeds minder zichtbaar wordt dat het om een
werknemer gaat, en steeds meer risico's ver-
schuiven naar deze zelfstandigen. Bij semi-over-
heden als universiteiten zie je dat er wel
tijdelijke dienstverbanden aangegaan worden,
maar dat er een grote angst is voor het in vaste
dienst nemen van werknemers. Het resultaat
hiervan is dat werknemers na het maximale aan-
tal tijdelijke contracten een periode niet in
dienst zijn en daarna weer terugkeren op de-
zelfde positie. De overheid en semi-overheid
zou het juist goede voorbeeld moeten geven als
het gaat om goed werkgeverschap. Medewer-
kers moeten dus weer gewoon in dienst geno-
men worden wanneer er sprake is van een
dienstverband, en wanneer een medewerker
goed functioneert en langdurig nodig is, zou dit
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dienstverband op termijn omgezet moeten wor-
den in een vast dienstverband.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma en de inzet van mi-
nister Plasterk.
Stemlokaal: 82% voor, 5% tegen, 13% blanco

A19 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: Daarbij is te zorgen
voor een versterking van de democratische con-
trole van gemeenteraden op de regionaal geor-
ganiseerde taken.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is identiek aan de
bullet hierover in hoofdstuk 9.
Stemlokaal: 35% voor, 20% tegen, 45% blanco.

02 Solidaire samenleving; vluchtelingen
helpen en laten meedoen

Europa is een bevoorrecht werelddeel. Het kent veiligheid,
vrede en welvaart op een niveau waarvan velen elders in de
wereld slechts kunnen dromen. Zolang elders oorlog, onder-
drukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven
mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal
vluchtelingen wereldwijd toenemen. De overgrote meerder-
heid van de vluchtelingen uit brandhaarden zoals Syrië
wordt, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, opgevan-
gen in buurlanden. Een kleiner deel van de vluchtelingen
hoopt op een beter bestaan in Europa.

Het is onze morele plicht om vanuit Europa de belangrijkste
opvanglanden, zoals Jordanië en Libanon, te helpen. Dit
doen we door middel van noodhulp, zorg, eten, onderwijs
en herplaatsing van vluchtelingen.

De PvdA staat pal voor het VN-Vluchtelingenverdrag. Europa
blijft wat ons betreft gastvrij richting vluchtelingen vanuit
medemenselijkheid en het universele recht op bescherming.
We maken wel een duidelijk onderscheid tussen economi-
sche migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog,
vervolging, e.d. Economische migranten hebben geen recht
op asiel.

Er stranden te veel vluchtelingen in erbarmelijke omstandig-
heden in opvangkampen aan de randen van Europa, zoals
nu in Griekenland gebeurt. Helaas zijn niet alle Europese
landen even bereid om vluchtelingen op te vangen. De heil-
loze weg van ieder land voor zich moet echt voorbij zijn. Het
vluchtelingenvraagstuk is een Europees vraagstuk dat een
gezamenlijke Europese oplossing vereist. Alleen zo kunnen
we vluchtelingen een veilig thuis bieden. Onze opvangcapa-
citeit is niet grenzeloos. Wij vinden dat het zorgen voor hu-
mane opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoor-
delijkheid is van alle landen in de Europese Unie. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat mensen die huis en haard heb-
ben moeten verlaten vanwege repressie of oorlog een nieuw
bestaan kunnen opbouwen, hetzij in de buurlanden, hetzij
in Europa. We zijn daarom voor een eerlijke spreiding van
vluchtelingen die Europa bereiken.

In 2015 kwamen er 60.000 vluchtelingen naar Nederland.
Wij hebben bewondering voor de vele Nederlanders die zich
op lokaal niveau hebben ingezet om hen een goed welkom
te bieden en praktisch te helpen. Hun inzet bewijst de veer-
kracht en solidariteit waartoe onze samenleving in staat is.
Maar het grote aantal veroorzaakt ook spanningen en zor-
gen. Bijvoorbeeld over de manier waarop buurtbewoners
worden geconfronteerd met de komst van een asielzoekers-
centrum in hun wijk, zonder inspraak en voorbereiding. Of
over mogelijke verdringing van werk en woningen. Aan ons
de taak die spanningen en zorgen blijvend van antwoorden
en oplossingen te voorzien.

Alle mensen moeten kunnen meedoen in de Nederlandse
samenleving en dat gaat niet vanzelf. Vluchtelingen moeten
zo snel mogelijk de taal leren. Wij willen dat nieuwkomers
onze waarden van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid, so-
lidariteit en mensenrechten respecteren en onderschrijven.
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Integratie is maatwerk; een vluchteling uit Eritrea loopt
tegen andere dingen aan dan iemand uit Syrië. Die diversi-
teit onder vluchtelingen moeten we erkennen, herkennen en
vertalen in mogelijkheden om zo snel mogelijk in de samen-
leving mee te doen.

Om integratie te bevorderen willen wij rechtvaardigde maar
ook snelle procedures. Daarmee voorkomen we tijdverlies
maar vooral onzekerheid. Een rechtvaardige asielprocedure
betekent oog hebben voor kwetsbare mensen en kinderen.
Voor mensen die geen asiel krijgen, geldt dat zij terug moe-
ten naar het land van herkomst. Te vaak lukt het niet terug
te keren en soms blijven mensen ook tegen beter weten in
ons land. Kinderen worden dan een pion in de jarenlange
strijd van de ouders voor verblijf. Een kind kun je niet ver-
antwoordelijk houden voor het gedrag van ouders, en ook
niet voor eventuele fouten van de overheid. Die kinderen ver-
dienen onze steun.

2.1 Migratie in internationaal perspectief

AMENDEMENTEN

A20 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Nederland staat pal
voor het VN Vluchtelingenverdrag.”
Toelichting indiener: Niet alleen de PvdA moet
pal staan voor het VN Vluchtelingenverdrag. We
zorgen er ook voor dat de Nederlandse overheid
hier pal voor staat. Daarom dient dit ook als eer-
ste concreet punt bij de aandachtspunten be-
noemd te worden:
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 89% voor, 3% tegen, 8% blanco.

A21 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Bij de opvang van
vluchtelingen in de Europese Unie moet reke-
ning gehouden worden met het BNP van een
land. Dit betekent dat hoe groter het BNP van
een land is, hoe meer vluchtelingen zij moet op-
nemen.”
Toelichting indiener: Op dit moment worden
vluchtelingen maar door een deel van de Euro-
pese landen opgevangen. Het gewest Zeeland is
van mening dat solidariteit de boventoon moet
voeren bij de opvang van vluchtelingen. Om die
reden vinden wij het belangrijk dat er rekening
gehouden wordt met het BNP van een land en
afhankelijk daarvan hoeveel vluchtelingen zij
moet opvangen.
Toelichting Partijbestuur: Dit gebeurt in feite al.

De verdeelsleutel die de EC heeft gebruikt in het
kader van relocatie en hervestiging, is geba-
seerd op meerdere factoren. Het inwoneraantal,
het bruto binnenlands product, het aantal asiel-
aanvragen in de afgelopen 4 jaar en het werk-
loosheidscijfer. Daarbij zijn landen uiteraard
welkom om meer vluchtelingen op te nemen, als
de opvangcapaciteit dat bijvoorbeeld toelaat.
Het BNP wordt dus al meegewogen, maar een
meer holistische benadering is wenselijker.
Stemlokaal: 38% voor, 29% tegen, 33% blanco.

•     Wij willen dat de situatie voor vluchtelingen in vluchtlan-
den als Turkije, Libanon en Jordanië wordt verbeterd.
Door de enorme omvang van de vluchtelingenstroom in
deze ontvangende landen, is de opvang zowel binnen als
buiten vluchtelingenkampen vaak ondermaats en ont-
breekt er elk perspectief op werk, onderwijs en een enigs-
zins normaal leven. Daarom investeren we in die landen
in betere voorzieningen en werk voor vluchtelingen.
Naast algemene noodhulp richt Nederland zich in het bij-
zonder op hulp aan kinderen, vrouwen en kwetsbare
minderheden. Kwalitatief betere opvang en een beter toe-
komstperspectief in landen met de meeste vluchtelingen,
maakt ook dat vluchtelingen minder snel de noodzaak
voelen om de gevaarlijke reis naar Europa te maken via
mensensmokkelaars.

AMENDEMENTEN

A22 Noord-Holland
Na “…maken via mensensmokkelaars” toevoe-
gen: “Ontwikkelingssamenwerkingsgelden wor-
den hierbij ingezet voor het bieden van
toekomstperspectief, en niet voor het versterken
van migratiemanagement en het verstevigen
van grenscontroles.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Effectieve grensbewa-
king kan ook een bijdrage leveren aan het be-
vorderen van stabiliteit en versterking van de
rechtstaat en is dus niet per definitie in strijd
met ontwikkelingsdoelen.
Stemlokaal: 34% voor, 36% tegen, 30% blanco.

A23 Limburg
Na ”… werk voor vluchtelingen" toevoegen: “en
waarborgen dat deze middelen op de juiste plek
terecht komen.”
Toelichting indiener: In deze paragraaf staat
onder het eerste aandachtspunt de zin:
“Daarom investeren we in die landen in betere
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voorzieningen en werk voor vluchtelingen”. Wij
vinden het belangrijk dat deze middelen terecht
komen bij de vluchtelingen en niet door het be-
wind in deze landen voor andere doelen wordt
gebruikt. Daarom stellen we de volgende wijzi-
ging voor.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 88% voor, 2% tegen, 10% blanco.

•     We willen meer veilige en legale vluchtroutes door in te
zetten op meer hervestiging via de UNHCR van kwets-
bare vluchtelingen vanuit landen van eerste opvang naar
Europa. Nederland loopt hierin voorop en geeft het goede
voorbeeld.

•     We willen in Europees verband verdragen sluiten met
landen in Afrika en het Midden Oosten om vluchtelingen
meer perspectief te bieden, en om migranten die niet
vluchten voor oorlog of vervolging, en daarom geen recht
op asiel hebben, te laten terugkeren naar hun land van
herkomst. Het sluiten van zulke verdragen mag een kri-
tische houding t.o.v. de mensenrechtensituatie niet in de
weg staan.

AMENDEMENTEN

A24 Limburg
Schrappen: “een kritische houding t.o.v.”
Toelichting indiener: In het blok “Migratie in in-
ternationaal perspectief”, onder het derde aan-
dachtspunt de zin “Het sluiten van zulke
verdragen mag een kritische houding t.o.v. de
mensenrechtensituatie niet in de weg staan”.
Wat ons betreft staat niets een kritische hou-
ding in de weg. Waar het in deze zin om zou
moeten gaan is het waarborgen van mensen-
rechten en niet het waarborgen van een kriti-
sche houding. Daarom stellen wij de volgende
wijziging voor.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
maakt de originele tekst minder duidelijk en
concreet.
Stemlokaal: 14,5% voor, 67 tegen, 20,5% blanco.

•     Wij willen dat alle Europese landen hetzelfde asielbeleid
gaan voeren en dat de vluchtelingen die in Europa aan-
komen, eerlijk worden verdeeld over de EU-landen. EU-
landen die hier niet aan meewerken willen wij stevig
aanpakken door ze minder EU-subsidies te geven.

AMENDEMENTEN

A25 Noord-Holland
Na “...over de EU landen” toevoegen: “Dat mag
niet leiden tot een vertraging. Daar waar er op
korte termijn geen consensus over opvang tus-
sen alle EU-landen wordt gevonden, neemt Ne-
derland het voortouw om met een kopgroep
van welwillende landen wel vast tot de opvang
van vluchtelingen over te gaan.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: In het programma
staat al een hogere ambitie in de lijn met wat de
indiener wil en we houden ons aan de gemaakte
EU afspraken.
Stemlokaal: 23% voor, 51% tegen, 27% blanco.

•     Wij willen dat de Europese Commissie en de lidstaten
hun verantwoordelijkheid nemen door landen als Grie-
kenland en Italië te ondersteunen, door hun beloften na
te komen over de herverdeling van vluchtelingen, en
door te zorgen dat de fundamentele rechten van vluchte-
lingen overal in Europa beschermd worden, inclusief het
recht tot een eerlijke en efficiënte asielprocedure.

•     Europese samenwerking is ook nodig om mensensmok-
kelaars aan te pakken. Wij willen dat Interpol hieraan pri-
oriteit geeft en wij willen meer opsporingscapaciteit om
mensensmokkelbendes op te rollen en hun middelen te
bevriezen.

•     Wij zijn voorstander van kennismigratie, zolang het niet
leidt tot verdringing van Nederlandse werknemers.

AMENDEMENTEN

A26 Noord-Holland
Na “… van Nederlandse werknemers” toevoe-
gen: “...en niet bijdraagt aan de brain drain in
ontwikkelingslanden.”
Toelichting indiener: De Foundation Max van der
Stoel pleit voor coherentie. Ons beleid mag niet
ten koste gaan van ontwikkelingslanden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 87% voor, 5% tegen, 9% blanco.

A27 Limburg
Wijzigen : verplaats de hele bullet naar hoofd-
stuk 5
Toelichting indiener: In het blok “Migratie in in-
ternationaal perspectief” op pagina 18, onder
het laatste aandachtspunt de zin “Wij zijn voor-
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stander van kennismigratie, zolang het niet leidt
tot verdringing van Nederlandse werknemers”.
Alle overige aandachtspunten in hoofdstuk 2
hebben een humanitair karakter. Dit punt heeft
niet te maken met vluchtelingen, maar met eco-
nomische migratie. Het zou daarom beter op
zijn plek zijn in hoofdstuk 5: Werkzame samen-
leving.
Toelichting Partijbestuur: De indiener beperkt de
scope van het migratiehoofdstuk tot vluchtelin-
gen. Migratie kent vele verschijningsvormen. Het
programma benoemt vluchtelingen (oorlog, na-
tuurrampen, vervolging) en migranten (econo-
mische situatie, werk, studie, kenniswerk) Dit
onderscheid moet gemaakt worden omdat ons
hele asielsysteem zo in elkaar steekt met als cen-
trale vraag: wat is de reden dat een vreemdeling
zich meldt in Nederland voor asiel of verblijf en
is dat een geldige reden. Vandaar dat ook ken-
nismigratie een plek heeft in dit hoofdstuk.
Stemlokaal: 11% voor, 58% tegen, 31% blanco.

A28 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij zien een belang-
rijke rol voor de diaspora (actieve Nederlandse
burgers met een migratie achtergrond) in Ne-
derland om bij te dragen aan de ontwikkeling in
herkomstlanden. Hierbij denken wij aan bijdra-
gen aan vredesonderhandelingen, kennis delen
over de culturele en maatschappelijke omstan-
digheden en gewoonten binnen de bevolking en
de politiek, het stimuleren van wederopbouw en
creëren van werkgelegenheid door bijvoorbeeld
het ondersteunen van het midden – en kleinbe-
drijf. Deze betrokkenheid willen wij zo snel mo-
gelijk na aankomst in Nederland al stimuleren
door onder andere meer ruimte te creëren voor
het betrekken van diaspora bij de ontwikkeling
van hun herkomstland in Nederlandse migratie-
en ontwikkelingsbeleid.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met onze
uitgangspunten. 
Stemlokaal: 69% voor, 8% tegen, 23% blanco.

2.2 Asiel: toelating, opvang en terugkeer
•     De grootte van asielzoekerscentra moet beter passen bij

de omvang van het dorp of de stad. Er wordt niet gewerkt
met een minimaal aantal mensen per opvanglocatie,
maar er wordt gekozen voor maatwerk.

AMENDEMENTEN

A29 Zeeland
Na “… gekozen voor maatwerk” toevoegen:
“Echter het aantal vluchtelingen wordt eerlijk
verdeeld over de gemeenten van Nederland. De
gemeenten die niet willen meewerken aan een
solidair en sociaal vluchtelingen beleid worden
gekort op hun gemeentelijke subsidies. Daar-
naast komt er voor de gastvrije gemeenten een
extra financiële bijdrage vrij om contact tussen
de burgers in de gemeente te bevorderen.”
Toelichting indiener: Het Europees beleid om
vluchtelingen eerlijk te verdelen over de Euro-
pese Lidstaten wordt ook toe gepast op de ge-
meenten in Nederland. Gemeenten die hier niet
aan wensen mee te werken zullen gekort wor-
den op hun gemeentelijke subsidies zodat er
een extra prikkel ontstaat om de gemeenten te
stimuleren om over te gaan tot een solidair en
sociaal vluchtelingenbeleid
Toelichting Partijbestuur: Het doel delen we, eer-
lijk spreiden van vluchtelingen, maar het instru-
ment, een boete voor gemeenten vinden we te
hard.
Stemlokaal: 31% voor, 52% tegen, 17% blanco.

A30 Overijssel
Na “…dorp of de stad” toevoegen: “Elke ge-
meente dient een vastgesteld minimum percen-
tage asielzoekers, ten opzichte van het aantal
inwoners, op te vangen. Dit percentage dient
jaarlijks te worden vastgesteld op basis van het
verwachte aantal asielzoekers in Nederland.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Voor statushouders
geldt al dat gemeenten een taakstelling hebben
om mensen te huisvesten. Voor asielzoekers
niet. Die wonen in azc's en daar is het COA ver-
antwoordelijk voor locaties. 
Stemlokaal: 20% voor, 53% tegen, 27% blanco.

A31 Limburg
Na “… gekozen voor maatwerk” toevoegen: “Om
te borgen dat maatschappelijke belangen boven
bedrijfseconomische belangen blijven staan, na-
tionaliseren we het COA tot een rijksdienst
onder het Ministerie van Sociale Zaken en bren-
gen we het vastgoedbeheer van COA onder bij
het Rijksvastgoedbedrijf.”
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Toelichting indiener: In het blok “Asiel: toelating,
opvang en terugkeer” staat onder het 1e aan-
dachtspunt dat: “De grootte van asielzoekers-
centra moet beter passen bij de omvang van het
dorp of de stad. Er wordt niet gewerkt met een
minimaal aantal mensen per opvanglocatie,
maar er wordt gekozen voor maatwerk”. Een
streven waar wij achter staan. De oorzaak voor
het stellen van een ondergrens voor de grootte
van een opvanglocatie was echter vooral inge-
geven door bedrijfseconomische belangen.
Deze bedrijfseconomische belangen zijn het ge-
volg van het feit dat het COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers) een bedrijfsmatig gerund
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is. De manier
van financieren door - en afstand tot het minis-
terie van Veiligheid en Justitie, zorgt wat ons
betreft voor verkeerde prioriteiten en een onno-
dige aantasting van het draagvlak in de samen-
leving. Een ministerie dat de afgelopen jaren
gebukt is gegaan onder interne problematiek.
Daarom stellen wij voor om het COA te nationa-
liseren en als dienst rechtstreeks onder het Mi-
nisterie van Sociale Zaken te brengen en het
vastgoedbeheer te laten uitvoeren door het
Rijksvastgoedbedrijf.
Toelichting Partijbestuur: Er zijn drie organisa-
ties betrokken bij het gehele proces rondom
asiel: de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND),
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle
drie vallen ze onder het ministerie van Justitie.
We zien geen enkele noodzaak om alleen het
COA onder een ander ministerie te laten vallen,
zoals de indiener wil, dat is heel onlogisch.
Stemlokaal: 10% voor, 74% tegen, 17% blanco.

•     Om de integratie te bevorderen, willen wij de vluchtelin-
gen die mogen blijven zo veel mogelijk huisvesten in de
regio van de eerste opvang, waar ze al vaak een netwerk
hebben opgebouwd.

•     Wij willen dat de gemeenten zelf over de invulling van
de opvang gaan. Zo kunnen zij zaken als taalonderwijs
en begeleiding naar (vrijwilligers)werk goed waarborgen.
Wij willen dat statushouders snel kunnen doorstromen
van een opvanglocatie naar een woongelegenheid. Sta-
tushouders krijgen geen voorrang ten opzichte van an-
deren met urgentie. In steden met tekorten aan
woningen worden tijdelijke en kleinschalige woonvoor-
zieningen gebouwd voor zowel de statushouder als de
mensen op de wachtlijst. Zo verkorten we de wachttijd
voor sociale woningen in plaats van dat die langer wordt.

AMENDEMENTEN

A32 Zeeland
Na “… die langer wordt” toevoegen: “Om recht
te doen aan de internationale rechten van de
mens en met het oog op risico’s voor de Volks-
gezondheid hebben mensen die buiten de ge-
stelde asielprocedures in Nederland verblijven,
toegang tot de basiszorg.”
Toelichting indiener: Gebruik kunnen maken van
een basis gezondheidzorg valt binnen de rech-
ten van de mens. Iedereen die in Nederland ver-
blijft hoort hier gebruik van te kunnen maken..
Toelichting Partijbestuur: Het amendement is
overbodig. Asielzoekers die in de centrale op-
vang verblijven van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) hebben, net als ieder ander,
vergelijkbare toegang tot de gezondheidszorg.
Voor illegalen geldt dat ook zij toegang hebben
tot medisch noodzakelijke zorg.
Stemlokaal: 14% voor, 63% tegen, 23% blanco.

•     Wij tornen niet aan de tijdelijke verblijfsvergunning.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen
mogen in eerste instantie vijf jaar blijven. Daarna bekij-
ken we hoe de situatie in het land van herkomst is en of
het asiel nog nodig is.

•     We blijven aan dissidenten, activisten en andere in hun
leven bedreigde mensen altijd ruimhartig asiel verlenen
als zij zich in Nederland melden voor bescherming.
Slachtoffers van mensenhandel die in Nederland plaats-
vindt, houden recht op een verblijfsvergunning, ongeacht
hun land van herkomst.

AMENDEMENTEN

A33 Zeeland
Na “… land van herkomst” toevoegen: “Het voor-
komen van seksueel misbruik en mensenhandel
wordt actief aangepakt.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met onze
standpunten.
Stemlokaal: 85% voor, 3% tegen, 12% blanco.

•     Bijzondere aandacht is nodig voor de meest kwetsbare
groepen, zoals alleenreizende vrouwen en kinderen,
LHBTI en mensen met een beperking. Medewerkers van
de IND moeten continu worden getraind in het herken-
nen van die specifieke kwetsbaarheid. In de asielopvang
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moeten veilige plekken voor hen beschikbaar zijn als de
situatie te onveilig wordt. Asielzoekers die anderen be-
dreigen kunnen het recht op asiel sneller verliezen.

•     Wij willen waar mogelijk de asielprocedures versnellen.
Dit voorkomt tijdverlies en onzekerheid. Maar snelheid
mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de proce-
dure.

•     We moeten perspectief bieden aan degenen die niet in
Nederland mogen blijven. Dit kan door vroegtijdig, met
maatwerk, een terugkeerplan op te stellen. Hierdoor
weten mensen wat hen te wachten staat op het gebied
van scholing, werk en gezondheid in het land van her-
komst. Dat kan door vaardigheden te leren die van pas
komen in hun eigen land, door samenwerking met ngo’s
en diasporaorganisaties en door realisatie van enkele
voorzieningen voor terugkerende afgewezen asielzoekers
in het land van herkomst. Door dit vroegtijdig te doen,
voorkomen we dat mensen jarenlang in onzekerheid
leven alvorens ze Nederland alsnog moeten verlaten. De
wens voor een dergelijk terugkeerplan wordt ook gedeeld
door verschillende ngo's, die stellen dat duidelijkheid
juist in het belang van de migrant is. Dit geldt helemaal
voor kinderen.

•     Succesvolle terugkeer van afgewezen asielzoekers lukt al-
leen als de landen van herkomst meewerken. Daarom
willen wij harde afspraken maken met landen van her-
komst over het terugnemen van hun onderdanen. Lan-
den die onvoldoende meewerken leggen we sancties op,
bijvoorbeeld door het weigeren van visa aan hoogge-
plaatste personen. Bij het regelen van terugkeer leggen
we prioriteit bij overlast gevende illegalen en illegalen die
verdacht worden van oorlogsmisdaden.

AMENDEMENTEN

A34 Limburg
Na “…aan hooggeplaatste personen” toevoegen:
“Deze sancties mogen niet ten koste gaan van
de belangen van de allerarmsten.” Na “… over-
last gevende illegalen” toevoegen: “(ongedocu-
menteerden)”. Na “… illegalen en illegalen”
toevoegen: “(ongedocumenteerden)”.
Toelichting indiener: Het woord illegalen werkt
stigmatiserend en dehumaniserend.
Toelichting Partijbestuur: De tekst geeft aan dat
juist op de persoon gerichte sancties tegen de
hooggeplaatste personen een goed middel zijn
om medewerking af te kunnen dwingen. Van-
zelfsprekend zijn die sancties niet bedoeld om
de allerarmsten te treffen.
Stemlokaal: 29% voor, 37% tegen, 33% blanco.

A35 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Illegaal verblijf mag
niet worden aangemerkt als een misdrijf en
hulpverlening aan ongedocumenteerde vreem-
delingen mag nooit ofte nimmer strafbaar zijn”.
Toelichting indiener: In een hoofdstuk over
vluchtelingen en asielzoekers, mag het onder-
werp illegaliteit niet ontbreken. Temeer omdat
dit in het kabinet Rutte II een heikel discussie-
punt was. Daarom nemen we een aantal punten
over uit het adviesdocument dat na de leden-
raad van mei 2012 over dit onderwerp is uitge-
bracht.
Toelichting Partijbestuur: Het Partijbestuur dient
een alternatief amendement in over dit onder-
werp (nr A36). De strafbaarstelling van illegali-
teit is van tafel. Daar hebben we als partij hard
voor gevochten in de coalitie. En dat standpunt
houden we. Dit amendement beoogt ook om
hulp aan illegalen nooit strafbaar te laten zijn.
Dit kan niet in alle gevallen worden doorge-
voerd. Er zijn situaties denkbaar waarbij een
persoon zonder verblijfsrecht (illegaal) gezocht
wordt door de politie, bijvoorbeeld vanwege
een misdrijf of vanwege een naderende terug-
keer naar het land van herkomst. In dergelijke
gevallen moet het mogelijk zijn om hulp aan - in
dit geval - terecht gezochte vreemdelingen juri-
disch te kunnen aanpakken. 
Stemlokaal: 19% voor, 51% tegen, 30% blanco.

A36 Partijbestuur
Toevoegen nieuwe bullet: “We zijn tegen de
strafbaarstelling van illegaliteit.”
Toelichting indiener: N.v.t.
Toelichting Partijbestuur: Geen 
Stemlokaal: 63% voor, 14% tegen, 23% blanco.

A37 Zuid-Holland
Na “… nog nodig is” toevoegen: “Wij tornen niet
aan de vijf jaren termijn voor het verkrijgen van
het Nederlanderschap. Uiteraard moeten de be-
trokkenen voldoen aan de vereisten van de na-
turalisatie, maar de bij wet verankerde waarborg
van een termijn van vijf jaar zullen wij blijven
handhaven.”
Toelichting indiener: Op het moment dat een
vreemdeling – of zoals de nieuwe term luidt ‘een
inwoner met migratieachtergrond’ – voor de
duur van vijf jaar in Nederland verblijf heeft op
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grond van een vergunning tot verblijf, heeft de
betrokkene in beginsel recht op het Nederlan-
derschap. Het Nederlanderschap is de hoofd-
prijs van de integratie en participatie in onze
samenleving, en van erbij horen. Wij willen niet
dat nieuwkomers het gevoel krijgen dat dat zij
worden uitgesloten, of dat zij niet erbij mogen
horen door de termijn voor de naturalisatie te
verlengen. Verlening van de naturalisatietermijn
heeft een hele onplezierige en contra-produc-
tieve werking op vluchtelingen. En het is zeker
niet bevorderlijk voor de noodzakelijke stimu-
lans tot integratie. Als PvdA willen we verbin-
ding en saamhorigheid. Tot slot nog dit. Bij het
onderdeel Asiel: toelating, opvang en terugkeer
staat deze passage. “Wij tornen niet aan de tij-
delijke verblijfsvergunning. Vluchtelingen die
een verblijfsvergunning krijgen mogen in eerste
instantie vijf jaar blijven. Daarna bekijken we
hoe de situatie in het land van herkomst is en of
het asiel nog nodig is. Het getuigt van het con-
sequent handelen van onze partij om de vijf
jaren termijn tevens onverkort te handhaven ten
aanzien van de termijn voor naturalisatie.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 75% voor, 5% tegen, 20% blanco.

A38 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Ieder is vrij in het
verstrekken van bed, bad en brood op humani-
taire basis.”
Toelichting indiener: Iedereen moet vrij zijn om
humanitaire hulp te kunnen bieden aan de me-
demens
Toelichting Partijbestuur: We zijn het eens met
de indiener; een verbod op hulp aan uitgeproce-
deerden zullen we bestrijden.
Stemlokaal: 86% voor, 3% tegen, 11% blanco.

A39 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Het asielbeleid wordt
geëvalueerd, op uitvoering heroverwogen en
bijgesteld waarbij humaniteit leidend is.”
Toelichting indiener: De recente uitvoering van
het asielbeleid, gericht op het lenigen van de
eerste nood voor asielzoekenden, met noodop-
vang in sportzalen verdient geen schoonheids-
prijs. De wijze van organiseren leidde er toe dat

mensen in humanitaire nood van sporthal naar
sporthal werden verplaatst. Daarnaast heeft een
dergelijke aanpak tot veel onrust geleid in het
land.
Toelichting Partijbestuur: Het asielbeleid wordt
continu gemonitord en bijgesteld waarbij vanuit
de PvdA humaniteit leidend is.
Stemlokaal: 48% voor, 21% tegen, 31% blanco.

A40 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen dat inte-
gratie ook wordt bevorderd door asielzoekers
de kans te geven op een gepaste vorm van
werk.”
Toelichting indiener: Asielzoekers willen graag
bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. Zij
willen niet in een AZC blijven, maar waar moge-
lijk gepast werk vervullen.
Toelichting Partijbestuur: We delen de ambitie
van de indiener om nieuwkomers zo snel moge-
lijk een zinvolle dagbesteding te geven. Maar in
eerste instantie gaat onze voorkeur uit naar vrij-
willigerswerk totdat de verblijfsvergunning is af-
gegeven. We waken voor verdringing van
regulier werk.
Stemlokaal: 36% voor, 40% tegen, 24% blanco.

A41 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen dat asiel-
zoekers direct beginnen met de inburgering op
het asielzoekerscentrum waar zij terechtkomen
na hun asielaanvraag met de steun van de over-
heid.”
Toelichting indiener: De asielprocedure kan
soms lang duren. Al die tijd moeten de asielzoe-
kers wachten zonder dat zij mogen beginnen
met inburgering. Dat lange wachten is verloren
tijd en frustrerend. Wij als PvdA willen dat men-
sen in ons land meedoen. Bovendien draagt een
directe start met inburgering bij aan het sneller
en beter leren van de taal, van de samenleving
en van de democratische en rechtsstatelijke
waarden. De directe start met de inburgering
zien wij als een waardevolle investering voor de
mensen om wie het gaat, en voor de samenle-
ving.
Toelichting Partijbestuur: We delen de intentie
van de indiener.
Stemlokaal: 86% voor, 4% tegen, 10% blanco.
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A42 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “We spreken asielzoe-
kers zo vroeg mogelijk aan op hun eigen kracht,
door ze zo snel mogelijk te laten deelnemen aan
vrijwilligerswerk, stage en/of scholing, in aan-
sluiting op hun ambities en kwaliteiten.”
Toelichting indiener: De aandachtspunten in
hoofdstuk 2 zijn vooral gericht op de rol van
overheden met betrekking tot asielzoekers. Wij
willen het perspectief van de asielzoekers hier
meer positie in geven. Asielzoekers komen om
verschillende redenen naar Nederland, maar wil-
len allemaal iets van hun leven en het leven van
hun kinderen maken, los van de vraag of hun
toekomst in Nederland ligt. Daarom stellen wij
de aanvulling voor.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement voegt
niks concreets toe aan de bestaande tekst.
Stemlokaal: 15% voor, 56% tegen, 29% blanco.

A43 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Gemeenten die kans
zien om extra (tijdelijke)(5 jaar) opvangcapaci-
teit te realiseren, worden daarvoor gecompen-
seerd door verevening binnen het
gemeentefonds.
Toelichting indiener: Het is bekend dat in een
aantal gemeenten inmiddels voldoende tijdelijke
opvangcapaciteit beschikbaar is gekomen. Het
COA wil deze extra capaciteit op korte termijn
weer sluiten, tot ongenoegen van een aantal ge-
meenten.. Dit sluiten is zeer schadelijk voor toch
al niet eenvoudige, eerder genomen democrati-
sche besluiten, c.q. een straf op eerdere vorm-
gegeven solidariteit van die gemeenten.”
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement wil
meer asielzoekerscentra realiseren dan er nu fei-
telijk zijn. Er is momenteel meer dan voldoende
capaciteit voor asielzoekers. Bouwen voor leeg-
stand lijkt geen goed idee.
Stemlokaal: 9% voor, 56% tegen, 29% blanco.

2.3 Kinderen in de asielprocedure
•     De positie en rechten van kinderen gaan we beter borgen

in de vreemdelingenwet, zodat de individuele rechten
van het kind serieus worden genomen en hun belang
apart door de rechter kan worden afgewogen. Het gaat
om kinderen waarvan hun welzijn, ontwikkeling of ge-
zondheid in het geding komt als ze terug moeten naar
het land van de ouders.

•     Voor alle kinderen in de asielprocedure, of zij nu uitein-
delijk in Nederland blijven of niet, willen wij zo snel mo-

gelijk een 'thuis' creëren. Kinderen moeten zo snel mo-
gelijk naar school en de mogelijkheid krijgen om vriend-
jes te maken en kind te zijn.

AMENDEMENTEN

A44 Zeeland
Na “…kind te zijn” toevoegen: “Voor bescher-
ming en zorg geldt, net als voor ieder kind in
Nederland, de jeugdwet.”
Toelichting indiener: Minderjarige vluchtelingen
die zonder ouders in Nederland aankomen heb-
ben de bescherming en de zorg nodig die voor
ieder kind in Nederland geldt.
Toelichting Partijbestuur: De aanname in dit
amendement, dat er geen jeugdzorg is voor
minderjarige asielzoekers, is onjuist: ook die
vallen onder de jeugdwet.
Stemlokaal: 14% voor, 62% tegen, 24% blanco.

A45 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen dat gewor-
telde kinderen, van wie de ouders een aanvraag
hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier),
een verblijfsvergunning krijgen als zij vijf jaar of
langer in ons land zijn, en altijd in beeld zijn ge-
weest bij een overheid.”
Toelichting indiener: Nog steeds worden kinde-
ren uitgezet, die al jaren in ons land wonen en
die, door en door geworteld zijn in onze samen-
leving. Deze kinderen horen na al die jaren defi-
nitief bij ons in Nederland. Ook al werken de
ouders actief mee aan hun uitzetting, de IND
kan steeds weer zeggen dat dit niet genoeg is,
en dat daarmee de schuld (dus permanent) bij
deze gezinnen wordt gelegd die daar niets aan
kunnen doen. Sommige landen weigeren hun
onderdanen terug te nemen, waardoor uitzet-
ting onmogelijk is ondanks de actieve medewer-
king. Er zijn tevens diverse andere
omstandigheden waardoor vluchtelingen, om
wat voor reden(en) en buiten hun schuld om
niet terug kunnen naar het land van herkomst.
Dit zijn de werkelijke feiten. Het Kinderrechten-
verdrag (IVRK) stelt dat het belang van het kind
voorop moet staan bij de maatregelen van de
overheid die kinderen raken en dat de overheid
geen onderscheid mag maken tussen kinderen,
hen bescherming en de rechten van kinderen.
De pijn en het leed die deze kinderen wordt
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aangedaan is onbeschrijfelijk groot en onrecht-
vaardig. Na jaren van wanhoop en onzekerheid
verdienen deze kinderen onze bescherming.
Voor alle duidelijkheid wil ik hier nog opmerken
dat dit amendement expliciet gaat om kinderen
van wie de ouders een aanvraag hebben inge-
diend voor verblijf in Nederland waardoor zij
bekend zijn bij de overheid. Het gaat dus niet
om gezinnen die nimmer een aanvraag voor een
verblijfsvergunning hebben ingediend, dus geen
illegale gezinnen.
Toelichting Partijbestuur: Wij geven de rechter
veel meer mogelijkheden om de belangen van
kinderen af te wegen en hun besluit in het voor-
deel van de kinderen te nemen. Dat is een grote
verandering t.o.v. nu omdat de rechter nu vaak
alleen de situatie van de ouders meeneemt in
zijn afweging. De indiener stelt voor om kinde-
ren in een asielprocedure automatisch na 5 jaar
verblijfsrecht te geven. Dat kan in bepaalde ge-
vallen leiden tot onrechtvaardige situaties
omdat ouders die verdacht zijn van oorlogsmis-
daden dan toch een verblijfsvergunning krijgen,
zonder dat de rechter dat aspect kan afwegen
bij zijn besluit.
Stemlokaal: 25% voor, 50% tegen, 26% blanco.

•     We gaan nog beter de veiligheid van alleen reizende kin-
deren garanderen om te voorkomen dat ze slachtoffer
worden van mensenhandel of misbruik. Bij de herplaat-
sing uit bijvoorbeeld Griekenland en Italië leggen we de
prioriteit bij kinderen.

AMENDEMENTEN

A46 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Er moet een ruim
kinderpardon komen.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: We denken dat onder
de in het programma voorgestelde uitgangs-
punten, het reeds bestaande permanente kin-
derpardon ruimer wordt dan het nu is, en goed
past bij onze uitgangspunten van het handha-
ven van de kinderrechten en rechtvaardigheid in
het algemeen.
Stemlokaal: 35% voor, 37% tegen, 29% blanco.

A47 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Kinderen die op Ne-
derlands grondgebied als stateloos geboren
worden, dienen de Nederlandse nationaliteit te
verkrijgen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met onze
standpunten. 
Stemlokaal: 43% voor, 30% tegen, 27% blanco.
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03 Veilige samenleving: rechtvaardig, en
streng indien nodig

Het is een groot goed om te kunnen leven in veiligheid en
rechtvaardigheid. Dat geldt voor ieder van ons afzonderlijk
en voor de samenleving als geheel. De samenleving kan
slechts soepel functioneren als we vertrouwen in elkaar heb-
ben, en als we ons beschermd weten tegen gevaar en geweld,
en tegen willekeurige en onrechtvaardige behandeling. We
moeten ons veilig kunnen voelen, thuis, op straat, op school,
op ons werk, en ook bijvoorbeeld in het digitale domein.

Veiligheid en recht staan in Nederland op een hoog peil. Wij
leven in een van de meest stabiele rechtsstaten ter wereld.
De verhoudingen tussen de burgers en de overheid en tus-
sen burgers onderling zijn helder vastgelegd. Wie onschul-
dig is, wordt beschermd, wie schuldig is, moet de gevolgen
dragen. Zo vormt de rechtsstaat een raamwerk voor de ver-
bonden samenleving, waarin een ieder veilig en vrij kan
leven en handelen.

Maar veiligheid is in Nederland nog altijd oneerlijk verdeeld.
Ook een robuuste samenleving vereist voortdurend onder-
houd, vernieuwing en alertheid op maatschappelijke veran-
dering. De gelijke behandeling is niet altijd gelijk, zoals blijkt
uit vormen van discriminatie en etnische profilering; veilig-
heid is ongelijk verdeeld over bevolkingsgroepen en wijken;
daders gaan soms vrijuit; politie, justitie of rechters lijden
onder overbelasting. Deze gebreken moeten we aanpakken.
Maar ze kunnen nooit een excuus zijn om de rechtsstaat als
zodanig af te wijzen, of te ondermijnen met neerbuigende
insinuaties of eigenrichting. Burgers die het recht in eigen
hand nemen, bedreigen de rechtsstaat.

Het afgelopen jaar zijn onze waarden van recht en veiligheid
geschokt door aanslagen in onder meer Parijs, Ankara en
Brussel. Dit bloedige geweld richtte zich tegen ‘gewone’ ste-
delijke locaties die voor ons allen herkenbaar en gevoelsma-
tig dichtbij zijn. Hoe klein het feitelijk risico ook is om bij
een aanslag betrokken te raken, de symbolische dreiging is
zeer groot. Terroristen zijn erop uit ons angst aan te jagen
en bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Wij kunnen
de kracht van onze samenleving het beste tonen door niet in
hun val te trappen, niet mee te escaleren, maar in plaats hier-
van terreur te beantwoorden met verdraagzaamheid en ver-
bondenheid tussen mensen van goede wil. Voor zover
radicalisering voortkomt uit achterstelling en frustratie, moe-
ten we deze voedingsbodem droogleggen. Intussen moeten
we alert zijn, en moeten politie en veiligheidsdiensten weten
wat er speelt.

Recht en veiligheid beginnen dicht bij huis. Een veilige leef-
omgeving is een zaak van iedereen. Wij willen samenwer-
kingsvormen bevorderen van gemeente, politie en burgers,
met als doel de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te
verbeteren. Wij willen extra inspanningen voor buurten waar
bewoners het toch al zwaarder hebben, en voor jongeren op
zoek naar een opbouwend toekomstperspectief. De politie is
onmisbaar als waarborg van veiligheid en als aanspreekpunt
voor burgers.

Steeds blijft voor ons voorop staan dat een vitale samenle-
ving, waarin het vertrouwen tussen mensen sterker is dan
het wantrouwen, de meest fundamentele voorwaarde is voor
een veilig en rechtvaardig bestaan. De vrije samenleving
wordt in de eerste plaats door saamhorigheid beschermd en
zo nodig door repressie.

3.1 Veiligheid dichtbij: samen werken aan meer veiligheid
•     Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners

voor de PvdA centraal. Inwoners gaan direct invloed uit-
oefenen op de prioriteiten van burgemeesters en politie,
zoals in het Rotterdamse project ‘de buurt bestuurt’. Elke
buurt of dorp denkt zo mee met wat er echt nodig en
krijgt de mogelijkheid om een deel van de politie-uren
naar eigen inzicht in te zetten. Gemeenten maken voor
elke buurt een buurtplan met de bewoners waarin de ge-
zamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid
worden geformuleerd. Bewoners bepalen op die manier
prioriteiten in hun eigen buurt of dorp.

•     Bij woonoverlast trekken de burgemeester, woningbouw-
corporatie en de wijkagent samen op. Als woonoverlast
aanhoudt dan moeten overlastveroorzakers verhuizen.
Daar hoort ook de plicht voor nazorg bij. Maatschappelijk
werk heeft hier een belangrijke rol.

•     Gezagsdragers leveren in buurten ombudswerk ook bui-
ten het politiek bestuurlijke systeem.

•     Voor risicojongeren geldt repressieve tolerantie: ze wor-
den naar voorbeeld van de gemeenten Amsterdam en
Rotterdam begeleid naar werk of een opleiding, maar
niet vrijblijvend. Niet meewerken kan je bijvoorbeeld het
recht op een uitkering voor een tijd worden ontnomen.
Middelen als verlengde leerplicht, werk-leertrajecten en
begeleid wonen helpen deze jongeren hun leven op de
rit te krijgen voordat ze te ver afglijden, maar zijn zinloos
zonder wederkerige inzet.

AMENDEMENTEN

A48 Zeeland
Schrappen: “repressieve tolerantie”.
Toelichting indiener: Het begrip repressieve tole-
rantie werd in de jaren 60 gemunt door Herbert
Marcuse in zijn boek “De eendimensionale
mens”. Het begrip past niet in de context van de
tekst bij de 4de bullet.
Toelichting Partijbestuur: We zien geen pro-
bleem in het schrappen van deze term; de strek-
king van de tekst blijft met het amendement
voldoende overeind.
Stemlokaal: 75% voor, 9% tegen, 17% blanco.

A49 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Het gebruik van vuur-
werk door particulieren is slechts toegestaan op
door de gemeente aangewezen plekken.”
Toelichting indiener: Jaarlijks zorgt het particu-
lier afsteken van vuurwerk voor veel overlast en
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slachtoffers. Het vernielen en opblazen van pu-
blieke of persoonlijke eigendommen gaat te ver.
Vooral het grote aantal (vaak onschuldige)
vuurwerkslachtoffers per jaar moet stoppen.
Gemeenten kunnen vuurwerk veiliger afsteken
op een groot plein.
Toelichting Partijbestuur: Gemeenten mogen
reeds via hun APV dergelijke maatregelen
nemen. Dit amendement vinden we daarom
overbodig.
Stemlokaal: 28% voor, 58% tegen, 14% blanco.

3.2 Politie
•     Veilig voelen in je wijk is voor de PvdA topprioriteit. De

inzet van politie is per wijk afhankelijk. Eén wijkagent
per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. Bur-
gemeesters moeten waar nodig de mogelijkheden heb-
ben meer wijkagenten in te zetten. Wijkagenten worden
gecompenseerd als ze hun onregelmatigheidstoeslag ver-
liezen.

AMENDEMENTEN

A50 Zeeland
Wijzigen “5000” in: ”3000”
Toelichting indiener: Eén agent per 5000 inwo-
ners is te weinig. Het persoonlijke contact tus-
sen burgers en politie is van groot belang om
zowel de veiligheid evenals het gevoel van vei-
ligheid van buurtbewoners te kunnen garande-
ren.
Toelichting Partijbestuur: Integraal overal de
norm van 1 wijkagent per 3000 inwoners invoe-
ren, leidt ertoe dat we politiecapaciteit verspil-
len. De norm van 1 wijkagent op 5000 bewoners
is in principe afdoende, mits die goed wordt na-
geleefd. Daar is de inspanning in eerste instantie
op gericht. In sommige delen van het land zijn
meer wijkagenten nodig. Daarom willen we in
die gevallen de burgemeester in staat stellen
meer wijkagenten in te zetten, zonder dat dit
ten koste gaat van de bezetting elders in het
land of ten koste gaat van ander politiewerk.
Stemlokaal: 25% voor, 58% tegen, 17% blanco.

A51 Zuid-Holland
Wijzigen “Wijkagenten worden … onregelmatig-
heidstoeslag verliezen” in: “Er wordt een extra
beloning ingezet om het beroep van wijkagent
aantrekkelijker te maken en om recht te doen

aan de inzet die in een vaak ingewikkelde om-
geving van ze gevraagd wordt.”
Toelichting indiener: Het eventuele verlies van
een onregelmatigheidstoeslag is niet de kern
van het probleem. Het werk van een wijkagent
is ingewikkeld en wijkagenten – die werken in
de haarvaten van onze samenleving – zijn vaak
de eersten die worden geconfronteerd met
(plaatselijke) problematiek en conflicten. Dit
werk verdient ook op financieel vlak een ge-
paste stimulans, om het werk aantrekkelijk te
houden en voldoende wijkagenten blijvend te
motiveren.
Toelichting Partijbestuur: Ander politiewerk (bij-
voorbeeld ME) levert onregelmatigheidstoeslag
op en dus meer salaris. Dat gaat ten koste van
het werk als wijkagent. Dat willen we repareren
zodat wijkagenten geen financiële noodzaak
voelen om ander politiewerk te gaan doen.
Stemlokaal: 37% voor, 39% tegen, 24% blanco.

•     In de opleidingskwaliteit en kennis van politieagenten
moet meer worden geïnvesteerd. De carrièremogelijkhe-
den van politiemensen worden vergroot. Mensen die
agenten (of andere hulpverleners zoals brandweerlieden)
bedreigen, worden hard aangepakt.

•     Onnodige bureaucratie halen we weg zodat politieagen-
ten meer op straat kunnen zijn en vergroten we daarmee
de pakkans.

•     We passen nieuwe technologie toe om criminelen te be-
strijden. Er wordt extra geïnvesteerd in innovatie bij de
politie, betere recherche & opsporing en in de bestrijding
van cyberterreur.

AMENDEMENTEN

A52 Utrecht
Na “… bestrijding van cyberterreur.” toevoegen:
“We gaan gebruik maken van bewezen effec-
tieve oplossingen uit het buitenland tegen et-
nisch profileren, zoals stopformulieren.”
Toelichting indiener: Beter goed gejat, dan
slecht verzonnen, hoog tijd om bewezen effec-
tieve oplossingen uit het buitenland te omar-
men. Op de ledenraad van 4 juni is al een motie
aangenomen om de aanbevelingen van het
Maatschappelijk Akkoord Onderhuids op te
nemen in het verkiezingsprogramma en ons
hard te maken voor het gebruik maken van be-
wezen effectieve oplossingen uit het buitenland,
zoals stopformulieren, hoog tijd om dit ook in
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het verkiezingsprogramma op te nemen.
Toelichting Partijbestuur: We zijn mordicus
tegen discriminatie, net als de indiener. Het pro-
gramma stelt allerlei maatregelen voor tegen
discriminatie en etnisch profileren. We twijfelen
over de werking van dit specifieke instrument.
Stemlokaal: 23% voor, 50% tegen, 27% blanco.

3.3 Terrorismebestrijding
•     Betere samenwerking van veiligheidsdiensten in Euro-

pees verband tegen terrorisme is nodig om een nog ster-
kere vuist te maken tegen de internationale onveiligheid.
De inlichtingendiensten mogen extra investeringen doen
in meer capaciteit en nieuwe technologie.

•     Vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, fami-
lie, politie, gebedshuizen, enzovoort is noodzakelijk om
radicalisering tegen te gaan. Projecten in het kader van
deradicalisering krijgen meer steun.

•     We focussen op de strijd tegen IS en aanverwante orga-
nisaties. Dat is op dit moment de grootste terroristische
bedreiging voor Europa.

AMENDEMENTEN

A53 Limburg
Na “… bedreiging voor Europa” toevoegen:
“Daarbij focussen we ons ook op de toegeno-
men dreiging vanuit het rechts-extremisme.”
Toelichting indiener: Gezien de toegenomen
dreiging vanuit het rechts-extremisme (de laat-
ste terroristische aanslag in ons land kwam van
deze hoek en was gericht tegen een moskee)
zijn wij van mening dat we deze dreiging ook
moeten benoemen. Daarom stellen wij voor om
een zin toe te voegen aan de zin die al in het
programma staat.
Toelichting Partijbestuur: De aanslag waaraan de
indiener refereert was verschrikkelijk. Echter, IS
en geestverwante internationale terroristische
organisaties zijn dusdanig veel groter en ge-
welddadiger dat de vergelijking mank gaat.
Stemlokaal: 27% voor, 52% tegen, 21% blanco.

•     De PvdA houdt zich ten alle tijden aan het Europees Ver-
drag van de Rechten van de Mens. Ook als het om terro-
rismebestrijding gaat.

3.4 Privacy
•     Iedereen moet kunnen inzien wat de overheid van hen

weet. Bij inloggen op mijn.overheid.nl moet duidelijk te
zien zijn wat de overheid over je opslaat. Ook moet hier
te zien zijn welke gegevens de overheid doorgeeft aan
derden. Ook bedrijven moeten openheid gaan geven over
wat zij van individuen weten.

•     De overheid en het bedrijfsleven verzamelen steeds meer
gegevens, in exponentieel groeiende databestanden.
Deze 'Big Data' kan het werk van opsporingsdiensten
makkelijker maken of een bijdrage leveren aan betere ge-
zondheidszorg en onderwijs. De voordelen en kansen
van grootschalige gegevensverwerking moeten op verant-
woordde wijze de ruimte krijgen, zonder de risico's voor
privacy en dataveiligheid uit het oog te verliezen. Het doel
van verzameling en verwerking kan niet onbeperkt wor-
den opgerekt. Het koppelen en analyseren van bestanden
mag niet leiden tot uitsluiting of stigmatisering.

3.5 Justitie en rechtstaat: doelgericht en toegankelijk
•     Iedereen moet de gang naar de rechter kunnen maken,

ook mensen met een laag inkomen. Er komt meer geld
beschikbaar voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De
PvdA wil dat alle barrières om je recht te kunnen halen,
worden weggenomen.

•     De bedenktijd voor zedendelicten wordt omgedraaid. In
plaats van dat slachtoffers nu moeten aangeven of ze de
aangifte doorzetten krijgt een slachtoffer bedenktijd om
de aangifte terug te trekken.

•     De bewijsvoering in de keten van strafrecht wordt volle-
dig op elkaar afgestemd; politie en openbaar ministerie
maken een kwaliteitsslag waardoor dossiers beter en
sneller worden afgehandeld. De rechterlijke macht zet de
ingezette kwaliteitsslag door. We behouden alle recht-
banklocaties die er nu zijn. De kleine maar veelvoorko-
mende criminaliteit als internetoplichting mag niet
worden vergeten. Het ondermijnt het draagvlak voor de
rechtstaat als dergelijke ‘kleine’ zaken door tijdgebrek
niet behandeld kunnen worden.

•     Taakstraffen zijn een effectieve manier om criminelen te
straffen en hun leven te laten beteren. Maar mensen die
hun taakstraf ontlopen moeten toch echt de gevangenis
in en hun straf daar uitzitten. Er komt een striktere hand-
having op en betere controle bij het OM en het gevange-
niswezen zodat alle criminelen hun straf gaan uitzitten.

•     Wietteelt wordt legaal. Dat geeft ons controle over de
sterkte van cannabis en hasj en maakt Nederland veiliger
omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het
levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden
miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit.
Harddrugs blijven verboden vanwege het gevaar voor de
volksgezondheid. Het laten testen van de harddrugs
moet standaard mogelijk zijn op dancefeesten en in uit-
gaansgebieden.

AMENDEMENTEN

A54 Zeeland
Na “Het levert...en justitiecapaciteit” toevoegen:
“Daarnaast kan met de legalisatie van de wiet-
teelt de volksgezondheid beter gewaarborgd
worden doordat cannabis en hasj aan de eisen
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit moet voldoen.”
Toelichting indiener: Wanneer je op dit moment
cannabis of hasj koopt in een coffeeshop weet
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je niet wat je koopt. De productie wordt illegaal
uitgevoerd en er is om die reden geen toezicht
op de kwaliteit van het product. In sommige ge-
vallen worden er chemicaliën of andere stoffen
toegevoegd die een gevaar vormen voor de
volksgezondheid. Met het legaliseren van de
wietteelt kan dit worden voorkomen. 
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 89% voor, 3% tegen, 8% blanco.

•     Herstelrecht krijgt een prominente plaats in ons justitie-
systeem. Dat betekent dat de betrokkenen zelf meebeslis-
sen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict.
Het doel van herstelrecht is om het veroorzaakte leed en
de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen naar
ieders tevredenheid zonder lange procedures. Doel is ook
om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat
de toekomst weer tegemoet kan worden getreden met zo
min mogelijk emotionele ballast. Mediation is bij uitstek
de manier om hier goed invulling aan te geven.

04 Welvarende samenleving: duurzame,
sterke en sociale economie

Onze welvaart is niet vanzelfsprekend. De economische
basis van onze samenleving kent wereldwijd ongekend
snelle en ingrijpende veranderingen. De economie moet ra-
dicaal duurzaam worden, zodat ook de generaties na ons wel-
varend kunnen zijn. De Nederlandse economie kan haar
sterke positie in de wereld behouden door zich op kwaliteit
te onderscheiden. Nederland kan internationaal de standaard
stellen op terreinen als arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid,
milieu en dierenwelzijn. Wij willen daarom kwalitatieve in-
novatie stimuleren en stellen als doel dat Nederland over tien
jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft.

Ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) benaderen we vanuit
onze kwaliteitsvisie. Door stevig te investeren in de kennis
en kwaliteit van de beroepsbevolking en op alle niveaus eco-
nomische samenwerking en investeringen te organiseren,
blijven we economisch voorop lopen. Iedere regio heeft een
eigen kracht. De Randstad met haar internationale oriëntatie,
de geavanceerde techniek in Twente en rondom Eindhoven,
de chemie in Zeeland, Rijnmond en Zuid-Limburg, de voed-
seltechnologie in Gelderland en het Westland, de energie-
technologie in Groningen, enzovoorts. Door per regio meer
samen te werken tussen bedrijven, kennisinstellingen en
overheid, kunnen meer investeringen, meer innovatie, meer
groei en meer werkgelegenheid ontstaan.

Een van de grote opgaven van de 21ste eeuw is de energie-
transitie, de overgang naar een nieuw en houdbaar energie-
systeem. Deze radicale omschakeling is noodzakelijk om de
klimaatverandering te beperken, om een stabiele energieba-
sis voor de lange termijn te verkrijgen, en uit geopolitieke
overwegingen. Maar ook om economisch vitaal te blijven.
Wij willen tempo maken, omdat het welslagen van de ener-
gietransitie een enorme kwaliteitssprong zal betekenen voor
de Nederlandse economie en samenleving, en tienduizen-
den extra banen zal opleveren. Een land dat zijn toekomstige
energiesysteem tijdig op orde heeft, profiteert van de voor-
hoedepositie. Dat geldt ook voor de overstap naar een circu-
laire economie die de verspilling van grondstoffen en water
minimaliseert. Wie treuzelt, benadeelt zichzelf. Daarom
moet de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs snel
op gang komen. Juist in de komende vijf jaar moeten de be-
langrijkste besluiten worden genomen om het doel van een
klimaat-neutrale economie uiterlijk in 2050 te kunnen rea-
liseren.

De circulaire economie en de energietransitie vormen de in-
dustriële revolutie van de 21ste eeuw. Om de economie voort-
varend door de noodzakelijke veranderingen te loodsen,
willen wij een masterplan duurzame economie: een mo-
derne industriepolitiek voor de overgang van een op fossiele
grondstoffen draaiende economie naar een duurzame eco-
nomie. Dit biedt kansen voor de innovatieve kracht van het
Nederlandse bedrijfsleven. We moeten de Nederlandse werk-
nemer en student opleiden voor de banen in de (maak)in-
dustrie van de toekomst. Dit vereist een overheid die
consistent is en duidelijke keuzen maakt en uitvoert voor de
lange termijn. De transitie beslaat een periode van minimaal
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tien jaar, en dat moet doorwerken in de systematiek van over-
heidssubsidies aan het bedrijfsleven.

De productie van voedsel is een van de belangrijkste pijlers
van onze economie, en ze raakt ook aan de internationale so-
lidariteit en de volksgezondheid. De wereldbevolking groeit
in de komende generatie met een kwart, en daarmee groeit
ook de mondiale voedselbehoefte, terwijl het huidige sys-
teem van voedselproductie en watergebruik ecologisch niet
houdbaar is. Bij de aanpak van dit vraagstuk kan Nederland
als agrarisch wereldspeler een rol spelen. Bijna nergens
wordt zo intensief en innovatief geproduceerd en komen zo-
veel voedselstromen langs als hier. Wij willen dat de agrari-
sche sector gezond wordt, als economische sector en als
drager van het platteland, en bijdraagt aan de oplossing van
de wereldvoedselproblematiek. Wij willen gezond voedsel
van een duurzame landbouw die de grenzen van de planeet
erkent, waar de consument vertrouwen in heeft, die dieren-
welzijn waardeert en een eerlijke verdeling kent van verdien-
sten in de keten (fair trade). Een voedselketen met hart voor
mensen, dieren en natuur.

Wij juichen veel vormen van de deeleconomie toe omdat ze
het leven verrijken, zoals het huren van een gewoon huis tij-
dens een stedentrip, het lenen van een auto van iemand in
de buurt, of het onderling delen van boeken of gereedschap.
Het is aantrekkelijk dat mensen iets kunnen bijverdienen.
Maar wij zien ook de keerzijde, zoals de grote machtspositie
van een aantal bedrijven die veelal weinig belasting afdragen,
op winstbejag zijn gericht, slechte arbeidsvoorwaarden han-
teren en overlast creëren. Dat moet veranderen.

4.1 Investeren in een duurzame, sterke en sociale economie
•     Wij willen dat Nederland over tien jaar de best opgeleide

beroepsbevolking ter wereld heeft, zodat wij economisch
voorop blijven lopen. Wij willen ieder jaar meer investe-
ren in het onderwijs en, in afstemming met bedrijven,
in de bijscholing van werknemers. Zij ontwikkelen zich
in hun vak, worden beter toegerust om goed werk te le-
veren, en blijven daardoor verzekerd van werk. (zie ook
hst. 6). Dankzij beter opgeleide mensen worden bedrij-
ven concurrerender en daarom dragen bedrijven bij.

•     Wij willen dat de overheid minder subsidieert en meer
direct investeert, in duurzame energie. De Bank Neder-
landse Gemeenten en Waterschapsbank willen wij om-
vormen tot een publiek-private investeringsbank die het
MKB financiert en grootschalige publieke investeringen
doet zoals infrastructuur, ICT, woningbouw en duur-
zaamheid. Deze bank krijgt een eigen vermogen van 10
miljard en kan een veelvoud van dit bedrag investeren in
onze economie. Met de provincies richten we regionale
fondsen op voor infrastructuur en ruimtelijke ontwikke-
ling die zich vooral richten op de aanleg van meer OV-
verbindingen, grootschalig onderhoud en de
ontwikkeling en ontsluiting van nieuwe woon- en werk-
gebieden. In de Randstad komt de nadruk te liggen op
uitbouw van de internationale verbindingen, zoals vlieg-
veld Lelystad en een beter Randstedelijk OV-net. (zie ook
hst. 9)

AMENDEMENTEN

A55 Utrecht
Schrappen: “De bank Nederlandse gemeenten
(…) OV-net.”
Toelichting indiener: Deze banken werken nu al
voor provincies, gemeenten, waterschappen en
corporaties en dat gaat goed. Houden zo, dus.
Het algemene uitgangspunt in de eerste zin is
goed en voldoende.
Toelichting Partijbestuur: De slimme samenvoe-
ging van de drie banken: Bank Nederlandse Ge-
meenten, Waterschapsbank en FMO leidt juist
tot meer investeringsruimte voor de publieke
sector en onze economie. Louter en alleen het
samenvoegen van deze drie banken geeft de
gecombineerde bank ruim 1 miljard euro aan
extra investeringsruimte, zonder dat risico's gro-
ter worden. Eventuele angst voor verlies aan
zeggenschap bij de huidige aandeelhouders
(gemeenten, waterschappen e.d.) lijkt onge-
grond.
Stemlokaal: 18% voor, 53% tegen, 29% blanco.

A56 Zuid-Holland
Wijzigen “in de Randstad… OV-net” in: “In de
Randstad komt de nadruk te liggen op uitbouw
en aansluiting van de internationale verbindin-
gen, zoals vliegveld Lelystad, en op een fijnma-
zig Randstedelijk OV-net.”
Toelichting indiener: Het gaat – zeker in de
dichtbevolkte Randstad waar de wegen al druk
gebruikt worden – ook om verbindingen van
deur tot deur voor het dagelijks verkeer naar
werk, school, sport of zorg.
Toelichting Partijbestuur: Deze toevoeging is in
lijn met de doelstellingen van het programma.
Stemlokaal: 73% voor, 6% tegen, 21% blanco.

•     Wij willen economisch beleid, nieuwe industriepolitiek
en innovatiebeleid laten uitvoeren door regionale samen-
werkingsverbanden over sectorgrenzen heen, waarin
overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven nauw sa-
menwerken binnen een gezamenlijke groeiagenda. (re-
gionale gebonden crowd funding – niet fiscaal en minder
regels) Het topsectorenbeleid krijgt een regionale uitvoe-
ring. Via regionale investeringsmaatschappijen gaat de
overheid direct investeren in kansrijke (MKB)bedrijven
en ontwikkelingen. We stimuleren studenten en univer-
siteiten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen
in nieuwe ondernemingen, die potentieel veel werkgele-
genheid zullen genereren. Dat doen we regionaal.
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AMENDEMENTEN

A57 Zuid-Holland
Na “... industriepolitiek en innovatiebeleid” toe-
voegen: “richten op een combinatie van sociale,
ecologische en sociale doelen. Groei en concur-
rentievermogen zullen eerder randvoorwaarden
dan doelstelling zijn. Werkgelegenheid, met
name voor groepen en regio's die achter blijven,
en duurzaamheid staan voorop. Daartoe maken
we afspraken in een breed werkgelegenheidsak-
koord (zie hoofdstuk 5). En we laten dit beleid
...."
Na “… doen we regionaal” toevoegen: "Vakbon-
den en het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid worden betrokken bij het top-
sectorenbeleid dat een regionale uitvoering
krijgt."
Toelichting indiener: Werkgelegenheidsdoelen
moeten meer dan nu deel gaan uitmaken van in-
dustriepolitiek en bedrijvenbeleid. Het manco
van het huidige topsectorenbeleid is dat het uit-
gaat van concurrentiekracht. Dat staat soms op
gespannen voet met werkgelegenheidsdoelen.
De juiste belanghebbenden moeten aan tafel
komen.
Toelichting Partijbestuur: De indiener lijkt af-
scheid te willen nemen van de doelstelling in het
programma om de Nederlandse economie sterk
en sociaal te laten zijn. Het programma ademt
een stevige ambitie om onze economie op een
verantwoorde manier meer te laten groeien dan
de verwachting. Die groei is nodig om onze ver-
zorgingsstaat te kunnen blijven dragen, voor de
huidige en volgende generaties. Groei komt niet
vanzelf; daarvoor is een actief investerende
overheid nodig. Verantwoorde groei gaat ook
gepaard met een transitie naar duurzaamheid
en het behoud van onze sociale verworvenhe-
den. Maar ook daarvoor geldt: we moeten het
geld wel eerst verdienen voordat we het kunnen
herverdelen via onze sociale zekerheid.
Stemlokaal: 16% voor, 55% tegen, 28% blanco.

A58 Zuid-Holland
Wijzigen “Wij willen economisch … doen we re-
gionaal” in: “Wij willen economisch beleid,
nieuwe industriepolitiek en innovatiebeleid laten
uitvoeren door regionale samenwerkingsverban-
den over sectorgrenzen heen, waarin overheden,

kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samen-
werken binnen een gezamenlijke duurzame
groeiagenda. Via regionale participatiemaat-
schappijen stelt de overheid zich garant voor
fiscaal gestimuleerde crowdfunding in kansrijke
(MKB)bedrijven en ontwikkelingen naar duur-
zame energie en circulaire economie. We stimu-
leren iedereen om de opgedane kennis in de
praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen,
die veel werkgelegenheid kunnen genereren.
Dat doen we regionaal.”
Toelichting indiener: De huidige tekst over
crowdfunding en directe overheidsinvesteringen
(dat is immers niet hetzelfde) is onduidelijk. Een
regionale financieringsconstructie met ‘minder
regels’ roept vraagtekens op over financiële soli-
diteit, denk aan de Ceteco-affaire in de provin-
cie Zuid-Holland. Waar het bestaande
topsectorenbeleid vooral inzet op gevestigde
belangen, grote spelers in de markt en ‘high
tech’, zou het moeten gaan om verduurzaming.
Dan kan ook door het betrekken van MKB en
VMBO. Maar wordt hier werkelijk voorgesteld
bedrijven met publiek geld, dat wil zeggen de
reserves van gemeenten en waterschappen, te
gaan financieren? We begrijpen de noodzaak
van financiering van publieke investeringen,
maar niet die in het MKB.
We willen iedereen, niet slechts studenten en
universiteiten, maar ook leerlingen van ROC’s of
werknemers die zich laten om- en bijscholen sti-
muleren om kennis in de praktijk te brengen.
Toelichting Partijbestuur: Het amendement lijkt
grotendeels in lijn met de doelen uit de oor-
spronkelijke tekst. Maar het amendement be-
perkt de scope waarin we onze economie willen
laten groeien. Onze economie bestaat uit meer
dan duurzame energie en circulaire economie.
Denk aan de dienstensector waarin 60% van
onze beroepsbevolking werkzaam is. Het amen-
dement beoogt ook om crowdfunding niet al-
leen fiscaal te subsidiëren maar ook te voorzien
van staatsgaranties. Dat is dubbelop.
Stemlokaal: 10% voor, 62% tegen, 28% blanco.

A59 Noord-Brabant
Wijzigen “Via regionale investeringsmaatschap-
pijen gaat de overheid direct investeren in kans-
rijke (MKB)bedrijven en ontwikkelingen.” in:
“'Via regionale investeringsmaatschappijen gaat

56



de overheid direct investeren in kansrijke
(MKB)bedrijven en ontwikkelingen. We maken
afspraken dat de werkgelegenheid die voorkomt
uit overheidsinvesteringen in Nederland blijft.”
Toelichting indiener: Spreekt voor zich; niet
meer dan redelijk dat de overheid als ze inves-
teert eisen stelt aan het behouden van de werk-
gelegenheid in ons land.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met onze
inzet voor werkgelegenheid in Nederland.
Stemlokaal: 78% voor, 4% tegen, 18% blanco.

•     Wij willen dat het MKB gemakkelijker krediet krijgt van
banken. De op te richten Nederlandse Investeringsbank
heeft als belangrijke taak ook het midden- en kleinbedrijf
van kredieten te voorzien. Ook financiering van door-
groei wordt makkelijker gemaakt. Alternatieve financie-
ringsvormen worden gestimuleerd. Kredietunies,
crowdfunding en Qredits worden ondersteund, zowel fi-
nancieel als in de wetgeving en het toezicht.

•     Wij willen het Europese beleid gericht op economische
ontwikkeling van regio's radicaal aanpassen. De Euro-
pese subsidies moeten de duurzame groei gaan bevorde-
ren en niet langer onrendabele en vervuilende sectoren
als de agrarische bulkproductie en Poolse bruinkoolwin-
ning blijven ondersteunen.

•     Wij streven ernaar om 20 procent van de pensioenfonds-
beleggingen in Nederland te laten plaatsvinden. Dat heeft
in potentie een omvang van ruim 70 miljard euro aan
extra investeringen in onder andere sociale woningen,
scholen, overheidsgebouwen, windmolenparken op zee
en investeringen in het MKB; met voldoende rendement
en zekerheid voor pensioenfondsen.

AMENDEMENTEN

A60 Noordelijke Provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “Nederland kent di-
verse regio’s waar sprake is van een minder
sterke economie. De economie is bijvoorbeeld
eenzijdig ontwikkeld of ijl. In deze regio’s ligt de
werkloosheid over het algemeen hoger dan het
landelijk gemiddelde. De aanwezigheid van
Rijksdiensten is in deze regio’s dan ook van
groot belang. Vanuit een oogpunt van solidari-
teit tussen de regio’s in Nederland worden
daarom bij afslanking van de rijksoverheid (in-
clusief defensie, justitie, politie en zbo’s) econo-
misch kwetsbare regio’s (Friesland, Drenthe,
Groningen, Overijssel, Limburg en Zeeland) ont-
zien. En bij uitbreiding van de rijksoverheid
wordt voorrang gegeven aan de genoemde re-
gio’s. Dit wordt vastgelegd in wetgeving. “

Toelichting indiener: In de Tweede Kamer zijn al-
lerlei moties aangenomen, onder meer van Al-
bert de Vries, waarbij op verschillende manieren
wordt opgeroepen om de economische kwets-
bare regio’s Friesland, Drenthe, Groningen,
Overijssel, Limburg en Zeeland deels te ontzien.
Zo is de regering de inspanningsverplichting
meegegeven dat deze provincies bij een afslan-
king van de rijksoverheid per saldo niet meer
dan gemiddeld werkgelegenheid mogen verlie-
zen (Tweede Kamer Vergaderjaar 2012–2013,
31490, motie nr. 126 van Albert de Vries c.s.).
Ondanks al deze moties komen er vanuit de ko-
kers van de ministeries telkens weer voorstellen
om Rijksdiensten in economisch kwetsbare re-
gio’s fors af te slanken dan wel te sluiten. Denk
bijvoorbeeld aan de recente discussies rondom
de rechtbanklocaties en rondom de gevangenis-
sen. En elke keer weer wordt er vanuit de des-
betreffende provincies weer actie gevoerd
richting Den Haag , worden er lobby acties op-
gezet, is er veel verontwaardiging, et cetera. En
vaak zijn deze acties succesvol en worden de
plannen ingetrokken of aangepast. Om dit alles
te voorkomen, is het goed dat in wetgeving
wordt vastgelegd dat bij afslanking van de rijks-
overheid economisch kwetsbare regio’s worden
ontzien. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk
dat bij uitbreiding van de rijksoverheid voorrang
wordt gegeven aan de genoemde regio’s.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement past
goed bij de uitgangspunten in ons programma
en de inzet van de PvdA de afgelopen jaren
Stemlokaal: 82% voor, 4% tegen, 14% blanco.

A61 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Brainport Eindhoven
is het voorbeeld van succesvolle samenwerking
tussen bedrijfsleden, onderwijs, kennisinstellin-
gen en overheid. Brainport Eindhoven is na Am-
sterdam de belangrijkste economische regio van
Nederland geworden en krijgt een gelijkwaar-
dige (mainport)positie in het beleid van de
Rijksoverheid t.o.v. Amsterdam/Schiphol en Rot-
terdam. Er komt een door de Rijksoverheid ge-
dragen uitvoeringsprogramma om de
Brainportregio te versterken.”
Toelichting indiener: Brainport Eindhoven is na
Amsterdam de belangrijkste economische regio
van Nederland geworden en krijgt een gelijk-
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waardige (mainport)positie in het beleid van de
Rijksoverheid als Amsterdam/Schiphol en Rot-
terdam. Dit is essentieel omdat er simpelweg
meer publieke investeringen nodig zijn om op
Europees niveau te kunnen concurreren met an-
dere kennis- en innovatieregio’s.
Toelichting Partijbestuur: Elke regio heeft zijn
eigen potentie voor groei en ontwikkeling. Ons
programma wil dat voor elke regio faciliteren.
Het heeft daarom niet de voorkeur om één be-
paalde regio een voorkeursbehandeling te
geven op dit vlak; ook de Brainport Eindhoven
krijgt wat ons betreft de steun die het nodig
heeft om te kunnen groeien, maar niet ten koste
van andere regio's.
Stemlokaal: 15% voor, 65% tegen, 21% blanco.

A62 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij kiezen voor een
integrale benadering van groei en krimp. In dat
kader worden de plannen uit Nederland in Ba-
lans samen met de krimpregio’s nader uitge-
werkt tot een plan voor structuurversterking van
die regio’s.”
Toelichting indiener: De krimpgebieden hebben
een gezamenlijk plan gemaakt, getiteld “Neder-
land in Balans”, om hun gebieden een langdu-
rige economische impuls te geven. De
krimpgebieden kunnen niet aan hun lot worden
overgelaten. Er dient te worden uitgegaan van
verbondenheid, gedeelde verantwoordelijkheid
en solidariteit tussen steden die groeien en be-
houd van vitaliteit van de gebieden aan de ran-
den van ons land.
Toelichting Partijbestuur: Het is goed dat Zee-
land aandacht vraagt voor de krimpproblema-
tiek. Het is ook goed dat er in samenhang een
langjarig transitieplan komt voor alle krimpre-
gio's om de leefbaarheid en perspectieven in
krimpregio's op voldoende niveau te houden.
Het is echter ook van groot belang om krimpre-
gio's zelf mogelijkheden te laten ontwikkelen
om de specifieke 'eigen' krimpproblematiek op
te lossen; daar past geen nationale aanpak bij;
dat moet lokaal en regionaal gebeuren, en daar
willen de de krimpgemeenten een eigen be-
voegdheid in geven.
Stemlokaal: 31% voor, 38% tegen, 31% blanco.

A63 Utrecht
Hoofdstuk 4, paragraaf “Investeren in een duur-
zame, sterke en sociale economie”.
Toevoegen nieuwe bullet: “We regelen als on-
derdeel van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen dat organisaties met meer dan 50
werknemers diversiteitsbeleid opstellen en in
openbare jaarcijfers rapporteren over de samen-
stelling van het personeelsbestand.”
Toelichting indiener: Dit amendement beoogt de
diversiteit in bedrijven en instellingen te verbe-
teren. We maken het makkelijker om organisa-
ties die het goed doen te herkennen zodat
hiervan geleerd kan worden. Tegelijkertijd
maken we het mogelijk om organisaties die zich
te weinig inspannen voor diversiteit hierop aan
te spreken. We willen niet met quota werken,
maar zien liever concrete inspanningen en moe-
digen verschillende werkwijzen hierin aan. Bij de
uitvoering van dit amendement zien we graag
dat werknemers zélf kunnen kiezen in welke di-
versiteitscategorie ze passen, en dat er waar-
borgen komen voor de privacy en dataveiligheid
van persoonsgegevens.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement kan
alleen worden uitgevoerd als bedrijven de (etni-
sche) afkomst van mensen gaat registreren.
Daar zijn wij principieel op tegen.
Stemlokaal: 9% voor, 76% tegen, 15% blanco.

A64 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Met de Randstad vor-
men Noord Brabant, Centraal Gelderland, de IJs-
selstreek en Flevoland het ‘Vliegwiel’ van de
Nederlandse Economie. Verbetering van de in-
frastructuur aldaar is geboden, dat geldt met
name de Zuid-Noord verbindingen over de grote
rivieren. Buiten het Vliegwiel in centraal Neder-
land zijn vijf regionale gebieden/steden aan te
wijzen die een belangrijke rol spelen in de eco-
nomische ontwikkeling van ons land: Groningen,
Leeuwarden, Enschede, Maastricht en Middel-
burg. Waar nodig zullen deze steden gesteund
worden om de infrastructuur voor innovatie en
economische ontwikkeling te versterken.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is een
beperking van de scope voor ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling van ons land. De indie-
ner negeert steden en regio's als Zwolle,
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Deventer, Zutphen, Drenthe, Zeeuws-Vlaande-
ren, Zuid en Noord Friesland, Oost-Groningen,
Noord- en Midden-Limburg, Parkstad Limburg,
etc.. In het hele land liggen infrastructurele op-
gaves en elke regio heeft zijn eigen, unieke eco-
nomische potentie. Daarom stelt het
programma voor om elke regio in staat te stel-
len te investeren in de regionale economie en in-
frastructuur. Dat de in het amendement
genoemde regio's belangrijk zijn voor ons natio-
nale economie is waar, maar laten we de rest
van het land niet vergeten.
Stemlokaal: 7% voor, 75% tegen, 19% blanco.

A65 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen dat de
overheid in zijn verantwoordelijkheid voor een
verantwoord begrotingsbeleid ook het belang
van een lage werkloosheid meeneemt. Hierbij is
een evenwicht in de overheidsfinanciën op mid-
dellange termijn van belang. Op de korte termijn
moet er ruimte zijn voor extra investeringen in
de economische groei en de economische stabi-
liteit van ons land om een lage werkloosheid te
bereiken. De overheid doet dit door het voeren
van een anticyclisch begrotingsbeleid. Ook in
Europees verband wordt voor dit anticyclische
begrotingsbeleid draagvlak gecreëerd”.
Toelichting indiener: De toevoeging spreekt voor
zich. Er is op dit punt een relatie met de verrui-
ming van het Europese Stabiliteits- en Groeipact
(blz. 59) en hoofdstuk 11 (Financiële Paragraaf).
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij onze
inzet in het programma.
Stemlokaal: 81% voor, 2% tegen, 17% blanco.

•     Bij internationale fusies en overnames waarbij vitale Ne-
derlandse infrastructuur betrokken is, blijven we niet
langs de zijlijn staan. Wij willen via wetgeving vastleggen
dat de Staat een voorgenomen overname van een bedrijf
kan tegenhouden als een vitaal publiek belang in het ge-
ding is of dreigt te komen.

4.2 Financiële sector
•     Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer

uitlenen. Dat is veel te riskant. Wij willen de buffers ge-
leidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. De
gewogen risico-eisen worden eveneens verhoogd.

AMENDEMENTEN

A66 Noord-Brabant
Na “… worden eveneens verhoogd” toevoegen:
“Maatregelen worden genomen om er voor te
zorgen dat via Nederland financiële waarden
naar belastingparadijzen worden verplaatst. Ne-
derland zet andere landen binnen de EU en de
OESO er toe aan hetzelfde te doen.”
Toelichting indiener: Groot kabaal ontstond toen
enige tijd geleden de Panama papers werden
onthuld. Dat kabaal verstomde snel. In veel ge-
vallen werden de onthulde praktijken gesanctio-
neerd door wetten. Onder anderen door de vele
belastingverdragen die Nederland heeft geslo-
ten met andere landen. Het tegengaan van be-
lastingontwijking kan niet alleen afhangen van
handelsverdragen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is on-
duidelijk en maakt het programma ook onduide-
lijk. In hoofdstuk 5 staan allerlei stevige
maatregelen tegen belastingontwijking.
Stemlokaal: 6% voor, 73% tegen, 21% blanco.

•     Banken dragen nog steeds te weinig bij aan de overheids-
financiën. Banken betalen geen BTW. Wij willen de bank-
belasting daarom verhogen naar één miljard.

•     Hard eigen vermogen is beter dan vermogen dat kan
worden omgezet in eigen vermogen (coco’s). Wij willen
daarom stoppen met de fiscale bevoordeling van coco’s.

•     De strengste bonuswetgeving van Europa willen wij on-
verminderd handhaven.

•     Wij willen de bankenunie vervolmaken door de invoering
van een door banken zelf gefinancierd Europees deposi-
togarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van
spaarders niet in de verleiding komen falende banken
alsnog te redden. Met de invoering van een Europees
DGS zorgen we ervoor dat de Europese bankenunie
naast Europees toezicht en een Europees steunfonds ste-
vig op drie pijlers rust. Daarvoor is het wel nodig dat de
bankbalansen eerst verder op orde worden gebracht. Ook
de verstrengeling tussen banken en overheden moet ver-
der worden doorbroken. Staatsobligaties moeten daarom
een eerlijkere weging krijgen in de Europese en interna-
tionale financiële regelgeving. Ook wordt het aandeel
staatsobligaties op een bankbalans gemaximeerd.

•     Wij willen dat banken hun risicovolle zakenbankactivi-
teiten afscheiden van de nutsactiviteiten. Deze Europese
wetgeving moet snel worden ingevoerd.

•     In de risicomodellen van banken moeten harde onder-
grenzen aan het kapitaal worden gesteld, de zogenaamde
kapitaalvloeren.

•     Wij vinden dat de diversiteit in de Nederlandse banken-
sector moet worden vergroot. Daarom blijft SNS een
nutsbank; SNS mag niet naar de beurs. Wel kan worden
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gekeken naar deelname van lange termijninvesteerders
zoals pensioenfondsen.

•     Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Ban-
ken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een
nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van
het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet
verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang
met betaalgegevens is geregeld, willen wij aanpassen,
waarbij de bescherming van privacy voorop staat.

•     Sommige verzekeraars verkeren in zwaar weer. Wij wil-
len dat er geen dividenden mogen worden uitgekeerd als
buffers onder druk staan. De Nederlandsche Bank moet
hierop toezicht houden. Collectieve schadeafhandeling is
slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en de-
rivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij wil-
len een juridische mogelijkheid invoeren om sneller tot
collectieve oplossingen te komen.

4.3 Eerlijke praktijken in handel en economie
•     Globalisering werkt alleen als iedereen ervan profiteert.

Wij willen daarom alleen handelsverdragen steunen als
deze inclusief zijn en zorgen voor verbetering voor ieder-
een. Dat betekent dat we niet instemmen met handels-
verdragen als TTIP, tenzij deze een continue verbetering
stimuleren voor de positie van werknemers, van de stan-
daarden wereldwijd voor duurzaamheid, milieu, gezond-
heid en arbeid en het bestrijden van ongelijkheid en
belastingontwijking. Alleen zo ontstaat een 'race naar de
top' in plaats van 'een race naar de bodem'. Om te zorgen
dat multinationals, die nu vaak als enigen profiteren van
handelsverdragen, ook eerlijk gaan bijdragen, moeten
handelsverdragen altijd gepaard gaan met harde afspra-
ken om belastingontwijking aan te pakken.

AMENDEMENTEN

A67 Zuid-Holland
Na “… gezondheid en arbeid” toevoegen: “voor
toegang tot de rechter en eerlijke productinfor-
matie,..”
Toelichting indiener: Door intercontinentale ver-
dragen ligt de handel tussen Noord-Amerika en
Europa open. Dat is aanvaardbaar zo lang dat
niet alleen in het voordeel is van multinationals,
maar ook belangen van consumenten (volwas-
senen en jongeren) en van werknemers worden
beschermd. Om mensen bewuste keuzes te
laten maken voor zichzelf, de kinderen en vol-
gende generaties.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 87% voor, 1% tegen, 12% blanco.

A68 Utrecht
Wijzigen “Globalisering werkt alleen … aan te
pakken.” in: “Naleving van handelsverdragen
dient te gebeuren in de normale rechtstaat die
het algemene belang goed mee kan wegen en
niet via speciaal opgerichte ‘handels tribunalen’
die in naam van investeerders miljoenen claims
kunnen eisen bij overheden.”
Toelichting indiener: Wat in de oude tekst met
een mooie term ‘publieke arbitrage’ (feitelijk het
ICS tribunaal van CETA) wordt genoemd is pro-
cedureel iets beter dan het was, maar komt niet
tegemoet aan de fundamentele kritiek. Inhoude-
lijk blijven dezelfde miljoenen claims door multi-
nationals gewoon mogelijk. Ook dit tribunaal
blijft bovenal een speciale rechtsgang voor in-
ternationale investeerders (multinationals, pri-
vate equity etc), waarin alleen investeerders de
staat kunnen aanklagen en niet andersom. Fei-
telijk zullen alleen de bepalingen van het inves-
teringsbeschermingshoofdstuk worden
gewogen en geen andere overwegingen, zoals
nationale grondwet en wetgeving of andere in-
ternationale verdragen rond bijvoorbeeld werk-
nemersrechten en milieu. Ook in het SER advies
is gesteld dat dit soort tribunalen in goed ont-
wikkelde rechtstaten – zoals de Nederlandse -
niet wenselijk zijn.
Toelichting Partijbestuur: We delen de wens uit
dit amendement om te stoppen met handelstri-
bunalen die niet het algemeen belang meewe-
gen. Mede om die reden staat in het
conceptprogramma: “Wij zijn tegen private ge-
schillenbeslechtingsmechanismen (…) Recht-
spraak en geschillenbeslechting hoort in
onafhankelijke, publieke handen. (…) Een beroep
hierop doen moet ook mogelijk worden voor
maatschappelijke organisaties als vakbonden.”
Stemlokaal: 46% voor, 21% tegen, 33% blanco.

•     Wij zijn tegen private geschillenbeslechting als onderdeel
van investerings- en handelsverdragen. Rechtspraak en
geschillenbeslechting hoort in onafhankelijke, publieke
handen. Een beroep hierop doen moet ook mogelijk wor-
den voor maatschappelijke organisaties als vakbonden.

•     De beloningen in de top van het bedrijfsleven zijn uit het
lood geslagen. Wij willen dat een redelijke verhouding
tussen beloningen aan de top en de laagste loongroepen
wordt hersteld. Bedrijven moeten de beloningsverhou-
ding tussen de top en de laagste inkomens publiceren.
Ondernemingsraden moeten hierover adviesrecht krij-
gen. De OR moet ook meer invloed krijgen bij strategi-
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sche besluiten als overnames of fusies. Dat kan voorko-
men dat een bedrijf prooi wordt van een private equity-
bedrijf dat het bedrijf wil leegplukken. Het
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen moet ver-
dwijnen. Dit willen wij wettelijk vastleggen. Wij willen
via wetgeving de verkoop en import van producten ver-
bieden die met kinderarbeid tot stand zijn gebracht.

AMENDEMENTEN

A69 Noord-Holland
Wijzigen “ adviesrecht” en “meer invloed” in:
“instemmingsrecht”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij onze
uitgangspunten.
Stemlokaal: 84% voor, 3% tegen, 14% blanco.

•     Het lange termijnperspectief bij bedrijven wordt onder-
mijnd door excessen van private equity-partijen en door
activistische aandeelhouders. Die jagen bedrijven op om
onderdelen af te stoten of onderdelen te verkopen zonder
oog voor de belangen van werknemers of klanten. Ge-
zonde bedrijven gaan daardoor op termijn kapot. De
PvdA blijft de uitwassen van dit Angelsaksische aandeel-
houderskapitalisme bestrijden:
o    De investeerder, en niet de belastingbetaler moet de

grootste risicodrager zijn;
o    Excessieve schuldfinanciering en het verzwakken van

de balans van ondernemingen worden beperkt;
o    De invloed van werknemers wordt vergroot;
o    De kosten en het verdienmodel van private equity-

partijen moeten transparant worden.

AMENDEMENTEN

A70 Noord-Holland
Na “…moeten transparant worden” toevoegen
nieuw punt: “Er komt een loyaliteitsdividend en
een zwaarder stemrecht voor duurzame aan-
deelhouders die de lange termijn belangen be-
hartigen.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: De waarden achter dit
amendement delen we volkomen. Echter: de ge-
kozen instrumenten lijken moeilijk haalbaar. Be-
zien moet worden of wat de indiener wil
regelen, afdwingbaar gemaakt kan worden.
Stemlokaal: 28% voor, 36% tegen, 36% blanco.

•     Een duurzame economie die rekening houdt met men-
sen, ecologie en sociale waarden komt niet vanzelf tot
stand. Wij stellen voor dat bedrijven gaan rapporteren

over de beloningsverhoudingen binnen het bedrijf, over
eerlijke handel en duurzaamheid in hun productie en
over hun sociale en ecologische prestaties. De sociale on-
derneming wordt als aparte ondernemingsvorm moge-
lijk gemaakt.

•     Een gezond bedrijfsleven heeft baat bij betrokken werk-
nemers. De afgelopen jaren zijn de winsten en de belo-
ning van werknemers van met name multinationale
bedrijven steeds verder uit het lood geslagen. Die trend
willen we keren. Dat kan in de eerste plaats door hogere
lonen. Die willen we via afspraken met werkgevers en
werknemers realiseren. Ten tweede dragen winstdelings-
regelingen bij aan een sterkere band tussen bedrijven en
hun werknemers. Ten derde willen we in het geval van
overwinsten -als bedrijven aandelen inkopen of superdi-
videnden uitkeren- wettelijk vastleggen dat ook werkne-
mers aanspraak maken op een deel. Zij maakten immers
deze overwinsten mogelijk.

•     Fiscalisten, accountants en vermogensbeheerders ont-
springen nog te vaak de dans bij belastingontduiking. In
de praktijk worden deze mensen zelden strafrechtelijk
vervolgd, terwijl hier wel mogelijkheden voor bestaan.
Dat moet anders, omdat dit de mensen zijn die de inge-
wikkelde constructies bedenken om de fiscus om de tuin
te leiden. We verruimen de mogelijkheden om adviseurs
te vervolgen die meewerken aan belastingontduiking en
agressieve belastingontwijking.

4.4 Deeleconomie
•     Gemeenten mogen van ons stevige lokale regels stellen

aan bedrijven die een buurt of stad ontwrichten. Bijvoor-
beeld een maximum aan het aantal dagen dat particulie-
ren hun woning of kamer aan toeristen mogen verhuren.
Bedrijven die dit faciliteren moeten meewerken aan de
controle en naleving van lokale normen en aan de inning
van belastingen.

AMENDEMENTEN

A71 Noord-Brabant
Na “buurt of stad” toevoegen: “of buitenge-
bied”.
Toelichting indiener: De overlast in het buitenge-
bied mag niet worden vergeten.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is in
lijn met de bedoeling van het programma.
Stemlokaal: 86% voor, 3% tegen, 11% blanco.

•     Van bedrijven verwachten we dat ze oplichting en mis-
leiding via hun platforms tegengaan. En ook voor deze
bedrijven geldt gewoon de wet. Bij excessen scherpen we
de wet aan. Houden ze zich daar niet aan dan volgen er
boetes en ultimo een verbod.

•     De vele deelinitiatieven zonder winstoogmerk creëren
vaak maatschappelijke meerwaarde en krijgen daarom
onze steun.
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4.5 Naar een economie en energievoorziening van de 21ste
eeuw: duurzaam en circulair

•     Wij willen dat het klimaatakkoord van Parijs doorwerkt
in ambitieuzere Europese doelstellingen voor verminde-
ring van de uitstoot van broeikasgassen, met bijbeho-
rende doelen voor energiebesparing en duurzame
energie. Wij willen dat de temperatuurstijging maximaal
2°C bedraagt en we streven naar een maximum van
1,5°C. Voor Europa en Nederland betekent dit een reduc-
tiedoelstelling van 55 procent in 2030 en 95 procent in
2050. De overheid verankert deze ambitieuze doelen in
de Klimaatwet. Zo geven we de benodigde langjarige ze-
kerheid aan investeerders en samenleving.

AMENDEMENTEN

A72 Noordelijke provincies
Na “… investeerders en samenleving” toevoegen:
"In 2030 is de Nederlandse doelstelling voor
hernieuwbare energie 45 procent. Het doel voor
energiebesparing is 40%."
Toelichting indiener: De doelstelling van Neder-
land smart formuleren.
Toelichting Partijbestuur: We hebben al doestel-
lingen voor duurzame energie vastgesteld: 2020
(14%), 2023 (16%) en 2050 (100%). Dat zijn ste-
vige ambities. We kiezen in onze Klimaatwet
voor een zeer ambitieuze doelstelling voor CO2
reductie die we doorvertalen naar 5 jaren doel-
stellingen voor duurzame energie en energiebe-
sparing. Laten we die als leidraad nemen.
Stemlokaal: 22% voor, 50% tegen, 28% blanco.

•     Wij willen een spoedige overgang naar een circulaire eco-
nomie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop
houdt, die produceert zonder te vervuilen en die volledig
herbruikbare en/of biologisch afbreekbare producten
maakt. Producenten blijven verantwoordelijk voor hun
producten na verkoop. Producten moeten zodanig wor-
den samengesteld dat zij op termijn volledig biologisch
afbreekbaar of recyclebaar zijn. De circulaire economie
kan dan leiden tot een extra omzet van 7,3 miljard euro
per jaar, 54.000 banen, en een besparing op grondstof-
fengebruik van 100 megaton per jaar, oftewel een kwart
van onze jaarlijkse invoer van grondstoffen (cijfers TNO).

AMENDEMENTEN

A73 Zuid-Holland
Wijzigen “die volledig herbruikbare en/of af-
breekbare producten maakt.” en “Producten
moeten zodanig worden samengesteld dat zij
op termijn volledig biologisch afbreekbaar of re-

cyclebaar zijn.” in: “die, voor zover ecologisch
gunstig, optimaal herbruikbare en/of afbreek-
bare producten maakt.” en “Producten moeten
zodanig worden samengesteld dat zij op termijn
optimaal biologisch afbreekbaar of recyclebaar
zijn, met een zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk.”
Toelichting indiener: Volledig (eeuwig) herge-
bruik van producten is voor sommige catego-
rieën producten nagenoeg onmogelijk,
bijvoorbeeld door degradatie of verontreiniging
van gebruikte materialen. Dit geldt ook voor
scheiding en afbraak van materialen: zelfs als
materialen volledig scheidbaar of afbreekbaar
zijn, kunnen de daarvoor benodigde processen
zoveel energie vergen of onder dusdanige con-
dities moeten plaatsvinden dat volledige schei-
ding niet noodzakelijkerwijs ecologisch optimaal
is.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement ver-
laagt de ambitie op het vlak van duurzaamheid
door nuanceringen aan te brengen die in onze
ogen niet noodzakelijk zijn.
Stemlokaal: 10% voor, 70% tegen, 19% blanco.

A84 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “De PvdA zet in op
een stapsgewijze verhoging van de belasting op
het storten en verbranden van afval.”
Toelichting indiener: De belasting op het storten
van afval bedroeg in de jaren 2010 – 2011 meer
dan €100 per ton. Momenteel is het tarief voor
het storten èn het verbranden van afval €13 per
ton. Deze belasting brengt jaarlijks ca €100 mil-
joen op. Verhoging van deze belasting maakt al-
ternatieven zoals afvalpreventie, hergebruik en
recycling financieel aantrekkelijker en brengt de
circulaire economie dus dichterbij. Met een ge-
deelte van de opbrengst zou een innovatiefonds
voor de circulaire economie opgericht kunnen
worden. De verhoging van de belasting op het
storten en verbranden van afval heeft een be-
perkt effect op de afvalstoffenheffing omdat
minder dan 20% van het Nederlandse afval op
deze manier wordt verwerkt.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de uit-
gangspunten van het programma.
Stemlokaal: 80% voor, 5% tegen, 15% blanco.
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•     De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE+) moet beter benut worden. Op dit moment wordt
te veel geld niet uitgegeven. We moeten alle mogelijkhe-
den benutten als het om duurzame energie gaat, we kun-
nen het onszelf niet veroorloven om ergens iets te laten
liggen. Het geld moet ook beter worden uitgegeven.
Hoofddoel moet zijn om met gerichte inzet de kosten van
duurzame energiebronnen waar we voor kiezen te redu-
ceren. Nederland is sterk in offshore windenergie, en
moet ook een speerpunt van het beleid zijn..

•     Nederland moet koploper worden bij slimme energienet-
ten waarin duurzame energie die door particulieren
wordt opgewekt, probleemloos kan worden ingevoerd en
afgenomen. Wij willen het voortouw nemen bij de ont-
wikkeling en uitrol van een Europees energienet om
grote hoeveelheden stroom te verwerken, bijvoorbeeld
van offshore wind in Noordwest-Europa of zonnecentra-
les uit Zuid-Europa .

AMENDEMENTEN

A74 Zuid-Holland
Na “… zonnecentrales uit Zuid-Europa.” toevoe-
gen: “In dit kader moet Nederland zelf het initia-
tief nemen voor projecten voor energieopslag.”
Toelichting indiener: Over energieopslag werd
op het congres van 17 en 18 januari 2015 een
motie van o.a. PvdA Duurzaam aangenomen,
die met veel enthousiasme door de fractie ont-
vangen is. Omdat veel vormen van duurzame
energie energieopslag nodig hebben om opti-
maal gebruikt te kunnen worden, is het van be-
lang dat we deze koers als partij doorzetten.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is in
lijn met de bedoeling van het programma.
Stemlokaal: 84% voor, 2% tegen, 14% blanco.

•     Investeringen in duurzame technologie worden pas
kansrijk wanneer CO2-uitstoot ook echt een prijs krijgt.
Het huidige Europese emissiehandelssysteem functio-
neert nog onvoldoende en de verbeteringen (aanscher-
ping doelstellingen, afsnijden van ontwijkings-
mogelijkheden) kunnen nog jaren duren. De PvdA wil
daar niet op wachten en wil zo snel mogelijk een mini-
mumprijs voor CO2 invoeren, in samenspraak met onze
buurlanden Duitsland, België, Frankrijk en Denemar-
ken. Deze ‘Noordzeecoalitie voor energietransitie’ kan
ook op andere vlakken samenwerken, zoals bij windpar-
ken op zee. Aantoonbaar gevoelige industrieën voor car-
bon leakage, zoals staal, worden ontzien bij de
CO2-beprijzing. Mochten inspanningen van VS en
China, ondanks Parijs, toch niet in lijn zijn met die van
de EU, dan zetten we ons in voor CO2-grensheffingen.

AMENDEMENTEN

A75 Limburg
Schrappen: “Aantoonbaar gevoelige industrieën
voor carbon leakage, zoals staal, worden ont-
zien bij de CO2-beprijzing.”
Toelichting indiener: Door het opnemen van
deze passage in het programma wordt iedere
prikkel tot vermijding van carbon leakage weg-
genomen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement wil
sectoren zoals de staalproductie (hoogovens)
dusdanig zware eisen opleggen dat die industrie
uit Nederland verdwijnt. Daar werkt de Partij
van de Arbeid niet aan mee. Er is daarom in de
gehele paragraaf gezocht naar een goed even-
wicht tussen meer duurzaamheid en meer werk-
gelegenheid, niet minder.
Stemlokaal: 12% voor, 67% tegen, 21% blanco.

•     Wij willen dat de doelstellingen voor duurzame energie
en energiebesparing uit het Energieakkoord ruimschoots
worden gehaald. In het kader van de Klimaatwet stellen
wij nieuwe ambitieuzere doelstellingen en beleid, op weg
naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

•     Het gebruik van warmtepompen en zonne-energie willen
wij stimuleren we door de energiebelasting op aardgas
te verhogen en op elektriciteit te verlagen. Ook willen wij
de vrijstelling achter de meter uitbreiden. De salderings-
regeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere
stroomopwekking. Eigeninitiatief en coöperaties voor de-
centrale energieopwekking willen wij gemakkelijker
maken met een stimuleringsregeling groene energie
voor zelfopwekkers.

AMENDEMENTEN

A76 Noord-Brabant
Na “… warmtepompen en zonne-energie” toe-
voegen: “en waterkrachtcentrales”
Toelichting indiener: Naast warmtepompen en
zonne-energie kunnen ook waterkrachtcentrales
in rivieren of kleinere stromen op lokaal niveau
worden gebruik om te voorzien in duurzaam op-
gewekte energie.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is in
lijn met de bedoeling van het programma.
Stemlokaal: 87% voor, 2% tegen, 11% blanco.
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•     Om het draagvlak voor windmolens op land te vergroten,
willen wij energiecoöperaties voorrang geven bij de gun-
ning van windmolenprojecten. De mensen van die co-
öperaties zijn actieve burgers die hun omgeving en
gevoeligheden goed kennen, en niet de weerstand oproe-
pen die projectontwikkelaars vaak wel oproepen. Kolen-
centrales zijn een bijzonder vervuilende vorm van
energieproductie.

•     We nemen daarom zo snel mogelijk afscheid van de ko-
lencentrales, te beginnen met de meest vervuilende.

•     Biomassa moet hoogwaardig worden gebruikt. Dat bete-
kent benutting van biomassa als grondstof voor bioche-
mie, alleen tweede- en derde-generatiebiobrandstof, en
terughoudendheid met gebruik in kolencentrales. Waar
CO2 nuttig en veilig kan worden toegepast (in de kassen,
chemie) stimuleert de overheid dit.

•     Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en
daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoor-
ziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de
komende twee decennia geen noemenswaardige veran-
dering in aanbrengen. Kerncentrale Borssele moet zo
snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden
geholpen bij de ontmanteling van Borssele.

AMENDEMENTEN

A77 Zeeland
Wijzigen “Kerncentrale Borssele moet … ont-
manteling van Borssele.” in: “Kerncentrale Bors-
sele moet zo snel mogelijk sluiten; het Rijk zal
de kerncentrale van de provincie Zeeland over-
nemen en de centrale binnen afzienbare tijd
ontmantelen.”
Toelichting indiener: De huidige zin is te vaag.
Het is in deze zin onduidelijk hoeveel financiële
hulp Zeeland kan verwachten voor de ontman-
teling van de kerncentrale. Om die reden is het
verstandiger wanneer de kerncentrale door de
overheid overgenomen wordt zodat er zeker-
heid komt dat de kerncentrale in afzienbare tijd
ontmanteld wordt.
Toelichting Partijbestuur: We willen Zeeland niet
alleen laten opdraaien voor de kosten van ont-
manteling van Borssele, Zeeland moet daarbij
worden geholpen. Maar dit amendement legt
alle kosten eenzijdig bij het Rijk, zonder inzich-
telijk te maken om welke bedragen het gaat en
hoe dit zich verhoudt tot de afspraak dat de
Zeeuwse energiemaatschappij Delta een fonds
zou vullen voor de kosten voor ontmanteling.
Stemlokaal: 17% voor, 57% tegen, 25% blanco.

•     De Europese normen voor auto’s worden verder aange-
scherpt zodat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe per-

sonenauto's, motoren, bromfietsen en scooters worden
verkocht.

•     Wij willen bindende afspraken met coöperaties en ver-
huurders voor het hoogwaardig isoleren van alle wonin-
gen in 2025. Woningeigenaren worden door een
‘ontzorgloket’ ondersteund bij het isoleren van hun wo-
ning. De isolatie-eisen voor bestaande woningen worden
stapsgewijs aangescherpt. Gebouw gebonden financie-
ring (hypotheken) voor investeringen in energiebespa-
ring wordt makkelijker gemaakt. De overheid gaat de
verplichting om in kantoren en bedrijven besparende
maatregelen te nemen strenger handhaven. In 2020 is
alle nieuwbouw in Nederland minimaal energieneutraal.

AMENDEMENTEN

A78 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Verwarming met
aardgas wordt de komende 10 tot 20 jaar in
bijna elke buurt vervangen door een duurzame
vorm van verwarming. Welke vorm en in welk
jaar kan van buurt tot buurt verschillen. Er zal
veelal een nieuwe infrastructuur voor warmte
nodig zijn. Deze overgang eist intensieve sturing
van de overheid. Het Rijk formuleert de harde
kernopgave. Bovendien zorgt het Rijk voor 
kennis en financiering. Gemeentes voeren de
regie van deze transitie in nauw overleg met 
bewoners, woningbouwcorporaties, netwerk-
bedrijven, warmteleveranciers en andere betrok-
kenen.”
Toelichting indiener: Een heel groot deel van de
CO2-reductiedoelstelling moet Nederland berei-
ken door afscheid te nemen van verwarming
met aardgas, iets wat ook al nodig is om Gronin-
gen te ontzien. Dat kan niet alleen bereikt wor-
den door huizen en andere gebouwen goed te
isoleren en te voorzien van warmtepompen en
zonnecollectoren, maar vereist ook de aanleg
van een infrastructuur geschikt voor transport
en opslag van warmte. Datzelfde geldt voor
koeling van gebouwen, die eveneens duurzaam
gemaakt moet worden. Welk type warmte- en
koudevoorziening voor een buurt het meest ge-
schikt is, en wanneer die moet worden aange-
legd, hangt af van de karakteristieken van de
buurt. De beslissing daarover vereist veel over-
leg tussen alle betrokkenen: bewoners, woning-
bouwcorporaties, netwerkbedrijven,
warmteleveranciers... Gemeentes moeten hierbij
de regie krijgen. Provincies en Rijk moeten dat
ondersteunen met een kenniscentrum voor
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warmtetransitie en garanties voor investeringen.
De wetgeving voor dit alles moet in de komende
jaren tot stand worden gebracht.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement focust
zich op de realisatie van grootschalige warmte-
netten, die de aardgasnetten moeten vervangen.
Het doel van het benutten van restwarmte uit in-
dustrie wordt breed gedeeld. Echter; de vraag is
of het verstandig is om restwarmte te benutten
voor woningen, als tegelijk die woningen op ter-
mijn bijna of geheel zelfvoorzienend zijn voor
hun energie. Dan leggen we een duur warmtenet
aan in wijken waar bijna niemand gebruik van
maakt. Misschien is het beter om restwarmte
voornamelijk in te zetten voor tuinbouw en an-
dere industriële toepassingen.
Stemlokaal: 11% voor, 53% tegen, 37% blanco.

•     Wij willen naar blijvend gezond water door zo spoedig
mogelijk microplastics uit cosmetica en wasmiddelen te
verwijderen en door waterfilters tegen vervuiling door
medicijnen bij ziekenhuizen verplicht te stellen. Bij de
waterzuivering worden grondstoffen als fosfaten uit af-
valwater gewonnen en hergebruikt. Bedrijven die veel
warmte produceren mogen die niet meer op het opper-
vlaktewater lozen, maar worden verplicht die aan warm-
tenetten te leveren.

AMENDEMENTEN

A79 Noord-Holland
Na “… verplicht te stellen.” toevoegen: “Ook ge-
wasbeschermingsmiddelen en mest mogen niet
in het oppervlaktewater komen door lozing of
afspoeling.”
Toelichting indiener: Dit zijn stoffen die niet via
het riool naar de zuiveringen komen dus niet
gezuiverd worden, terwijl alle oppervlaktewater
als drinkwaterbron wordt gebruikt, niet alleen
het geloosde effluent erin.
Toelichting Partijbestuur: We delen de ambitie
om zo min mogelijk slechte stoffen in ons op-
pervlaktewater te krijgen.
Stemlokaal: 82% voor, 3% tegen, 15% blanco.

•     Wij willen dat ieder product een productlabel krijgt waar
aan de consument kan zien wat de sociale en ecologische
prestatie of belasting van het product en de verpakking
is. Alle verpakkingen worden op termijn biologisch af-
breekbaar.

•     De verhouding tussen lusten en lasten van de gaswin-
ning in Groningen is de afgelopen decennia ontspoord.
Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de ja-
renlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevings-
gebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard
en verdrinken anderen in ellenlange procedures. De
schadeafhandeling moet bij de NAM worden weggehaald
en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Schade moet ruimhartig worden vergoed en huizen,
scholen en monumenten preventief versterkt. Maar dat
is niet genoeg.

AMENDEMENTEN

A80 Zuid-Holland
Na “... publieke verantwoordelijkheid plaatsvin-
den.” toevoegen: “Een onafhankelijk optredende
autoriteit zorgt voor een evenwichtige en effec-
tieve vaststelling van de schade en vergoeding,
waardoor gedupeerden hun huis kunnen gaan
herstellen in plaats van eindeloos te moeten
precederen voor hun recht.”
Toelichting indiener: Groningers met aardbe-
vingsschade worden door optreden van de NAM
geconfronteerd met een onevenredige bewijs-
last om voor vergoeding van schade in aanmer-
king te komen. Het is terecht om de
schadeafhandeling weg te halen bij de NAM en
te brengen onder publieke verantwoordelijk-
heid. Dit moet leiden tot effectieve hulp aan ge-
troffenen door de schade vast te stellen en te
vergoeden in plaats van hen te betrekken in een
juridisch steekspel. Deze doelstelling is nadruk-
kelijk te vermelden als tegenstelling tot de hui-
dige beschamende praktijken.
Toelichting Partijbestuur: We delen de intentie
van de indiener.
Stemlokaal: 83% voor, 3% tegen, 14% blanco.

A81 Noordelijke provincies
Wijzigen: “in de komende tijd zo snel mogelijk
zo ver mogelijk wordt teruggebracht” in: “in de
komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk
wordt teruggebracht”
Toelichting indiener: Dat de gaswinning in de
komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk
wordt teruggebracht is mooi maar te vrijblijvend
en geeft geen duidelijkheid naar de inwoners op
de korte termijn. Om de nodigde rust, perspec-
tief en vertrouwen aan de Groningers te bieden
is een aanscherping op dit punt noodzakelijk.
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Wij willen dat in jaarschijven wordt aangeven
welk productieniveau in welk jaar mag worden
gewonnen, dat er een versnelling moet komen
om de energietransitie meer gestalte te geven.
Dat we af willen van onze gasverslaving. Op
deze wijze geef je de Groningers perspectief;
perspectief waar ze recht op hebben na alle el-
lende van de afgelopen jaren en heden. Het on-
langs vastgestelde gaswinningsbesluit van 24
miljard kubiek meter voor vijf jaar met een eva-
luatiemoment na een jaar stuit op veel verzet in
de regio, dat moet van tafel. Met dit wijzigings-
voorstel willen wij tevens voorkomen dat de
jaarlijkse getallen bingo in de 2e Kamer blijft be-
staan.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
scherping van onze inzet voor Groningen
Stemlokaal: 84% voor, 4% tegen, 11% blanco.

•     De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinets-
periode voor het eerst significant teruggebracht om recht
te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de
gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver
mogelijk wordt teruggebracht, door de alternatieven voor
het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn
volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Wij
willen een onafhankelijk toezicht op de gaswinning.

•     Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor
een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te in-
vesteren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een
derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt
voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale
sociaaleconomische structuur en voor de andere helft
voor investeringen in een toekomstige duurzame ener-
gievoorziening van Nederland. Om de investerings-
agenda zeker te stellen garandeert het Rijk deze afspraak
voor de komende tien jaar.

AMENDEMENTEN

A82 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “In Fryslân en Gronin-
gen - inclusief de Waddeneilanden en het Wad-
dengebied - mag onder geen enkele
voorwaarde nieuwe gasboringen mogelijk wor-
den gemaakt en daar waar mogelijk wordt ge-
stopt met bestaande boringen omdat de risico's
groot en niet te overzien zijn.”
Toelichting indiener: Vooraf voorspellen wat de
gevolgen zijn van gasboringen blijken uitermate
onbetrouwbaar te zijn. Inwoners van de provin-
cie Groningen zullen nog jaren ernstige nadelen
ondervinden van de boringen aldaar. Dat moet

zich niet herhalen in Groningen, Friesland en het
Waddengebied.
Toelichting Partijbestuur: Voorop staat dat er
veel zorgvuldiger moet worden omgegaan met
de gaswinning. De belangen van bewoners en
veiligheid moeten veel zwaarder wegen dan
vroeger. Die kentering is gelukkig ingezet o.l.v.
onze fractie in de Tweede Kamer. Dit amende-
ment stelt een moratorium voor op alle nieuwe
gasboringen in Friesland en Groningen. Een ge-
heel moratorium, zoals het amendement voor-
stelt, lijkt op een paardenmiddel, omdat we de
komende decennia toch nog gas nodig hebben
voor onze energievoorziening en nieuwe velden
het grote Groningenveld in Slochteren kan ont-
lasten.
Stemlokaal: 28% voor, 48% tegen, 24% blanco.

A83 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “De lusten en lasten
van grote energieprojecten in het kader van de
energietransitie moeten eerlijk worden verdeeld.
Naast compensatiefondsen voor algemene
voorzieningen en uitwerking van coöperatieve
concepten, dient ook de individuele huiseigen-
aar voldoende te worden gecompenseerd voor
waardevermindering van zijn huis. In de nieuwe
Omgevingswet wordt op initiatief van de PvdA
een nieuw schadevergoedingsartikel opgeno-
men, met een tekst die meer recht doet aan de
positie van huiseigenaren bij grote energiepro-
jecten. In dat artikel wordt vanuit de gedachte
van eerlijker verdeling van lusten en lasten extra
accent gelegd op schadevergoeding bij maat-
schappelijk noodzakelijk ontwikkelingen.”
Toelichting indiener: In het kader van de ener-
gietransitie worden overal in het land grote
energieprojecten gerealiseerd. Die projecten zijn
gericht op een duurzame samenleving en die-
nen het maatschappelijk nut. Vaak gaat dat ge-
paard met subsidiestromen. Ook hier moet het
uitgangspunt gelden dat de lusten en lasten
eerlijk worden verdeeld. Op een aantal plaatsen
in Drenthe en Groningen is veel onrust onstaan
onder de bevolking over de negatieve effecten
van geprojecteerde windmolenparken. Eén van
de bezwaren betreft de waardevermindering
van woningen. Er is aantoonbare informatie,
waaruit blijkt dat woningen in zo'n gebied heel
moeilijk verkoopbaar zijn geworden. De huizen-
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prijzen zijn in veel gevallen fors gedaald. In de
gemeente Aa en Hunze is de WOZ waarde voor
veel woningen in het (potentiële) windmolenge-
bied om die reden naar beneden bijgesteld. Het
wordt door veel bewoners als een groot onrecht
ervaren dat ondernemers respectievelijk de ge-
hele samenleving de lusten hebben van deze
energieprojecten en dat de individuele burger
met de lasten wordt opgezadeld. De gedachte
van coöperatieve aanpak is op zich lovenswaar-
dig maaar biedt daar geen treffend antwoord
op. De bestaande planschadevergoedingsrege-
ling is verouderd. De jurisprudentie laat zien dat
appellanten onder het motto van "normale
maatschappelijke ontwikkeling" vaak door de
rechter met een fooi worden afgescheept.
Meestal gaat het om niet meer dan enkele pro-
centpunten. De nieuwe Omgevingswet staat in
de steigers. Een uitgelezen kans om deze mis-
stand aan de orde te stellen en een voorstel in
te dienen dat meer recht doet aan de positie
van omwonenden/huiseigenaren.
Toelichting Partijbestuur: We delen de noodzaak
van een eerlijke verdeling van lusten en lasten
bij grote ruimtelijke projecten. We vinden dat
omwonenden beter en eerder betrokken moe-
ten worden bij dergelijke projecten. We delen de
ambitie om planschade adequater te vergoeden.
De omgevingswet is echter al aangenomen dus
het achteraf aanpassen van die wet is geen sine-
cure. Er zijn trouwens ook voorbeelden, bijvoor-
beeld de gemeente Tholen, waar de gemeente
de WOZ waardes heeft verlaagd omwille van
vermeende relatie tussen woningwaarde en
windmolens, maar waar feitelijk geen waarde-
vermindering is opgetreden door windmolen-
parken. Dat geeft maar aan hoe ingewikkeld
deze kwesties zijn.
Stemlokaal: 23% voor, 37% tegen, 40% blanco.

A85 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Het huidige degres-
sieve systeem (hoe hoger het verbruik, hoe
lager de energiebelasting) willen wij veranderen
in een progressief systeem (een hoger tarief
naarmate het energieverbruik toeneemt).”
Toelichting indiener: In 1996 werd de Regule-
rende Energie Belasting (REB) ingevoerd. Doel
hiervan was de vergroening van het Neder-
landse belastingstelsel. De REB zou een stimu-

lans moeten zijn voor energiezuinig gedrag. He-
laas werkt het systeem averechts. Naarmate je
meer verbruikt, ga je minder belasting betalen.
Hierdoor werkt het verlaagde tarief van de REB
voor grootverbruik als subsidie op fossiele
brandstoffen. Daardoor is het een rem op inves-
teringen in duurzame energie. Grootverbruikers
in het bedrijfsleven, maar zeker ook bij de
(semi-)overheid, missen hierdoor een financiële
prikkel om over te schakelen naar duurzame
energie. Een raad van bestuur van bij voorbeeld
een ziekenhuis of een school kan het zich nu
eenmaal niet veroorloven om in zonnepanelen
of een windmolen te investeren als het financi-
ële rendement als gevolg van het lage energie-
belastingtarief achterblijft. De lage tarieven voor
de industrie worden vaak als noodzakelijk ge-
zien om de concurrentiepositie van bedrijven
niet aan te tasten. Energiebelasting werkt zo als
verkapte subsidie voor de industriële sector. Het
mes zou aan twee kanten kunnen snijden als de
ondersteuning van het bedrijfsleven wordt los-
gekoppeld van het energieverbruik. Dan kan de
industrie gaan investeren in een steeds goedko-
per wordende duurzame energievoorziening,
waarvoor zij ook nog eens de beloning via de
Energie Investeringsaftrek opstrijkt. 
Toelichting Partijbestuur: We willen meer duur-
zaamheid, maar wel op een manier die werk op-
levert, en niet vernietigd. Dit amendement is
veel te ingrijpend voor dit moment. Er is in de
gehele paragraaf gezocht naar een goed even-
wicht tussen meer duurzaamheid en meer werk-
gelegenheid. In de belastingparagraaf staan
diverse voorstellen voor vergroening die ook
grootverbruikers zullen merken. Maar niet zo
hard als dit amendement.
Stemlokaal: 19% voor, 54% tegen, 28% blanco.

A86 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “De vrijstelling voor
energie-intensieve bedrijven, van de verplichting
uit de Wet Milieubeheer om alle energiebespa-
rende maatregelen met een terugverdientijd
korter dan vijf jaar te nemen, gaan we schrap-
pen, evenals als de vrijstelling om energieaudits
uit te voeren.”
Toelichting indiener: De Wet Milieubeheer (zoals
ook is afgesproken in het Nationaal Energieak-
koord) biedt mogelijkheden om het bedrijfsle-

67



ven te verplichten om maatregelen op het ge-
bied van energiebesparing uit te voeren met
een terugverdientijd van maximaal 5 jaar con-
form de erkende maatregelenlijst. Energie-in-
tensieve bedrijven zijn nu vrijgesteld van deze
verplichting, waardoor bedrijven die gezamen-
lijk verantwoordelijk zijn voor ±2,8% van het
energieverbruik in Nederland de verduurzaming
van de Nederlandse economie ernstig vertra-
gen.
Toelichting Partijbestuur: We delen de wens van
de indiener voor een stevige ambitie op het vlak
van energiebesparing. Dat is een van de pijlers
van het energieakkoord. We denken echter dat
we niet eenzijdig dergelijke regels moeten op-
leggen tegen bedrijven, omdat we tot nu toe via
het energieakkoord in overleg tot goede afspra-
ken zijn gekomen met bedrijven en milieuorga-
nisaties.
Stemlokaal: 22% voor, 46% tegen, 32% blanco.

A87 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Er komt een investe-
ringsfonds met een totale omvang van 5% van
het bruto nationaal product. Door de uitzonder-
lijk lage rente kan de overheid onder gunstige
voorwaarden financiering aantrekken om dit
fonds te vullen. Door garantie aan te bieden en
samen te werken met private partijen, kan een
veelvoud van dit geld aan het rollen worden ge-
bracht. De nog in te richten investeringsbank
kan de uitvoering op zich nemen.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: In het programma
staan al diverse voorstellen om tientallen miljar-
den te investeren in o.a. duurzaamheid en ver-
groening. Alleen al de groene investeringsbank
zal rond de 18 miljard euro aan investeringskapi-
taal hebben, waarbij de rendementen die be-
haald worden op investeringen revolverend
worden ingezet. Dit amendement leidt tot 'over-
kill' en is niet nodig.
Stemlokaal: 7% voor, 67% tegen, 26% blanco.

4.6 Landbouw, voedsel en dierenwelzijn

AMENDEMENTEN

A88 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij zetten in op een
transitie in de landbouw. Het huidige systeem
van concurreren op kostprijs biedt op lange ter-
mijn geen perspectief voor de sector, daarvoor
lenen de productieomstandigheden in een druk
bevolkt land als Nederland zich niet. Daarnaast
heeft deze steeds intensievere vorm van land-
bouw nadelige maatschappelijke en milieueffec-
ten. In plaats daarvan willen we boeren
stimuleren om zich te richten op het produceren
van duurzame kwaliteitsproducten en grondge-
bondenheid, bijvoorbeeld door te kiezen voor
natuurinclusieve landbouw, lokale productie- en
consumptieketens, dier- en milieuvriendelijke
landbouwconcepten en het leggen van verbin-
ding tussen landbouw en maatschappij. Deze
vormen van landbouw leveren meerwaarde voor
boer, dier, maatschappij, natuur en milieu. We
zetten onze hoogwaardige landbouwkennis en
innovatiekracht in om deze transitie te verwe-
zenlijken.”
Toelichting indiener: Door het toevoegen van dit
punt geef je aan welke richting de PvdA op wil
met de landbouw en waar we ons al jaren voor
inzetten o.a. in de Tweede Kamer en in Provinci-
ale Staten van diverse provincies. 
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is in
lijn met de bedoeling van het programma. Ook
in de landbouw willen we een omslag richting
een meer circulaire en duurzame landbouw.
Stemlokaal: 80% voor, 4% tegen, 16% blanco.

A89 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “In een toekomstige
zoönose-uitbraak (ziekte die overdraagbaar is
van dier op mens, zoals Q-koorts), stellen we
het belang van volksgezondheid boven het eco-
nomisch belang, hierom laten we de verant-
woordelijkheid over de aanpak van een
dergelijke uitbraak direct en volledig vallen
onder het ministerie van volksgezondheid, wel-
zijn en sport en niet gedeeltelijk onder het mi-
nisterie van economische zaken.”
Toelichting indiener: Op dit moment zijn de mi-
nisteries van EZ en VWS samen verantwoorde-
lijk voor de aanpak wanneer zich een
zoönose-uitbraak voordoet. Hierdoor is het on-
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duidelijk wie er daadwerkelijk de leiding heeft
en staat de bescherming van de volksgezond-
heid niet altijd voorop. Dit probleem signaleren
ook infectiedeskundige Coutinho, voormalig di-
recteur van het Centrum Infectiebestrijding, en
oud-GGD-arts Jos van de Sande in een uitzen-
ding van Zembla. Omdat er bij dergelijke uitbra-
ken een tegenstelling kan ontstaan tussen de
economische en de volksgezondheidsbelangen,
is het naar onze mening beter een keuze te
maken en de regie volledig bij VWS te leggen.
Toelichting Partijbestuur: Juist de samenwerking
tussen de specialisten op landbouw (EZ) en
volksgezondheid (VWS) is van groot belang bij
de uitbraak van dergelijke dierziekten. Het argu-
ment dat de volksgezondheid leidend moet zijn
bij dergelijke uitbraken van dierziekten onder-
strepen we, maar dat is geborgd door beide mi-
nisteries samen te laten optrekken.
Stemlokaal: 31% voor, 39% tegen, 30% blanco.

•     De investeringen die wij willen doen in innovatie en cir-
culaire economie gelden ook voor de landbouw. Neder-
land moet een innovatieve wereldspeler blijven als het
gaat om voedsel.

•     We willen dat voedseletiketten in een oogopslag duidelijk
maken wat erin zit en hoe gezond en duurzaam het is.
Hiertoe willen wij de wetgeving aanpassen. Producenten
moeten een transparante database publiceren over hun
producten, zodat de consument verantwoord kan kiezen.

•     Wij willen dat er meer veevoeders uit de eigen akker- en
tuinbouwrestproducten worden gehaald zodat we op ter-
mijn kunnen stoppen met de import van de dure en niet-
duurzame soja.

•     Omwille van de voedselveiligheid hechten wij aan een
goed geëquipeerde, voldoende gebudgetteerde en trans-
parante Voedsel- en Warenautoriteit.

•     Wij willen dat de mest die op land wordt uitgereden van
gezonde samenstelling voor het milieu. De mineralen,
fosfaat en stikstof gaan we daarom eerst (deels) uit de
mest halen en separaat verhandelen als grondstof voor
andere toepassingen.

AMENDEMENTEN

A91 Noord-Brabant
Schrappen: “Wij willen dat … voor andere toe-
passingen.”
Toelichting indiener: Mestverwerking is naar
onze mening geen duurzame oplossing voor het
mestoverschot. Bovenstaande uitspraak kan de
illusie wekken dat je dit wel denkt. We moeten
eerder toewerken naar minder dieren zodat er

straks geen mestoverschot is. Bovendien vinden
wij de uitspraak technisch niet geheel juist.
Daarom zouden wij dit punt graag schrappen.
Toelichting Partijbestuur: Het programma stelt
de maatregel dierrechten voor om ervoor te
zorgen dat de veestapel niet kan groeien. Met
dierrechten zal mestverwerking nooit kunnen
leiden tot een te grote veestapel. In het kader
van de circulaire economie is het verstandig om
ook uit mest een deel van het fosfaat te halen
zodat daar kunstmest van gemaakt kan worden,
waar we in andere landen boeren mee kunnen
helpen.
Stemlokaal: 21% voor, 46% tegen, 34% blanco.

A92 Noord-Holland
Na “… voor andere toepassingen” toevoegen:
“De nutriënten uit de mest mogen niet door erf-
afspoeling in het oppervlaktewater komen.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het lijkt praktisch on-
mogelijk te voorkomen dat er mest vanaf een
boerenerf in een sloot loopt. Bij dit amende-
ment mist de maatvoering; bepaalde verboden/
geboden moeten wel uitvoerbaar blijven.
Stemlokaal: 11% voor, 60% tegen, 29% blanco.

•     Wij willen de omvang van de Nederlandse veestapel con-
troleren met dierrechten, met als normen dat de volks-
gezondheid moet zijn gegarandeerd, geen overlast
ontstaat, en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden
gediend. Er komt een einde aan de bouw van megastal-
len. We geven provincies de bevoegdheid om regionaal
extra eisen te stellen aan de veehouderij in het kader van
de volksgezondheid en het milieu. We pleiten voor verder
onderzoek naar de gevolgen van de Q-koortsepidemie en
stellen samen met de sector een schadefonds in voor alle
getroffenen.

AMENDEMENTEN

A90 Noord-Brabant
Schrappen: “Er komt een einde aan de bouw
van megastallen.”
Toelichting indiener: Indieners onderschrijven de
paragraaf landbouw en willen niets liever dan de
overlast door intensieve veehouderij doen ver-
minderen vanuit de perspectieven volksgezond-
heid, goed milieu en dierenwelzijn. 
Het simpelweg stoppen van de bouw van me-
gastallen is echter geen antwoord op dit pro-
bleem. En wanneer is een stal een Megastal?
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Het klinkt in verkiezingstijd goed maar is niet
reëel. Drie op zichzelf staande redenen zijn aan-
leiding om dit voorstel te doen:
- Het begrip megastal is niet eenduidig en dat

leidt tot diverse verwachtingen bij groepen
kiezers waardoor we beloften op voorhand
niet waarmaken

- Grote stallen zijn vanuit de perspectieven
volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn
vaak beter dan vele oude en/of kleine stallen.

- Het is niet verstandig om uit te sluiten dat er
gebieden in Nederland zijn waar overlast
door intensieve veehouderij mogelijk vermin-
derd zou kunnen worden door juist enkele
grote stallen toe te staan met sloop van vele
kleinere,oudere stallen.

Toelichting Partijbestuur: Megastallen passen op
geen enkele wijze bij onze visie op landbouw.
We delen wel de observatie van de indieners
dat er een duidelijke definitie van megastal
moet worden geformuleerd. 
Stemlokaal: 43% voor, 34% tegen, 23% blanco.

A93 Noord-Brabant
Wijzigen: “Wij willen de … dierenwelzijn worden
gediend” in: "Wij willen de omvang van de Ne-
derlandse veestapel controleren en fors vermin-
deren met dierrechten voor alle soorten vee,
met als normen dat de volksgezondheid moet
zijn gegarandeerd, geen overlast ontstaat en
waar deze al aanwezig is wordt verminderd en
dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden ge-
diend."
Toelichting indiener: De Nederlandse intensieve
veehouderij is veel te groot voor het beperkte
oppervlak van Nederland. Het economisch be-
lang van de sector weegt niet op tegen de gi-
gantische milieudruk van met name varkens- en
pluimveehouderijen. De luchtkwaliteit, bodem-
kwaliteit, de kwaliteit van het oppervlaktewater
en drinkwater staan allemaal onder druk. Er is
veel overlast bij omwonenden en de kans op
uitbraak van voor mensen gevaarlijke dierziek-
ten is altijd aanwezig. Het dierenwelzijn en anti-
bioticagebruik in de reguliere houderij zijn altijd
een punt van aandacht. De enige oplossing die
alle genoemde problemen kan oplossen is het
houden van minder dieren. Redenen genoeg om
de veestapel in Nederland flink te laten krimpen
en in balans te brengen met natuur. Hiervoor

zijn het behoud en invoering van dierrechten
van alle soorten vee noodzakelijk.
Toelichting Partijbestuur: De ambitie die uit dit
amendement spreekt, wordt gedeeld. 

A94 Noord-Brabant
Na “We geven provincies … en het milieu.” toe-
voegen: “Hiertoe wordt om te beginnen de Wet
dierenaantallen en volksgezondheid aangeno-
men en tevens nemen we het voorzorgscrite-
rium op als weigeringsgrond voor
vergunningaanvragen van veehouderijen in de
AMvB’s van de Omgevingswet.”
Toelichting indiener: De provincies zijn verant-
woordelijk voor de sturing op het ruimtelijke
beleid. De praktijk leert echter dat provincies
niet de instrumenten hebben om ongewenste
ontwikkelingen van veehouderijen tegen te
houden. De aanpak van de overlast door inten-
sieve veehouderij komt mede daardoor onvol-
doende tot stand. Ook is het juridisch gezien
onvoldoende mogelijk om gezondheidscriteria
te betrekken bij ruimtelijke afwegingen. Dit kan
veranderen door de door het kabinet ontwik-
kelde Wet Dierenaantallen en Volksgezondheid
vast te stellen. Een goede verankering van het
voorzorgscriterium in de Omgevingswet voor-
komt vele losse wet- en regelgeving.
Toelichting Partijbestuur: We delen de ambitie
van de indiener om provincies toe te staan re-
gionaal extra eisen te stellen aan de omvang
van agrarische bedrijven, echter kunnen wij
nooit garanderen dat wetten worden aangeno-
men.
Stemlokaal: 37% voor, 29% tegen, 34% blanco.

A95 Noord-Brabant
Na “… voor alle getroffenen” toevoegen: “en
voor slachtoffers van toekomstige zoönose uit-
braken.”
Toelichting indiener: De slachtoffers van de Q-
koortsuitbraak in 2009 hebben tot en met 2012
moeten wachten tot er adequate hulpverlening
werd georganiseerd in de vorm van het Q-
koortsfonds Q-support. Momenteel is er voor
slachtoffers van toekomstige uitbraken van
dierziekten die gevaarlijk zijn voor mensen nog
niets geregeld. Dit in tegenstelling tot veehou-
ders, waarvoor met het Diergezondheidsfonds
een voor de helft door de overheid gefinancierd
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schadefonds bestaat. De veehouders zijn na de
Q-koortsuitbraak van 2009 veel beter geholpen
dan de slachtoffers. Dat mag niet nogmaals ge-
beuren! Een hulpfonds (waaraan) de landbouw-
sector een significante bijdrage levert is de
oplossing.
Toelichting Partijbestuur: We beperken ons in
het programma tot de slachtoffers van Q-
koorts. Dat is een bestaand maatschappelijk
probleem. De indieners willen een schadefonds
voor alle toekomstige slachtoffers van zoöno-
ses, maar dat lijkt voorbarig en te ruim gedefini-
eerd. De griep bijvoorbeeld kan namelijk ook
onder zoönosen worden geschaard.
Stemlokaal: 15% voor, 57% tegen, 28% blanco.

A96 Utrecht
Na “… voor alle getroffenen.” toevoegen: “Om
de inklinking van het veen en de uitstoot van
CO2 tegen te gaan zijn we terughoudend in het
verlagen van het waterpeil in het veenweidege-
bied en stemmen we het gebruik van de grond
zoveel mogelijk af op de aard van het gebied
(functie volgt peil).”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: We delen de ambitie.
Stemlokaal: 78% voor, 3% tegen, 19% blanco.

•     Het gebruik van antibiotica in de veehouderij willen wij
verder afbouwen. Antibiotica mogen alleen worden ge-
bruikt in uitzonderingsgevallen en op individueel niveau.
De NVWA gaat meer inspecteren op antibioticagebruik,
ook in geïmporteerd voedsel zoals kweekvis.

•     Wij willen het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn
voor mens, milieu en ecosystemen, zoals neonicotinoï-
den, verbieden.

•     Het gebruik van patentloze, vaak biologische, zaden en
pootgoed willen we stimuleren. Wij willen een maat-
schappelijk gesprek over nuttig gentech voedsel. We zijn
geen voorstander van het patenteren en in eigendom
nemen van natuur door bedrijven.

AMENDEMENTEN

A97 Zeeland
Na “… nuttig gentech voedsel.” toevoegen: “Er
dient komende kabinetsperiode een beleid te
komen voor toepassing van biotechnologie ge-
richt op een duurzaam gebruik van de planeet,
de bestrijding van armoede en volksgezond-
heid.”

Toelichting indiener: Het moet niet bij praten al-
leen blijven.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de am-
bitie van het programma
Stemlokaal: 83% voor, 3% tegen, 15% blanco.

•     We streven naar een hervorming van het Gemeenschap-
pelijk Europees Landbouwbeleid per 2020 met hogere
kwaliteitsnormen. Directe inkomenssteun voor boeren
vervangen we door subsidies die gekoppeld zijn aan het
realiseren van maatschappelijke opgaven zoals duur-
zaamheid, natuurbehoud, gezondheid en dierenwelzijn.
Ook kan een deel van het landbouwbudget worden inge-
zet voor innovatie om onze voedselvoorziening toekomst-
bestending te maken. Zo werken we toe naar een
landbouw die past bij de opgaven voor de 21ste eeuw.

•     Nederland moet zonder dralen strikt de Europese visse-
rijwetgeving implementeren. Vangstrechten worden
voortaan verdeeld op grond van transparante, sociale en
ecologische criteria die duurzame visserij belonen en sti-
muleren. Zo belonen we de innovatieve vissers. Overbe-
vissing in onze binnenwateren willen we tegengaan.

•     Verbetering van dierenwelzijn is in het belang van die-
ren, maar ook een maatschappelijk en economisch be-
lang. Boeren moeten kunnen aantonen dat hun dieren
een goed leven hebben gehad. Wij willen regelgeving
aanpassen zodat boeren verplicht worden het dierenwel-
zijn te monitoren en te verbeteren met moderne midde-
len. We stellen strengere eisen aan de brandveiligheid
van bestaande stallen. Er komt een verbod op veetrans-
porten van levende dieren die langer dan 8 uur duren.

AMENDEMENTEN

A98 Zeeland
Wijzigen “Er komt een … 8 uur duren.” in: “Om
onnodig transport van slachtdieren te voorko-
men wordt het slachten in Nederland het uit-
gangspunt. Daar waar dat niet gebeurd wordt
Europees geregeld dat er een verbod komt op
veetransporten van levende dieren die langer
dan 8 uur duren.” 
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
spreekt een grote ambitie uit. We delen die am-
bitie, maar temperen wel vooraf de verwachtin-
gen omdat het lastig zal zijn om in EU verband
dergelijke afspraken te maken.
Stemlokaal: 55% voor, 18% tegen, 27% blanco.

•     Stroperij is niet alleen internationaal, maar ook in Neder-
land een probleem. We willen een harde aanpak van de
stroperij, met hoge boetes en een goede pakkans door
voldoende groene buitengewone opsporingsambtenaren.
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•     Er worden steeds meer innovatieve alternatieven ontwik-
kelt voor dierproeven. Wij staan achter de ambitie om Ne-
derland in 2025 wereldleider in proefdiervrije innovatie
te maken. Daartoe wordt een actieplan opgesteld.

•     We willen wettelijk vastleggen welke diersoorten als huis-
dier gehouden mogen worden. Die zogenaamde positief-
lijst bestaat al voor zoogdieren, maar voor ander
categorieën zoals vogels, vissen en reptielen gaan we dit
ook vastleggen.

05 Werkzame samenleving: goed werk en
rechtvaardig inkomen

Werk staat voor de PvdA voorop. Of je nu hoger of lager op-
geleid, jong, of oud, arbeidsgehandicapt of van niet-westerse
afkomst bent, iedereen verdient een eerlijke kans op goed
werk en een rechtvaardig inkomen. We streven naar volle-
dige werkgelegenheid en een inclusieve arbeidsmarkt waar
voor iedereen een plek is. Werk is een sleutel tot bestaansze-
kerheid, waardering en respect, en tot deelname aan de sa-
menleving. Goed en eerlijk werk biedt de mogelijkheid om
jezelf te ontplooien, en dat komt niet alleen het individu ten
goede maar ook de samenleving als geheel. Wij zetten ons
in voor de kwaliteit van het werk en van de arbeidsmarkt.
Voor werk dat waardering, zekerheid en perspectief biedt,
voor bescherming, een rechtvaardig inkomen, goede moge-
lijkheden om werk en gezin te combineren, en een zeker
pensioen. We investeren in begeleiding, omscholing en een
leven lang leren en vragen ook van werkgevers hun verant-
woordelijkheid te nemen.

Het gaat weer goed met de werkgelegenheid. Voor het eerst
kent Nederland meer dan 10 miljoen banen. De werkloos-
heid daalde van maart t/m augustus 2016 met 60.000 men-
sen en er kwamen ruim 100.000 banen bij in die periode.
Toch zijn er nog steeds teveel mensen die geen baan kunnen
vinden, met name onder ouderen. De PvdA wil daarom ver-
der met het creëren van goed werk, eerlijk werk en meer
werk. Mede daarom investeren we geleidelijk aan in 100.000
nieuwe banen in de publieke sector.

Het gaat minder goed met de zekerheden die werk zou moe-
ten bieden. Werk geeft tegenwoordig minder zekerheid en
waardering dan vroeger. Het lijkt nu normaal dat werkne-
mers zomaar inwisselbaar zijn. Het aantal flexwerkers dat
ongewenst in een onzekere situatie zit, neemt rap toe; in-
middels gaat het om 35 procent van de beroepsbevolking.
Veel zzp’ers werken met ondernemingslust aan het eigen be-
drijf, en dat is mooi. Maar anderen zijn noodgedwongen
zzp’er, en moeten concurreren tegen te lage prijzen zonder
garanties voor de toekomst. Deze onzekerheid vreet aan
mensen. Het vreet ook aan de samenleving als geheel. Veel
zzp’ers zijn niet in staat om geld opzij te zetten voor hun
pensioen of eventuele arbeidsongeschiktheid. De gevolgen
hiervan blijven nu nog onzichtbaar maar zijn op termijn gi-
gantisch en ontwrichtend omdat de kosten voor de verzor-
gingsstaat dan door een steeds kleinere groep moet worden
opgebracht.

Wat goed is, willen we behouden. Dat de arbeidsmarkt dy-
namischer is dan vroeger, is positief, maar de schaduwzijden
willen we bestrijden.

Wij komen op voor mensen die niet uit eigen keuze flexwer-
ker of zzp’er zijn geworden, maar noodgedwongen, doordat
werkgevers veel vast werk in flexwerk hebben omgezet. Dat
geldt bijvoorbeeld voor veel schoonmakers, bouwvakkers en
mensen in de thuiszorg. Voor hen pakt het verlies van de ze-
kerheid van een vaste baan vaak zeer nadelig uit. Hun positie
willen wij verbeteren. Wij willen dat zij een reële kans heb-
ben op een vaste baan of een hogere functie. Wij willen het
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aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te houden
of te nemen, bijvoorbeeld met belastingmaatregelen. We kie-
zen voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en strijden tegen ver-
dringing, uitbuiting en concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Ook zzp’ers uit overtuiging hebben te maken met een
zwakke onderhandelingspositie tegenover opdrachtgevers
over tarieven, en met kostbare arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen. Wij willen hen meer zekerheden bieden.

Inkomensongelijkheid is slecht voor de sociale samenhang
in de samenleving, maar ook voor de economie. Wij streven
naar een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. We zijn tegen
zelfverrijking door de bedrijfstop en we bestrijden armoede.
We vinden het onaanvaardbaar dat ruim 400.000 kinderen
in Nederland in armoede opgroeien.

We zien dat niet iedereen in goede gezondheid de AOW-leef-
tijd bereikt. Tegelijk zien we ook dat er mensen zijn die ei-
genlijk nog wel door willen werken nadat ze de AOW-leeftijd
hebben bereikt. Aan al die mensen willen we recht doen. Wij
zijn trots op het Nederlandse pensioenstelsel. Nergens ter
wereld is de armoede onder ouderen zo laag als hier, en ge-
pensioneerden kunnen doorgaans volop meedoen in de sa-
menleving. Wel moeten we het pensioenstelsel aanpassen
aan de tijd om het daarmee sterker te maken. Het doel is om
ouderen meer inkomenszekerheid te bieden, in te spelen op
individuele wensen, en ook zzp’ers een goed pensioen te bie-
den. Zodat er voor iedereen na een leven van hard werken
de zekerheid van een goed pensioen is.

5.1 Goed werk
•     Om vast werk aantrekkelijker te maken willen wij, ana-

loog aan de zelfstandigenaftrek, een werknemerskorting
invoeren. Hiervoor maken we extra budget vrij.

•     Wij willen een nieuw werkgelegenheidsakkoord sluiten
met de vakbonden en werkgevers met een langjarige wer-
king voor meer werk en meer zekerheid voor alle werk-
nemers. Ook afspraken over hogere lonen horen hierbij.
De overheid geeft het goede voorbeeld door de lonen in
de publieke sector te verhogen.

•     Wij willen gelijke behandeling afdwingen van uitzend-
krachten en payrollers ten aanzien van hun collega’s in
dienst bij de inlener. Uitzonderingen van dit principe
worden beperkt.

AMENDEMENTEN

A100 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Het arbeidscontract
voor onbepaalde tijd (vast dienstverband) dient
weer de norm te worden. Een contract voor be-
paalde tijd of uitzend/payroll contract zal alleen
worden toegestaan voor maximaal één periode
van één jaar ten behoeven van tijdelijk werk, tij-
delijke vervanging of een incidenteel langere in-
werkperiode. Afwijkingen van deze wettelijke
normen kan alleen via cao afspraak.”
Toelichting indiener: Toelichting: weliswaar is er

een beperkte groep mensen die als werknemer
– vaak tijdelijk - de flexibiliteit van uitzendwerk
of van payrolling verkiezen boven vast werk,
maar dat geldt niet voor het overgrote deel van
de werknemers. Vast werk geeft immers meer
continuïteit, stabiliteit en daarmee meer be-
staanszekerheid. De huidige normen bij uitzend-
werk leiden niet tot vast werk, maar door
tijdelijke onderbreking tussen contracten of uit-
zend-/payrollconstructies tot langer onzeker
werk. Nederland is nu ook koploper met flexibel
en onzeker werk voor werknemers.
Toelichting Partijbestuur: Het programma schaft
payrolling af en gaat dus verder dan dit amen-
dement.
Stemlokaal: 16% voor, 62% tegen, 22% blanco.

•     Wij willen dat preventieve bescherming tegen willekeur
bij ontslag onverkort blijft bestaan, evenals de plicht van
werkgevers om functioneringsgesprekken te voeren, en
investering door werkgevers in scholing van hun mede-
werkers.

AMENDEMENTEN

A99 Zuid-Holland
Schrappen: “… , evenals de plicht van werkge-
vers om functioneringsgesprekken te voeren, …”
Toelichting indiener: Enerzijds is dit te detaillis-
tisch voor een concept-verkiezingsprogramma,
anderzijds is dit ook het primaat van de cao-
partijen. Een politieke partij zou zich hier niet in
moeten mengen, en dit namens de werknemers
moeten overlaten aan de vakbonden.
Toelichting Partijbestuur: Voor een goede uit-
voering van de nieuwe ontslagbescherming is
het houden van functioneringsgesprekken on-
ontbeerlijk. Vandaar dat die plicht is opgeno-
men in het programma.
Stemlokaal: 26% voor, 56% tegen, 17% blanco.

•     De transitievergoeding moet vanaf de eerste werkdag
worden opgebouwd. Zodat er een scholingsbudget komt
voor alle werknemers, terwijl tegelijkertijd de kostenver-
schillen tussen flex en vast worden verminderd.

•     In de ene sector krimpt de werkgelegenheid, terwijl deze
in de andere toeneemt. We willen naar Zweeds voorbeeld
werken aan sector overstijgende fondsen die werknemers
in staat stellen om zich om te scholen naar sectoren waar
tekorten zijn.
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•     Wij willen het afwentelen van risico’s beperken. Mensen
met een flexibel contract belanden vijf keer zo vaak in de
WW dan mensen vanuit een vast contract. Voor werkge-
vers komt er daarom een gedifferentieerde WW-premie
naar contractvorm.

•     Wij willen een collectieve verzekering invoeren voor een
deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loon-
doorbetaling bij ziekte. Daarmee maken we het aantrek-
kelijker om mensen aan te nemen en delen we de risico’s
breder als een werknemer onverhoopt ziek wordt.

AMENDEMENTEN

A101 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Voor regulier werk
geldt dat werken met een vast contract conform
de CAO weer de norm moet worden. Flexibele
dienstverbanden zijn alleen voor aantoonbaar
tijdelijk werk. De overheid geeft als werkgever
het goede voorbeeld en wordt daar op aange-
sproken.”
Toelichting indiener: Het is een goede zaak meer
rechten te realiseren voor flexwerkers, payrollers
en andere tijdelijke krachten. Tegelijk is het een
jammerlijke zaak dat veel mensen op onzekere
vormen van werk zijn aangewezen. Voor goed
en eerlijk werk zou een vast contract conform
CAO standaard moeten zijn. Met flexconstruc-
ties gaat de werking CAO voor een steeds gro-
tere groep werkenden verloren, waarbij deze
groep daardoor niet alleen zekerheid, maar ook
beloningscomponenten mist zoals pensioenop-
bouw en verzekeringen. Vandaar dat een vast
contract conform CAO de norm moet zijn. De
overheid als werkgever moet hier het goede
voorbeeld geven.
Toelichting Partijbestuur: We delen het uit-
gangspunt van de indiener.
Stemlokaal: 83% voor, 4% tegen, 13% blanco.

A102 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Arbeid wordt steeds
meer geflexibiliseerd en gedigitaliseerd. Met het
oog op de snel veranderende arbeidsrelaties
moet de overheid het belang van medezeggen-
schap samen met sociale partners daarom blij-
ven bevorderen.”
Toelichting indiener: In het hoofdstuk over ar-
beid ontbreekt medezeggenschap. Arbeid
wordt steeds meer geflexibiliseerd en gedigitali-
seerd. In dit licht is versterking van medezeg-

genschap noodzakelijk. Wellicht is wetswijziging
nog niet aan de orde, maar het belang van ver-
sterking van medezeggenschap met het oog op
snel veranderende arbeidsrelaties dient in het
PvdA verkiezingsprogramma benadrukt te wor-
den. In het PvdA programma dient uitgesproken
te worden dat in het licht van de toename van
geflexibiliseerde en gedigitaliseerde arbeid en
de gevolgen voor de arbeidsrelaties, de over-
heid het belang van medezeggenschap, in sa-
menwerking met sociale partners, zal blijven
bevorderen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 88% voor, 3% tegen, 10% blanco.

A103 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: De technologische
vernieuwingen rond arbeid, zoals robotisering
en digitalisering, moet in goede banen worden
geleid: technologische innovatie moet hand in
hand gaan met sociale innovatie. Dit kan met
behulp van campagnes voorlichting en het noe-
men van goede voorbeelden en door sociale in-
novatietrajecten te subsidiëren.
Toelichting indiener: 'Robotisering' en 'technolo-
gische vernieuwing/ontwikkelingen' komen al-
leen in algemene zin en alleen in het hoofdstuk
'Wereld in Verandering" voor. Nergens iets over
hoe betrokkenen (overheid, sociale partners,
werknemers en leidinggevenden) daar vat op
kunnen krijgen, over hoe je "technologie in
goede banen kunt leiden" . Wat kan/moet de
overheid doen?
- Door campagnes, voorlichting, bijeenkom-

sten, awards, ondersteuning www.kennis-
banksocialeinnovatie.nl e.d., uitdragen dat het
belangrijk is dat technologische innovatie
hand in hand gaat met sociale innovatie;

- Door subsidies voor starttrajecten sociale in-
novatie in het MKB, voor bijzondere initiatie-
ven (zoals nu al fieldlab sociale innovatie in
Smart Industry), voor onderzoek naar slaag-
en faalfactoren bij sociale innovatie.

- Er zijn goede voorbeelden in Finland, Duits-
land en Vlaanderen. In Nederland gaat bijna
alle stimulering alleen naar technologische in-
novatie. Daar kan best wat vanaf voor sociale
innovatie: het bevorderen van ‘goed werk’ dat
gelijk opgaat met het verhogen van de ar-
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beidsproductiviteit en het verbeteren van het
innovatief vermogen van organisaties.

Het PvdA verkiezingsprogramma moet zich
hierover uitspreken, ook al omdat minister As-
scher in het begin – onterecht - in de pers is ge-
framed als 'bang voor robots'.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 87% voor, 4% tegen, 9% blanco.

5.2 Eerlijk werk
•     Wij willen een einde maken aan arbeidsmigratie als ver-

dienmodel op basis van kostenverschillen tussen buiten-
landse werknemers en Nederlandse collega’s. De
detacheringrichtlijn wordt hiertoe aangescherpt en de A1-
verklaring gaat op de schop.

•     Wij willen de arbeidsinspectie uitbreiden. Die ziet toe op
ontduiking van sociale wetgeving en ook op gezonde
werkomstandigheden. De inspectie krijgt 10 miljoen
extra budget om extra inspecties te verrichten en boetes
uit te delen.

•     Wij willen het toezicht op uitzendbureaus aanscherpen
om malafide praktijken aan te pakken.

•     Wij tornen niet aan het Algemeen Verbindend verklaren
van cao’s, want concurrentie op arbeidsvoorwaarden
staan we niet toe.

•     Wij willen dat alle mensen die werken het wettelijk mi-
nimumloon verdienen en hierover pensioen- en verze-
keringsrechten opbouwen. Daarom voeren we de
loonkostensubsidie in als norm voor de hele sociale ze-
kerheid. Het instrument loondispensatie vervalt.

5.3 Meer werk
•     Wij zien we dat er behoefte is aan het vervullen van be-

langrijke publieke functies: de conciërges en assistenten
op scholen, toezicht in bus en tram, ondersteuning van
sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van
de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken
weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er teveel men-
sen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom
introduceren we geleidelijk aan 100.000 nieuwe banen
tussen de 100 procent en 120 procent minimumloon. De
banen zijn additioneel en er is geen verdringing.

AMENDEMENTEN

A104 Gelderland
Schrappen: ”tussen 100 procent en 120 procent
minimumloon”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het gaat om 100.000
echte banen minimaal op minimumloonniveau,
met een uitloop naar 120% minimumloon. Dit
amendement maakt het juist onduidelijker.
Stemlokaal: 10% voor, 74% tegen, 16% blanco.

A105 Zeeland
Na “… is geen verdringing” toevoegen: “Er dient
dan ook gezocht te worden naar een systeem
waarin de uitvoering van nuttige maatschappe-
lijke activiteiten gekoppeld kan worden aan de
groep die al een tijdje aan de kant staat. Con-
creet betekent dat er naast de reguliere econo-
mie en arbeidsmarkt een parallelle economie
wordt ontwikkeld waar degenen die nu aan de
kant staan in een aangepaste werkomgeving
aan de slag kunnen.”
Toelichting indiener: Als gevolg van de grote
veranderingen onder invloed van globalisering
en technologische ontwikkeling wordt er van
werknemers gevraagd dat zij zich continu aan-
passen aan de veranderende eisen op de ar-
beidsmarkt. Niet iedereen kan daar in mee en
zonder ingrijpen zal de kloof tussen de deelne-
mers aan de arbeidsmarkt en zij die daarbuiten
staan alleen maar groter worden. Groepen die
niet langer mee kunnen komen op de steeds dy-
namischer arbeidsmarkt kunnen toch een bete-
kenisvolle bijdrage leveren, van waarde zijn en
zich van waarde blijven voelen.
Toelichting Partijbestuur: Wij geven het streven
naar een inclusieve arbeidsmarkt met volledige
werkgelegenheid niet op. Dat is een kernop-
dracht voor de PvdA; juist voor die mensen die
langdurig aan de kant staan. Dus geen parallelle
economie, maar één economie en één arbeids-
markt voor alle mensen. Vandaar ook onze
voorstellen voor 100.000 banen, voor meer dan
100.000 banen voor mensen met een beper-
king, etc..
Stemlokaal: 19% voor, 55% tegen, 26% blanco.

A106 Zuid-Holland
Na “ … de openbare ruimte” toevoegen: “en ook
in de zorg”
Toelichting indiener: Er zijn natuurlijk nog veel
meer gebieden waar belangrijke publieke func-
ties vervuld kunnen of zouden moeten worden
vervult; de huidige opsomming is een goede il-
lustratie, maar deze wordt nog sterker door
deze beperkte toevoeging.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is in
lijn met de bedoeling van het 100.000 banen-
plan.
Stemlokaal: 83% voor, 2% tegen, 15% blanco.
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•     Wij willen de onlangs geïntroduceerde Lage Inkomens-
voorziening verhogen en uitbreiden. Werkgevers hebben
zo een grote stimulans om banen te creëren voor mensen
die een bescheiden inkomen verdienen.

•     Wij willen de bestaande fiscale stimulansen uitbreiden
om oudere werknemers aan te nemen. Zo wordt het voor
werkgevers aantrekkelijker om ervaren werknemers aan
te nemen.

•     Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte willen
wij werkgevers ontlasten met no risk polissen en minder
administratieve verantwoordlijkheden.

•     De harde afspraken over banen voor mensen met een ar-
beidsbeperking in reguliere bedrijven en bij de overheid
moeten worden gehandhaafd. Als de overheden en be-
drijfsleven onvoldoende presteren, dan gaat de quotum-
wet in. Overheden worden verplicht om de komende
jaren 25.000 werkplekken aan te bieden aan mensen
met een arbeidsbeperking. Bedrijven creëren er de ko-
mende jaren minimaal 100.000. Voor mensen die niet
regulier aan het werk kunnen, worden 30.000 nieuwe
beschutte werkplekken gecreëerd.

•     Wij willen dat uitvoeringsinstanties, zoals het UWV,
vriendelijker en menselijker opereren. Mensen die hun
uiterste best doen om een baan te vinden worden niet
verplicht om eindeloos nutteloze activiteiten te verrich-
ten. De benadering gaat van wantrouwen naar vertrou-
wen. Ondersteuning bij het vinden van werk of een
passende opleiding neemt de plaats in van verplichtingen
en straffen die zijn gebaseerd op wantrouwen.

AMENDEMENTEN

A107 Noordelijke provincies
Na “… gebaseerd op wantrouwen” toevoegen:
“Werkzoekenden boven de 60 jaar, die structu-
reel en gedurende meerdere dagen per week
vrijwilligerswerk of mantelzorg doen willen wij
vrijstelling van de sollicitatieplicht bieden.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het Partijbestuur stelt
een alternatief amendement voor (zie nummer
A108) dat de standaard sollicitatieplicht in de
WW afschaft. We vinden dat je met 60 jaar nog
steeds van grote waarde bent op de arbeids-
markt. We treffen regelingen om ook voor die
groep werk te realiseren. Dat is niet makkelijk,
maar we gaan er wel voor. Mensen die in de
WW zitten kunnen vrijwilligerswerk doen of
mantelzorg geven. Langdurig oudere werklozen
zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht het jaar
voorafgaande aan de AOW. Wij willen regelen
dat werknemers die ontslagen worden in hun
laatste jaar voorafgaande aan de AOW ook wor-
den vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
Stemlokaal: 37% voor, 40% tegen, 23% blanco.

A108 Partijbestuur
Na “… gebaseerd op wantrouwen” toevoegen:
“We schaffen de standaard sollicitatieplicht af in
de WW Die leidt tot te veel frustratie bij goed-
willende mensen. We willen meer maatwerk
toestaan bij de sollicitatieplicht.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Geen
Stemlokaal: 71% voor, 14% tegen, 15% blanco.

A109 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: Uitvoeringsregels die
gericht zijn op het (weer) aan betaald werk krij-
gen van diverse groepen werkzoekenden moe-
ten zoveel mogelijk vereenvoudigd worden. We
willen meer werken vanuit het principe van een
regeling voor de basis van de arbeidsmarkt. Dat
betekent minder bureaucratie voor uitvoerende
instanties en minder belemmeringen voor de
werkzoekenden.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Minder regels klinkt
mooi, maar in dit geval ontkomen we niet aan
een scala aan uitvoeringsregels. De oorzaken
waarom mensen aan de kant staan zijn divers.
Daar past geen simpele oplossing en geen sim-
pele eenvoudige regel bij. Dan doe je geen recht
aan de ingewikkeldheid van omstandigheden
waarin allerlei groepen zonder werk zich bevin-
den. Wel zijn we voorstander van blijven experi-
menteren met maatwerk.
Stemlokaal: 18% voor, 53% tegen, 30% blanco.

A110 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: De PvdA wil dat men-
sen die over langere periode nog geen werk
hebben gevonden (het zogenaamde granieten
bestand) niet eindeloos worden bezocht en aan-
geschreven door controleurs. Wij willen daar-
voor gemeenten experimenteerruimte bieden.
Toelichting indiener: Sommige mensen kan de
overheid alleen helpen door de controle op de
langdurig werkloze mensen af te schaffen .
Toelichting Partijbestuur: Experimenteerruimte
voor gemeenten is een goed streven, zeker voor
mensen die langdurig aan de kant staan. Echter;
het doel moet blijven om mensen weer aan de
slag te krijgen, in een betaalde functie. Wij
geven het streven naar een inclusieve arbeids-
markt met volledige werkgelegenheid niet op.
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Dat is een kernopdracht voor de PvdA; juist
voor die mensen die langdurig aan de kant
staan. Vandaar ook ons voorstel voor 100.000
banen in de publieke sector.
Stemlokaal: 38% voor, 39% tegen, 23% blanco.

A111 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Ook door middel van
het stimuleren van arbeidstijdverkorting realise-
ren we meer banen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Arbeidstijdsverkorting
levert in de meeste gevallen geen extra banen
op maar meer werkdruk voor de werknemer, het
werk moet in minder uren worden gedaan. Dat
leert de ervaring van de jaren '80. De enige ma-
nier waarop wij denken dat het zin heeft is via
de zogenaamde generatiepacten, waarbij oude-
ren vanaf 62 minder gaan werken en jongeren
worden aangenomen om die vrijgevallen uren 1-
op-1 op te vullen. We kiezen in het programma
ook voor het recht op 4x9 uur werken zodat
werk en gezin beter gecombineerd kunnen wor-
den.
Stemlokaal: 21% voor, 56% tegen, 24% blanco.

A112 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Verder dienen zo snel
mogelijk de effecten van de bestaande beleids-
instrumenten om 50 plussers aan het werk te
helpen, met onderzoek te worden vastgesteld.
Alleen de instrumenten die effectief zijn, dienen
te worden gehandhaafd.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het is de gewoonte om
beleid en wetgeving te evalueren. Aantoonbaar
niet werkende maatregelen worden afgeschaft.
Stemlokaal: 32% voor, 37% tegen, 31% blanco. 

A113 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Er dienen harde af-
spraken te worden gemaakt over banen voor
mensen van 50 jaar en ouder die werk zoeken in
reguliere bedrijven en bij de overheid. Dit in
analogie met de afspraken voor mensen met
een arbeidsbeperking. Als de overheden en be-
drijfsleven onvoldoende presteren, dan dient
een nader vast te stellen quotum te gaan gel-
den.”
Toelichting indiener: Geen

Toelichting Partijbestuur: We delen de frustratie
die spreekt uit dit amendement maar vinden de
gekozen oplossing niet de beste. We stellen in
het programma voor om een breed werkgele-
genheidsakkoord te sluiten tussen vakbonden,
werkgevers en overheid, waarmee ook ouderen-
werkeloosheid verminderd moet worden. Daar-
naast creëren we 100.000 banen voor langdurig
werklozen in de publieke sector.
Stemlokaal: 19% voor, 56% tegen, 25% blanco.

A114 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij streven naar her-
stel van volledige werkgelegenheid. Daartoe
wordt een plan voor de arbeid opgesteld.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Ons concept-verkie-
zingsprogramma ís een plan voor de arbeid. We
creëren honderdduizenden banen, we scherpen
de bescherming voor werknemers en zzp´ers
flink aan en investeren miljarden in de econo-
mie.
Stemlokaal: 24% voor, 49% tegen, 27% blanco.

A115 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “De plicht tot een te-
genprestatie wordt vervangen door een recht
op een basisbaan, met normale rechtspositie en
loon.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Wij vinden dat mensen
in de bijstand vanuit vertrouwen moet worden
benaderd. De meeste mensen in de bijstand wil-
len werken en vanuit die wil moeten mensen
worden geholpen door de gemeente. Echter;
voor een deel van de mensen in de bijstand is
de tegenprestatie een instrument voor gemeen-
ten om mensen weer actief te krijgen richting
een betaalde baan. Dit amendement slaat dat
instrument uit de handen van gemeenten.
Stemlokaal: 19% voor, 61% tegen, 20% blanco.

A116 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Om het menselijker
opereren van de uitvoeringsinstanties te stimu-
leren veranderen we de systematiek van finan-
ciering van sociale zekerheid en
arbeidsmarktreïntegratie. Marktwerking en fi-
nanciële prikkels hebben niet geleid tot beter
resultaat, maar hebben wel onbedoelde effec-
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ten: gemeenten ontmoedigen mensen die een
uitkering aanvragen en richten zich bij re-inte-
gratie op de meest kansrijken, uit angst voor
een tekort op hun budgetten. In plaats van het
straffen van gemeenten waar de arbeidsmarkt
tegenzit reserveren we geld voor uitsluitend po-
sitieve prikkels. In overleg met betrokkenen (ge-
meenten, cliëntenraden) ontwikkelen we een
financieringssysteem dat gemeenten die succes
hebben met arbeidsmarkt(re)integratie beloont,
zodat ze wat aantoonbaar werkt kunnen uitbrei-
den.”
Toelichting indiener: De organisatie van direc-
teuren van sociale diensten DIVOSA verwacht
dat het percentage 'kansarmen' in het bestand
van de bijstand zal toenemen bij een dalende
werkloosheid. Van de geschatte 50% naar wel-
licht 70%. Een deel van de oorzaak ligt in het
soort werk dat wordt gecreëerd. We moeten
zorgen dat mensen niet links blijven liggen.
Maar een deel heeft ook te maken met de ma-
nier waarop met name gemeenten worden gefi-
nancierd. In de huidige systematiek mogen
gemeenten bijstandsbudget dat over is houden,
en moeten gemeenten die tekort komen dat in
eerste instantie zelf bijpassen. De bedoelde pre-
mie op succes is in de praktijk vooral een angst
om met een tekort te blijven zitten. Dit amende-
ment is onderdeel van een bredere wens, name-
lijk om de financialisering en het zogenaamd
bedrijfsmatig werken van de publieke sector
tegen te gaan.
Toelichting Partijbestuur: Ons huidige pro-
gramma voorziet al in een versoepeling van re-
gels met meer nadruk op maatwerk,
persoonlijke dienstverlening, ruimte voor experi-
menten en geen straffen meer, gebaseerd op
wantrouwen.
Stemlokaal: 20% voor, 52% tegen, 28% blanco.

A117 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “In combinatie met
een regionale opzet van het economisch beleid
stimuleren wij ook een regionale arbeidsmarkt
waarin overheid, bedrijven, onderwijs samen-
werken. Economische groei levert meer investe-
ringen, meer vernieuwing en meer banen op.
Een regionaal arbeidsmarktbeleid zorgt ervoor
dat werkzoekenden, met om/bijscholing, zoveel
mogelijk van deze banen kunnen vervullen.“

Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 75% voor, 4% tegen, 20% blanco.

A118 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Voor gebieden aan
de Duitse en Belgische grens is een regionale
arbeidsmarkt grensoverschrijdend. Wij willen
bevorderen dat werkzoekenden die in Neder-
land wonen in Duitsland en in België gemakkelij-
ker een baan vinden. Internationale regelgeving
en afspraken moeten belemmeringen voor
werkzoekenden zoveel mogelijk wegnemen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 82% voor, 2% tegen, 16% blanco.

A119 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “Nu de Participatiewet
zijn intrede heeft gedaan vinden we het oppor-
tuun om de voorgenomen verdergaande korting
te schrappen op de rijksvergoeding per werkne-
mer, die onder de doelgroep Sociale Werkvoor-
zieningsschap vallen.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Omdat gemeenten
minder mensen zelf via een SW bedrijf aan het
werk hebben, is ook minder geld nodig. Die
mensen werken immers bij reguliere bedrijven.
Dit amendement wil gemeenten veel meer geld
geven voor beschut werk dan nodig is. Dat is
overbodig. Gemeenten krijgen wat ze nodig
hebben.
Stemlokaal: 22% voor, 52% tegen, 26% blanco.

A120 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “De PvdA hecht aan
werkleerbedrijven, die werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt perspectief bieden.
Scholing en werkervaring opdoen zijn cruciaal.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 85% voor, 2% tegen, 12% blanco.
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A121 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: Er moet meer aan-
dacht zijn voor de positie van Wajongers. Wij
willen ervoor zorgen dat mensen met een
zwaardere arbeidsbeperking ook kansen krijgen
om aan het werk te komen.
Toelichting indiener: Meer aandacht voor de po-
sitie van de echte Wajonger in het bedrijfsleven.
Nu worden de mensen die goed zijn eruit gepikt
door werkgevers en de mensen die net niet
goed genoeg zijn krijgen geen kansen op de ar-
beidsmarkt. We moeten ook aandacht geven
aan de zwaarder beperkte medemens die wel
nog kan en wil werken. Al is het in een dubbel-
functie.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 78% voor, 3% tegen, 19% blanco.

A122 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij vinden het be-
langrijk dat diploma's en certificaten van oplei-
dingen in grensregio’s, vooral voor lager- en
middelbaar opgeleiden, – over en weer – erkend
worden. Hierdoor verbetert de arbeidsmobiliteit
in grensregio's en worden de administratieve
lasten van werkzoekenden en werkgevers ver-
laagd. De kans op een baan in grensregio’s
neemt hierdoor toe.”
Toelichting indiener: Wij constateren dat er in
regio’s langs de landsgrenzen van Nederland re-
latief veel grensarbeid verricht wordt, waar taal,
woon- en werkland van arbeidszoekenden kun-
nen verschillen en dat er tussen de Nederlandse,
Belgische en Duitse grensregio's grote verschil-
len kunnen bestaan rondom vraag naar arbeids-
plaatsen en het aanbod van gediplomeerde
werkzoekenden. Echter door een moeizame er-
kenning (accreditatie) van diploma's en certifi-
caten stagneert de arbeidsmobiliteit. Hierdoor
staan er onnodig mensen werkloos aan de kant,
zoals medewerkers in de kinderopvang. In Ne-
derland is er een overschot terwijl er in Duits-
land een tekort is aan deze gekwalificeerde
medewerkers. Als Partij van de Arbeid willen wij
ook voor hen een lans breken.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 81% voor, 2% tegen, 17% blanco.

A123 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “In sociaaleconomisch
kwetsbare- krimpgebieden handhaaft de lande-
lijke overheid rijksinstellingen zoals de belas-
tingdienst, rechtbank, justitiële instellingen. Dat
is goed voor behoud van banen en dienstverle-
ning.“
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 79% voor, 4% tegen, 17% blanco.

5.4 Vrijheid en bescherming voor zzp’ers
•     Wij willen bereiken dat iedere werkende een inkomen

krijgt om van te leven. Daarom krijgen ook zzp’ers die
een opdracht voor anderen uitvoeren de bescherming
van het minimumloon, inclusief compensatie voor soci-
ale verzekeringen. Daarnaast passen we de (Europese)
mededingingsregels aan zodat zij collectieve tariefafspra-
ken mogen maken. Wij verbieden aanbestedingen onder
het niveau van het minimumloon.

AMENDEMENTEN

A124 Noord-Brabant
Na “… van het minimumloon.” toevoegen: “Wij
verbieden aanbestedingen onder het niveau van
het minimumloon plus compensatie voor sociale
verzekeringen.”
Toelichting indiener: Om te zorgen dat een
ZZP’er ook middelen heeft om zich te verzeke-
ren voor arbeidsongeschiktheid en te sparen
voor pensioen en om te voorkomen dat een
ZZP’er oneerlijke concurrentie op kosten vormt
met werknemers moet ook hier deze toevoe-
ging gemaakt worden.
Toelichting Partijbestuur: We delen de intentie
van de indiener, maar kunnen niet overzien of
het juridisch volledig haalbaar is.
Stemlokaal: 82% voor, 4% tegen, 14% blanco.

•     De startersaftrek willen wij stapsgewijs omzetten in een
aannamebonus. Huidige starters gaan er niet op achter-
uit en het wordt aantrekkelijker voor bedrijven om men-
sen in dienst te nemen in plaats van in te huren.

•     We willen zzp’ers de bescherming bieden tegen het risico
van arbeidsongeschiktheid. Er komt daarom een basis-
verzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge so-
lidariteit.
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AMENDEMENTEN

A125 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “ zzp’ers in de opko-
mende netwerkeconomie ontberen iedere ar-
beidsrechtelijke bescherming: risico’s van
arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, sociale
zekerheid en minimum inkomen zijn niet gere-
geld. Dat gaan we verbeteren.”
Toelichting indiener: In het stukje ‘Vrijheid en
bescherming voor ZZP’ers’ dient ook iets te
worden gezegd over gevolgen van de opko-
mende 'platform economie' zoals Uber; Tas-
kRabbit, etc. Bij Uber etc. ontbreekt een
arbeidsovereenkomst en vaak ook een overeen-
komst van opdracht. Risico’s van arbeidsom-
standigheden, arbeidstijden, sociale zekerheid,
minimum inkomen enz. zijn niet geregeld. Het
PvdA concept-verkiezingsprogramma dient zich
uit te spreken over de gevolgen van de door de
platformeconomie gewijzigde arbeidsverhou-
dingen en daarop te anticiperen. Ook de ZZP’ers
in deze opkomende sectoren dienen beschermd
te worden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma
Stemlokaal: 79% voor, 4% tegen, 17% blanco.

5.5 Rechtvaardig inkomen
•     Wij willen de koopkracht voor lagere- en middeninko-

mens ondersteunen. Dit kan door de opbrengsten van
vergroening, de aanpak van belastingontwijking en een
hogere bankenbelasting terug te sluizen naar lagere be-
lastingen en extra koopkracht voor deze groep.

•     De lastendruk op bedrijven en werknemers is de afgelo-
pen decennia steeds schever geworden. Wij willen
daarom een deel van wat we met zijn allen verdienen,
verschuiven van werknemerslasten naar werkgeverslas-
ten.

AMENDEMENTEN

A126 Noordelijke provincies
Na “… werknemerslasten naar werkgeverslas-
ten.” toevoegen: “De belasting op kapitaal zal
verhoogd worden en de belasting op arbeid ver-
laagd.”
Toelichting indiener: Een relatief groot deel van
de belastinginkomsten is in Nederland afkom-
stig van belasting op arbeid. Binnen de EU staat
Nederland op de tweede plaats. De belasting op

kapitaal is relatief laag. Financieel kapitaal
wordt daardoor beter beschermd dan menselijk
kapitaal, arbeid (vrij naar Piketty). Bedrijven en
vermogenden dragen steeds minder bij aan de
overheid en de werknemers steeds meer. Dat
kan eerlijker!
Toelichting Partijbestuur: Ons programma is een
grote omslag t.o.v. nu. We belasten bedrijven en
vermogenden veel meer dan nu en we verlagen
de belastingen voor lage en middeninkomens.
We doen dus wat de indiener wil toevoegen.
Stemlokaal: 45% voor, 27% tegen, 28% blanco.

•     Vermogenden en directeur-grootaandeelhouders betalen
nu geen premies voor veel collectieve voorzieningen
zoals zorg (WLZ en ZVW), terwijl ze daar wel aanspraak
op maken. Dit willen wij veranderen, door naar het ver-
zamelinkomen te kijken bij het heffen van belastingen
en premies.

•     Wij willen het minimumloon verhogen door een mini-
mumuurloon te introduceren op basis van een werkweek
van 36 uur. Zo krijgt iedereen met een fulltimecontract
of een 0-urencontract de mogelijkheid om het mini-
mumloon te verdienen en tegelijkertijd 4 x 9 uur te wer-
ken.

•     We vinden dat wie hard werkt, daarvoor ook beloond
moet worden. Ook als je jonger bent. Het minimum-
jeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar willen wij stapsge-
wijs gelijktrekken met het normale minimumloon dat
nodig is om van te kunnen leven.

AMENDEMENTEN

A127 Noord-Brabant
Na “… te kunnen leven.” toevoegen: Bedrijven
die BBL MBO leerlingen of beginnend beroeps-
beoefenaars aannemen belonen we met een sti-
muleringsmaatregel.
Toelichting indiener: Na afschaffing van het
jeugdminimumloon wordt het leren in de prak-
tijk, wat voor veel jongeren de beste manier is,
zo onaantrekkelijk dat het, om jongeren in de
BBL aan het werk te houden verstandig is be-
drijven te stimuleren deze stageplekken te creë-
ren. Voor beginnend beroepsbeoefenaars in
vooral de ambachten die nog minder productief
zijn dan hun meer ervaren collega’s is een ver-
gelijkbaar risico aanwezig en ook daar is het dan
verstandig om werkgevers te stimuleren om
deze groep aan te nemen. Een stimuleringsrege-
ling kan vergelijkbaar zijn met de al bestaande
regelingen voor 50+’ers.
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Toelichting Partijbestuur: We hebben in het pro-
gramma reeds de LIV opgenomen, het lageinko-
mensvoordeel. Dat creëert meer banen in de
lagere loonschalen door gericht aan werkgevers
een loonkostensubsidie te geven. We hebben
dus al een instrument in het programma staan
om dit doel te bereiken.
Stemlokaal: 22% voor, 47% tegen, 32% blanco.

•     Wij willen dat stageplaatsen voor jongeren worden gega-
randeerd, en dat er een minimum stagevergoeding komt,
om uitbuiting van stagiairs te voorkomen.

In steeds meer gemeenten worden experimenten gedaan
met een vorm van basisinkomen. De PvdA ondersteunt deze
experimenten en wil leren van de ervaringen. Ook willen we
belemmeringen wegnemen die mensen ervan weerhoudt
om vanuit de bijstand deels aan het werk te kunnen en zo
stap voor stap uit de bijstand te kunnen komen.

AMENDEMENTEN

A128 Zuid-Holland
Wijzigen “In steeds meer … te kunnen komen”
in: “Er is veel politieke discussie over het basis-
inkomen als onderdeel van de toekomstige sa-
menleving. Werk is om vele redenen zeer
belangrijk maar biedt geen lange termijn zeker-
heid meer voor iedereen. Basisinkomen biedt
dat waarschijnlijk wel maar dat moet aange-
toond worden met experimenten. Bijvoorbeeld
in een regio (40.000 mensen) waar men bereid
is regelgeving en subsidies daarop aan te pas-
sen. Kosten naar schatting 40 miljoen euro. Ex-
perimenten met basisinkomen komen daarnaast
voor binnen diverse geledingen van onze sa-
menleving in het bijzonder bij goed werk, recht-
vaardig inkomen , participatie, gezondheidszorg
en een duurzame en sociale economie. De PvdA
ondersteunt deze experimenten en wil leren van
de ervaringen bij gemeenten, bedrijven , instel-
lingen en burgerinitiatieven in ons land.”
Toelichting indiener: De aangenomen motie van
4 juni 2016 over basisinkomen is sterk verzwakt
opgenomen. De tekst zegt niets over de poli-
tieke samenwerking en de omvang van 20 mil-
joen euro. Omdat er na afloop van de
experimenteerfase een stabiele politieke samen-
werking aanwezig moet zijn en experimenten
rond basisinkomen niet alleen betrekking heb-
ben op participatiewetgeving ( bijstandswet)

maar dat het ook mogelijk is dat gemeenten een
basisinkomen tijdelijk toekennen aan personen
die daardoor hun bijdragen aan de samenleving
kunnen voortzetten (mantelzorgers, probleem-
gezinnen etc.) en experimenten belangrijke
raakvlakken hebben met de andere hoofdstuk-
ken van het concept-verkiezingsprogramma in
het bijzonder met het deel “ werkzame samen-
leving”, is een aanpassing van de tekst noodza-
kelijk.
Toelichting Partijbestuur: We zijn voor meerdere
experimenten voor een basisinkomen. Dit amen-
dement maakt de tekst onduidelijker. Dit amen-
dement vult bij voorbaat in hoe een experiment
met een basisinkomen eruit moet zien. Het pro-
gramma wil de invulling van de experimenten
met een basisinkomen vrijlaten, juist omdat er
allerlei varianten denkbaar zijn. Om nu te focus-
sen op 1 type experiment beperken we ons te-
veel. Meerdere experimenten zijn nodig om uit
te vinden welke variant de meeste aanknopings-
punten voor de toekomst geeft.
Stemlokaal: 11% voor, 63% tegen, 25% blanco.

A129 Zeeland
Wijzigen “De PvdA ondersteunt … van de erva-
ringen.” in: “De PvdA ondersteunt deze experi-
menten en wil gemeenten actief stimuleren om
met het basisinkomen te experimenteren.”
Toelichting indiener: De huidige zin is te vrijblij-
vend. Door de snel veranderende wereld waarin
steeds meer banen verdwijnen door de verdere
automatisering en robotisering moet er vaart
gemaakt worden met het creëren van een nieuw
economisch en sociaal model. Het basisinkomen
kan daarvoor een goede oplossing zijn.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 78% voor, 9% tegen, 13% blanco.

A130 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Om een slagvaardige
arbeidsbemiddeling bij een groeiend aanbod
van ouderen en personen uit achterstandsgroe-
pen in een sterk evoluerende arbeidsmarkt blij-
vend te bevorderen wordt een landelijk netwerk
van regionale bemiddelingscentra ingericht.
Dit netwerk speelt in op vraag en aanbod naar
resp. van werk in gemeenten en regio’s, agen-
deert en activeert de bemiddeling. Om de kwali-
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teit van deze bemiddeling te waarborgen dient
te worden geïnvesteerd in hoogwaardige data-
generatie die vacatures en aanbod samenbrengt
door gegevens van: open vacatures; markt-
trends; beroepsprofielen; beschikbaarheid van
werkzoekenden, scholingsmogelijkheden en be-
schikbaarheid van om-, her- en bijscholingsmo-
gelijkheden, in het bijzonder, waar mogelijk,
duaal onderwijs. De gegevens zijn openbaar en
geactualiseerd beschikbaar. Een landelijke or-
gaan coördineert deze decentrale inspanningen
en evalueert de resultaten. Dit orgaan valt onder
de verantwoordelijkheid van de Minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid.”
Toelichting indiener: Het is een bijzondere ver-
antwoordelijkheid van de overheid om de open-
bare arbeidsvoorziening op een aanvaardbaar
niveau te houden voor toekomstige generaties
gezien de sterk gewijzigde marktomstandighe-
den het afgelopen decennium.
Daarnaast wijst het rapport Van Waarde (2013
resp. Congres maart 2015) bestaanszekerheid en
goed werk als pijlers van het sociaaldemocra-
tisch denken aan. En het rapport geeft aan dat
middelen om idealen te verwezenlijken moeten
passen bij de idealen.
Toelichting Partijbestuur: Het UWV biedt veel
dienstverlening digitaal aan. Afgelopen jaren
hebben we erop ingezet dat persoonlijke dienst-
verlening overeind blijft, zeker voor bepaalde
groepen. Op Werkpleinen werken de gemeente
en UWV samen. Ook werken er andere organi-
saties met diensten op het gebied van werk, op-
leiding en re-integratie. In dit amendement
wordt gepleit voor de arbeidsvoorziening, die
stamt uit een andere tijd.
Stemlokaal: 12% voor, 61% tegen, 28% blanco.

A131 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Er is veel werk in de
persoonlijke dienstverlening. Door de vergrijzing
neemt die vraag toe. Hier liggen enorme kansen
voor meer banen voor mensen met MBO1 en 2
diploma. Dit worden alleen banen met sociale
zekerheid (ziektekosten, arbeidsongeschiktheid
en pensioenopbouw) als het verschil tussen wit
en zwart werken kleiner wordt. Daarom het ex-
periment met het huishoudtientje worden uitge-
breid.”
Toelichting indiener: Er is veel werk in de markt

voor persoonlijke dienstverlening. Door de ver-
grijzing neemt deze vraag toe. Van schoonmaak,
tot gezelschap tot klusjes. Nu wordt dit werk
meestal zwart (via briefje bij Albert Heijn) of als
zzp-er of als alphahulp. Deze mensen hebben
dan geen sociale zekerheid. Door het verschil
tussen wit en zwart werken kleiner te maken
kunnen hierdoor echte banen ontstaan. Boven-
dien vermindert dit de druk op de mantelzorg
en de collectieve zorg voorzieningen. Asscher
en van Rijn hebben het huishoudtientje inge-
voerd. Hiermee is het mogelijk dit werk mogelijk
te maken. Dit experiment moet worden doorge-
zet en uitgebouwd.
Toelichting Partijbestuur: De PvdA strijdt voor
een fatsoenlijke arbeidsmarkt, daar past dit ex-
periment uitstekend bij.
Stemlokaal: 81% voor, 3% tegen, 16% blanco.

5.6 Armoedebestrijding
•     Wij willen dat iedere gemeente armoedebeleid voert. De

gemeenten krijgen meer geld voor armoedebestrijding.
Er moet specifieke aandacht zijn voor kinderen die op-
groeien in armoede.

•     Elk kind moet mee kunnen doen. Met sport, mee op
schoolreisje, cultuur ontmoeten, op je verjaardag een ca-
deautje en in de winter een warme jas. Oók als je op-
groeit in een arm gezin. Daarvoor hebben we structureel
100 miljoen extra uitgetrokken. De komende tijd gaan
we alles op alles zetten om dit ook echt bij elk kind te krij-
gen die het nodig heeft. Daarvoor gaan we de samenwer-
king aan met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en
maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld, het
Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal
van andere lokale initiatieven. Zodat straks echt elk kind
mee kan doen. We accepteren ook niet dat scholen via al-
lerlei extra bedragen voor reizen, computers, ect kinde-
ren buitensluiten.

•     Wij zijn voor de koppeling van uitkeringen en AOW aan
de gemiddelde loonstijging. Iedereen moet meeprofite-
ren van economisch herstel.

•     Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel
via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum
voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kos-
tendelersnorm valt worden ouderen die bijvoorbeeld bij
hun kinderen inwonen op die aanvulling gekort. Dat is
niet rechtvaardig. Wij willen daarom voor deze specifieke
groep een tegemoetkoming introduceren en het daar-
naast mogelijk maken om via individueel maatwerk
schrijnende gevallen te helpen.

•     Mensen moeten worden geholpen als zij met grote schul-
den kampen. We willen de sociale incasso vanuit de over-
heid verder uitbouwen door maatwerk mogelijk maken bij
incasso door het Rijk. We pleiten voor één incassobureau
voor alle Rijksdiensten. Dat geeft overzicht en het lukt dan
beter om problematische schulden te helpen oplossen. We
handhaven de beslagvrije voet. Wij introduceren een deur-
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waardersregister. We handhaven de adempauze van 6
maanden om mensen die failliet dreigen te gaan de kans
te geven tot een vergelijk te komen. Private incassobureaus
die woekertarieven rekenen pakken we aan.

AMENDEMENTEN

A132 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij streven ernaar
dat werk altijd loont. Wanneer bijvoorbeeld
mensen vanuit de Participatiewet of de Wajong
weer aan het werk gaan, gaan zij er ook financi-
eel op vooruit.”
Toelichting indiener: Op dit moment gaan som-
mige wajongers er financieel op achteruit wan-
neer zij gaan werken vanuit een uitkering. Het
kan niet zo zijn dat werken financieel onaantrek-
kelijk is voor een groep mensen die het niet
breed heeft en het zelfs extra moeite kost om
deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Wij zorgen
er dus voor dat werken voor iedereen loont.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement leidt
ertoe dat Wajong-uitkeringen verlaagd kunnen
worden, en dat willen we niet.
Stemlokaal: 15% voor, 63% tegen, 22% blanco.

A133 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “We onderzoeken wie
en welke schulden zich lenen voor voorwaarde-
lijke kwijtschelding met als doel mensen weer
perspectief te geven op een gezonde en financi-
eel stabiele toekomst.”
Toelichting indiener: Voor veel mensen die
schulden hebben is het perspectief compleet
verdwenen. De schuldeisers weten ook dat de
mogelijkheid dat ze ooit hun geld terug kunnen
krijgen, zo goed als nihil is. De PvdA gunt men-
sen een tweede kans. Natuurlijk onder voor-
waarden die ten gunste zijn van de betreffende
mogelijkheden te onderzoeken voor wie en
welke schulden
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij onze
uitgangspunten.
Stemlokaal: 80% voor, 4% tegen, 16% blanco.

5.7 Werk en gezin
•     Wij willen het betaald ouderschapsverlof voor vaders en

partners verruimen naar drie maanden. Zo kunnen vaders
en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby.

•     Wij juichen het toe dat ouders (willen) werken. Dit on-
dersteunen wij door toeslagen en kortingen voor hen uit
te breiden.

•     Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het
leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart
naar de kinderopvang kunnen brengen. Daarvoor doen
we in hst. 6 een uitgebreid voorstel.

•     Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors
uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na
school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor
sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maat-
schappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig
het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter be-
schikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.

•     Wij willen iedereen, binnen redelijke voorwaarden, het
recht geven op een flexibeler werkrooster om de werk-
planning goed te laten passen bij het gezinsleven. Een
vierdaagse werkweek met werkdagen van 9 uur wordt als
recht verankerd in de wet.

•     Wij willen het familierecht aanpassen om het rechtvaar-
diger te maken en beter te laten aansluiten bij deze tijd.
We maken van huwelijkse voorwaarden de standaard in
plaats van gemeenschap van goederen. Bij scheiding ver-
korten we de periode dat een ex-partner alimentatie kan
krijgen. We gaan vastleggen dat de ouders in meerouder-
gezinnen (bijvoorbeeld twee moeders en een vader) ver-
gelijkbare rechten krijgen als de ouders in
tweeoudergezinnen. Dat past bij een moderne samenle-
ving waar steeds meer kinderen meer dan twee ouders
hebben.

AMENDEMENTEN

A134 Zuid-Holland
Schrappen: “Bij scheiding verkorten … alimenta-
tie kan krijgen”
Toelichting indiener: Deze zinsnede bouwt voort
op een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, VVD en
D66 dat al bij de Tweede Kamer is ingediend.
De Raad van State heeft de indieners verzocht
om hun wetsvoorstel te heroverwegen omdat
deze plannen nog niet goed zouden passen bij
de huidige maatschappelijke realiteit en de
Raad van State wil voorkomen dat “door
nieuwe, onrealistische regels schrijnende situa-
ties ontstaan”. De indieners beraden zich mo-
menteel op de benodigde aanpassingen.
Het vraagstuk is ingewikkeld en vergt een genu-
anceerde aanpak. De zin op p. 34 doet daar te
weinig recht aan. Zo blijkt uit onderzoek dat
vrouwen op het moment van scheiden vaak een
grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben
doordat zij tijdens het huwelijk gestopt zijn met
werken of part time zijn gaan werken om voor
het gezin en het huishouden te zorgen. Zij kun-
nen daardoor na een scheiding niet snel weer
volledig in het eigen levensonderhoud voorzien
(alimentatiewijzer.nl). De indieners van het
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wetsvoorstel houden daar tot nog toe te weinig
rekening mee. Bovendien wijzen rechters ook nu
al slechts in 16% van de zaken alimentatie aan
vrouwen toe, omdat steeds meer vrouwen in het
eigen onderhoud kunnen voorzien (cbs
28/10/2014. Verder inkorten van de alimentatie-
duur is dus ook niet langer nodig. Verlagen van
de alimentatieduur bevordert tenslotte de ar-
moede onder eenoudergezinnen. Volgens Ar-
moede in kaart 2016 (SCP) lopen deze gezinnen
ook nu al de meeste kans op armoede. Daar
staat tegenover dat leefvormen tegenwoordig
niet altijd meer een leven lang duren en dat
mensen steeds vaker verschillende langdurige
relaties kennen tijdens hun leven. De indieners
willen partners in staat stellen om na een schei-
ding zo snel mogelijk ook financieel afscheid te
nemen van de oude partner. Om een zorgvuldig
nieuw evenwicht te vinden is nader beraad
nodig. De indieners zijn daar mee bezig.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement wil
een breed gedragen PvdA wetsinitiatief blokke-
ren. De bedoeling van deze maatregel is om
partners (ook mannen) korter dan nu recht te
geven op alimentatie en het niveau van alimen-
tatie te baseren op het inkomensniveau van
voor het huwelijk. Dat vinden we eerlijk. In deze
21ste eeuw mag je van volwassenen verwachten
dat zij , ook na een scheiding, na zes jaar weer
zelf in hun inkomen kunnen voorzien. Dat is de
termijn waar in de meeste gevallen de alimenta-
tietermijn volgens het voorstel naar teruggaat.
Stemlokaal: 11% voor, 67% tegen, 22% blanco.

A135 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Maak kinderopvang
gratis voor gezinnen met een inkomen tot twee
maal modaal. En voor hogere inkomens naar
draagkracht.”
Toelichting indiener: Kinderopvang is een nood-
zakelijke voorziening voor gezinnen met twee-
verdieners. Het maakt het mogelijk dat beide
ouders werken en de kansen voor met name
vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren.
Toelichting Partijbestuur: We bieden aan alle
kinderen tussen 2 en 4 jaar 2 hele dagen gratis
opvang met voor- en vroegschoolse educatie.
Dit amendement verhoogt echter de lasten voor
de tweeverdieners met een middeninkomen. Dat
is een heel grote groep mensen. We handhaven

de kinderopvangtoeslag waarmee de groep die
de indiener bedoelt enorm geholpen is maar die
ook voor de groep tweeverdieners boven 2x
modaal (gezamenlijk 70.000 bruto per jaar)
soelaas biedt
Stemlokaal: 15% voor, 61% tegen, 24% blanco.

A136 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Stel een onderzoek in
naar de mogelijkheid van een 4 daagse werk-
week van 8 uur als nieuwe norm voor de Neder-
landse arbeidsmarkt.”
Toelichting indiener: De Nederlandse maat-
schappij gaat steeds meer te maken krijgen met
robotisering en automatisering van werkproces-
sen. Op termijn zal dit leiden tot verdringing van
werkgelegenheid in een aantal sectoren. Aan-
sluiting van aanbod en vraag op de arbeids-
markt is hierdoor te verwachten.
Tweeverdieners zijn inmiddels de norm voor ge-
zinnen om een acceptabel inkomen te verkrij-
gen. Dit knelt met de zorgtaken voor kinderen
en ook met de behoefte aan mantelzorg. Thans
is een 40-urige werkweek in veel sectoren nog
de norm waardoor verdeling van deze zorgta-
ken tot problemen leiden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in tegenspraak
met wat we hierover in de resolutie 'De Bakens
verzetten' (commissie Melkert) hebben vastge-
legd. We stellen een recht in om 4x9 te mogen
werken, daarmee spelen werkende ouders alle-
bei een vrije dag extra vrij. 4x8uur werken leidt
alleen maar tot onaanvaardbare werkdruk
omdat de werklast dan in 8 uur gepropt moet
worden. De werklast wordt echt niet minder; dat
wijst de ervaring met arbeidsverkorting uit.
Stemlokaal: 16% voor, 65% tegen, 19% blanco.

5.8 Pensioenen
•     Wij willen dat de nominaal gegarandeerde uitkering ver-

dwijnt als uitgangspunt in het toezicht. Dit leidt tot min-
der strenge dekkingseisen waar aan gemakkelijker is te
voldoen. Afboeken van pensioenen wordt daardoor zo-
veel mogelijk voorkomen en indexatie komt weer binnen
bereik.
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AMENDEMENTEN

A137 Zuid-Holland
Wijzigen “Dit leidt tot … is te voldoen.” in: “De
benodigde voorzieningen worden berekend op
basis van gerealiseerde en te verwachte rende-
menten. Hierdoor worden dekkingsgraden min-
der afhankelijk van de lage rentestanden.”
Toelichting indiener: Ons pensioenstelsel is van
belang voor iedereen. Voor de gepensioneerden
omdat ze daardoor inkomen hebben en voor de
jongeren omdat zij ook op een goede dag oud
zullen zijn. Dat stelsel moet dan wel goed in el-
kaar zitten, omdat het vele generaties lang goed
moet functioneren. Het zat ook goed in elkaar.
Maar in 2007 is er toch een probleem ontstaan:
met de beste bedoelingen is, bij de invoering
van de pensioenwet in 2007, besloten dat de
verplichtingen van pensioenfondsen moeten
worden berekend met een rekenrente die af-
hangt van de rentestanden over een bepaalde
periode. Helaas pakte deze beslissing volkomen
verkeerd uit. De rentestanden in Europa worden
door de ECB gebruikt als instrument om econo-
misch bedrijvigheid te stimuleren. Mede daar-
door daalde de rentestand tot de huidige
historisch lage waarden. Gelukkig blijkt dat de
rendementen, die pensioenfondsen behaalden
met het belegde vermogen, er niet onder heb-
ben geleden. Bijvoorbeeld, het ABP vermeldt op
haar website een jaarlijks rendement van ge-
middeld 7% over laatste 20 jaar! Deze rende-
menten op belegd vermogen zijn van veel
belang voor de financiële gezondheid van de
pensioenfondsen en hun vermogen om aan de
verplichtingen te voldoen: het uitbetalen van
pensioenen aan wie daar recht op hebben.
Daarentegen zijn de rentestanden waarvan de
rekenrente is afgeleid van weinig belang. Om
die reden is het veel beter om de dekkingseisen
te baseren op een prudent rekenrendement dan
op een prudente rekenrente. Een prudent reken-
rendement gaat uit van de gemiddelde rende-
menten over een periode van bijvoorbeeld 5
jaar en brengt daarop in mindering de voorzie-
ningen voor indexatie en toegenomen levens-
verwachting.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is te
weinig uitgewerkt om een dergelijk belangrijke
maatregel aan te passen; 'te verwachten rende-

menten' is veel te vaag. Het gaat om honderden
miljarden. De huidige formulering is nauwkeuri-
ger, wordt gesteund door o.a. FNV en heeft ab-
soluut de voorkeur. Wij passen de zogenaamde
'nominale garantie' aan zodat pensioenfondsen
meer ruimte krijgen en indexatie dichterbij
komt. Ook handhaven wij de solidariteit tussen
jong en oud en tussen collega's onderling.
Stemlokaal: 8% voor, 65% tegen, 26% blanco.

•     Wij willen de pensioenzekerheid langzaam opbouwen:
hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uit-
kering. Dit uitgangspunt moet de basis zijn van objec-
tieve en reële verdiscontering.

A137a Zuid-Holland
Na “… zekerder de uitkering.” toevoegen: “Ieder-
een kan er daarbij vanaf het begin op rekenen
dat men –binnen een beperkte en nader te be-
palen bandbreedte- minstens een pensioen tot
de sociale premiegrens opbouwt”
Toelichting indiener: Het concept verkiezings-
programma “een verbonden samenleving” ver-
laat de nominaal gegarandeerde
pensioenuitkering als uitgangspunt en vervangt
deze door een pensioenzekerheid die toeneemt
naarmate men dichter bij de pensioenleeftijd
komt (p. 34). Als gevolg hiervan moeten men-
sen voortaan afwachten welk pensioen men –
weliswaar in collectiviteit maar zonder
resultaatgarantie- opbouwt. Hierdoor blijft het
lang voor mensen onzeker of zij voldoende pen-
sioen op zullen kunnen bouwen. Ook kunnen
mensen voortaan na pensionering met een
sterke terugval in inkomen te maken krijgen.
Daarmee vervalt een sterk sociaal democratisch
uitgangspunt van ons huidige pensioenstelsel.
Op zijn minst zou nagegaan kunnen worden of
het mogelijk is om op basis van conservatieve
ramingen mensen binnen een zekere band-
breedte aan zekerheid toch vooraf een beperkte
garantie te geven over de minimaal te verwach-
ten pensioenuitkering. Net zoals het verkie-
zingsprogramma dit bij ZZP’ers aangeeft zou dit
wellicht de sociale premiegrens kunnen zijn.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement geeft
minder garantie aan pensioengerechtigden dan
het programma omdat het de ambitie van de
garantie verlaagt naar de sociale premiegrens.
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Veel mensen sparen voor meer. Het programma
laat de kans dat je daadwerkelijk het gegaran-
deerde pensioen krijgt oplopen met je leeftijd.
Hoe ouder je wordt, hoe hoger de garantie en
hoe groter de kans dat je krijgt waar je voor
spaart. Als je dan met pensioen gaat, heb je de
bijna 100% garantie dat je krijgt waarvoor je
hebt gespaard. En dat is in de meeste gevallen
meer pensioen dan het bedrag van de sociale
premiegrens.
Stemlokaal: 8% voor, 65% tegen, 27% blanco.

•     Als sociale partners overeenstemming hebben bereikt,
kan in het toezicht zo snel mogelijk met de ruimere eisen
worden gerekend. Dit kan ook op korte termijn soelaas
bieden.

•     Afstand doen van de harde nominale garantie beperkt
het risico voor werkgevers. Van werkgevers kan om deze
reden een extra bijdrage aan het herstel worden gevraagd.

•     Wij handhaven de collectiviteit in het pensioenstelsel.
Alle mensen met werk sparen mee, we beleggen samen
en delen de risico’s samen. Dat is de beste garantie voor
een zo hoog mogelijk rendement en zo hoog mogelijk
pensioen. Ook zzp’ers verdienen een goed pensioen; zij
gaan pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens. In-
dividuele pensioenpotjes tasten de waarde van de totale
belegging aan en zijn dus onverstandig. De sociale part-
ners houden een rol bij de pensioenfondsen en moeten
de deelnemers meer betrekken bij de fondsen. Er komt
ruimte voor gepensioneerden om de pensioenuitkering
naar eigen inzicht te differentiëren.

AMENDEMENTEN

A139 Zuid-Holland
Wijzigen “Ook zzp'ers verdienen … de sociale
premiegrens.”in: “Ook zzp’ers verdienen een
goed pensioen. Daarom gaan wij investeren in
voorlichting en vereenvoudiging van de fiscale
regels om een hogere inleg te stimuleren. Inleg
in de tweede pijler is ook voor zzp’ers belang-
rijk, zo dragen zij bij aan de totale waarde van
de beleggingen. Vrijwillige voortzetting bij
tweede pijlers bedrijfstak pensioenfonds door
zzp’ers wordt gestimuleerd, onder meer door de
premie flexibeler te maken. “
Toelichting indiener: Geen verplichtstelling.
• De term sociale premiegrens is te vaag. Niet

duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Er is
immers al een sociale premie grens, dat is de
AOW franchise. Is je inkomen lager dan de
franchise, dan bouw je geen aanvullend pen-

sioen op. Die situatie geldt voor veel zzp’ers.
• Het verkiezingsprogramma ziet alleen op

zzp’ers, maar zelfstandigen met personeel
worden in het verkiezingsprogramma buiten-
gesloten. De groep zzp’ers is enorm hetero-
geen. Sommigen hebben een
kapitaalintensief bedrijf (zoals boer), voor an-
deren vallen onder geen enkel tweede pijler
fonds (lees bedrijfstakpensioenfonds).

• Zzp’ers zijn in overgrote meerderheid tegen
een verplichtstelling. Zij willen zeggenschap
houden hoe zij met hun financiën omgaan en
maken daarbij een integrale afweging tussen
pensioen, investeringen in het bedrijf, oplei-
ding, arbeidsongeschiktheid en andere on-
dernemersrisico’s.

• Een zzp’er leeft niet van loonstrook naar
loonstrook en kent vette en magere periodes.
Het zeer geringe aantal deelnemers vrijwillige
voortzetting tweede pijler ( 850) laat zien dat
er onder zelfstandigen geen draagvlak is voor
een maandelijkse pensioenpremie. Anderzijds
laat het derde pijler (financieel fiscaal aftrek-
bare producten als verzekeringen) zien dat
de meeste inleg plaatsvindt aan het eind van
het kalender jaar, wanneer de zzp’ers hun ba-
lans opmaken en hun fiscale ruimte benutten.

• De regels inzake fiscale ruimte zijn erg inge-
wikkeld.

Toelichting Partijbestuur: Dit amendement doet
afbreuk aan het voorstel in ons programma om
zzp'ers verplicht en collectief te laten sparen
voor hun pensioen; net zoals werknemers dat
doen. Wat ons betreft spaart elke werkende in
Nederland voor zijn oude dag. Het is van groot
belang dat zzp'ers in vergelijkbare mate gaan
inleggen in onze sociale zekerheid. Dat voor-
komt schrijnzelfstandigheid en het voorkomt ar-
moede bij zzp'ers als zij pensioengerechtigd zijn
geworden.
Stemlokaal: 9% voor, 71% tegen, 20% blanco.

A140 Utrecht
Wijzigen “Ook zzp'ers verdienen … zijn dus on-
verstandig.” in: “Ook zzp’ers verdienen een goed
pensioen; een auto enrolment met opt out mo-
gelijkheid kan de deelname van zzp’ers aan de
tweede pijler fondsen vergroten. Een gezamen-
lijke collectieve voorziening heeft voordelen
boven individuele pensioenpotjes (derde pijler).”

86



Toelichting indiener: Auto enrolment met opt
out is dat je automatisch deelneemt, maar dat je
vervolgens kunt kiezen om eruit te stappen. Dit
is dan in de tweede pijler, dus bij de “gewone”
pensioenfondsen. Uit onderzoek blijkt dat met
zo’n systeem meer mensen mee gaan doen. (vgl
donorcodicil)
• De term sociale premiegrens is te vaag. Niet

duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Er is
immers al een sociale premie grens, dat is de
AOW franchise. Is je inkomen lager dan de
franchise, dan bouw je geen aanvullend pen-
sioen op.

• Het concept-verkiezingsprogramma ziet al-
leen op zzp’ers, maar zelfstandigen met per-
soneel worden in het
concept-verkiezingsprogramma buitengeslo-
ten. Sommigen hebben een kapitaalintensief
bedrijf (zoals boer), voor anderen vallen
onder geen enkel tweede pijler fonds(lees
bedrijfstakpensioenfonds).

• Zzp’ers zijn in overgrote meerderheid tegen
een verplichtstelling. Zij willen zeggenschap
houden hoe zij met hun financiën omgaan en
maken daarbij een integrale afweging tussen
pensioen, investeringen in het bedrijf, oplei-
ding, arbeidsongeschiktheid en andere on-
dernemersrisico’s. Een zzp’er leeft niet van
loonstrook naar loonstrook en kent vette en
magere periodes. Het zeer geringe aantal
deelnemers vrijwillige voortzetting tweede
pijler ( 650 in heel Nederland) laat zien dat er
onder zelfstandigen geen draagvlak is voor
een maandelijkse pensioenpremie. Anderzijds
laat het derde pijler (financieel fiscaal aftrek-
bare producten als verzekeringen) zien dat
de meeste inleg plaatsvindt aan het eind van
het kalender jaar, wanneer de zzp’ers hun ba-
lans opmaken en hun fiscale ruimte benutten.

• Uit de gedragspsychologie is bekend dat wei-
nig mensen geheel vrijwillig voldoende geld
opzij zetten voor hun oudedagsvoorziening.

• Daarom is het wenselijk dat zzp’ers bij de
start van hun bedrijf automatisch ingeschre-
ven worden bij een tweede pijler bedrijfstak-
pensioenfonds (auto enrolment) maar dat zij
daarbij de mogelijkheid om zich weer uit te
schrijven (op out).

Toelichting Partijbestuur: Dit amendement doet
afbreuk aan het voorstel in ons programma om

zzp'ers verplicht en collectief te laten sparen
voor hun pensioen; net zoals werknemers dat
doen. Wat ons betreft spaart elke werkende in
Nederland voor zijn oude dag. Het is van groot
belang dat zzp'ers in vergelijkbare mate gaan
inleggen in onze sociale zekerheid. Dat voor-
komt schijnzelfstandigheid en het voorkomt ar-
moede bij zzp'ers als zij pensioengerechtigd zijn
geworden.
Stemlokaal: 7% voor, 73% tegen, 20% blanco.

A141 Gelderland
Na “Ook zzp’ers …” toevoegen: “en werknemers
die nu niet onder een collectieve pensioenrege-
ling vallen, omdat ze bijvoorbeeld bij een bedrijf
of in een bedrijfstak werken die zo'n regeling
niet kent,”
Toelichting indiener: Op dit moment valt een
deel van de werknemers onder een bindende
cao waarin afspraken zijn gemaakt over het
pensioen. Werknemers die hier niet onder val-
len, bijvoorbeeld werknemers in de ICT, zijn nu
overgeleverd aan de welwillendheid van de
werkgever om een collectieve pensioenregeling
aan te bieden. Net als voor zelfstandigen zou
voor deze groep werknemers iets geregeld
moeten worden waardoor zij recht krijgen op
een collectieve pensioenregeling.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de
grondgedachte in ons programma dat elke wer-
kende moet kunnen meedoen aan een collec-
tieve pensioenregeling.
Stemlokaal: 5% voor, 75% tegen, 20% blanco.

•     Het pensioenstelsel is collectief, maar in de huidige si-
tuatie delen we niet alles op een eerlijke manier. Mensen
met een hoger inkomen leven gemiddeld 7 jaar langer
en ontvangen daardoor meer pensioen dan mensen met
de laagste inkomens. Deze ongelijkheid gaan we tegen
door de franchise te verlagen. De verplichting om pensi-
oen op te bouwen geldt tot twee keer modaal. Voor ieder-
een. Hierboven mag je fiscaal gefaciliteerd sparen maar
is dat vrijwillig. Het Witteveenkader blijft intact. Boven
de 100.000 kun je netto sparen.
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AMENDEMENTEN

A142 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Een andere vorm van
oneerlijke herverdeling in het pensioenstelsel is
de pensioenopbouw via de doorsneesystema-
tiek. Deze doorsneesystematiek willen wij
daarom afschaffen - geleidelijk en in samenwer-
king met sociale partners en pensioenfondsbe-
sturen - en vervangen voor vlakke premies met
degressieve, leeftijdsafhankelijke pensioenop-
bouw. Dit maakt pensioenen eerlijker en trans-
paranter en vermindert onwenselijke
herverdeling van laag- naar hoogopgeleiden.”
Toelichting indiener:
• De meeste pensioenregelingen in Nederland

kennen de doorsneesystematiek waarbij een
deel van de pensioenpremies van jonge (45
min) werkenden aan de pensioenopbouw van
oudere (45 plus) werkenden worden toebe-
deeld.

• De doorsneesystematiek zorgt voor onzicht-
bare herverdeling waar de meeste mensen
zich niet van bewust zijn, en waar geen logi-
sche solidariteitsgedachte achter zit.

• Dit betreft niet alleen onschuldige herverde-
ling van jonge naar oude werknemers, die is
over een hele loopbaan gezien in balans.
Maar het dupeert ook werknemers die werk-
loos worden, minder gaan werken of – al dan
niet vrijwillig - in een ander bedrijf of be-
drijfstak (of als zzp’er) gaan werken in de
tweede helft van hun loopbaan (vanaf 45
jaar). Deze mensen kunnen door de door-
sneesystematiek tot wel 35% lager pensioen
krijgen dan waar ze voor betaald hebben
(CPB, 2013).

• De doorsneesystematiek bevoordeelt hoog-
opgeleide werknemers die later gaan werken
en tijdens hun carrière gemiddeld veel loon-
stijgingen doormaken, dit gaat ten koste van
laagopgeleide werknemers die eerder begin-
nen met werken en meestal minder loonstij-
gingen hebben.

• De doorsneesystematiek maakt pensioenen
complexer en minder transparant, terwijl
pensioenen toch al met een vertrouwenspro-
bleem zitten, en dus simpeler en transparan-
ter moeten worden.

• Het is lastig om van de transitielast af te

komen, maar een evenwichtige transitie is
haalbaar als door de overheid goed wordt sa-
mengewerkt met vakbonden, pensioenfonds-
bestuurders, werkgevers en
pensioenfondsdeelnemers.

• Het CPB (2014) heeft berekend – en de SER
(2015) heeft dit bevestigd - dat de transitie-
problematiek kleiner is dan bij de afschaffing
van de VUT, dus het is mogelijk. Gemiste
pensioenopbouw tijdens de transitie kan
worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door
het verhogen (en fiscaliseren) van de AOW.

• Wanneer de doorseesystematiek eenmaal is
vervangen door degressieve pensioenop-
bouw levert dit een 8% goedkoper pensioen
op (dus 8% lagere premie of 8% meer pensi-
oen), doordat premies gemiddeld langer kun-
nen renderen (CPB, 2013).

• Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft her-
haaldelijk in Kamerbrieven aangegeven de
doorsneesystematiek per 2020 af te willen
schaffen omdat deze oneerlijk is, en deze bij
voorkeur te willen vervangen door gelijkblij-
vende premies en degressieve (dalende) op-
bouw.

Toelichting Partijbestuur: In de partij is er con-
sencus over handhaven van de doorsneesyste-
matiek. De doorsneesystematiek betekent dat
voor iedereen, ongeacht de leeftijd, dezelfde
pensioenpremie wordt betaald. Dat voorkomt
dat oudere werknemers te duur worden voor
bedrijven omdat , zonder doorsneepremie, voor
oudere werknemers meer pensioenpremie be-
taald dient te worden. De doorsneepremie zorgt
ook voor een gelijke behandeling van mensen.
Iedereen wordt op een gegeven moment ouder,
en dan staat er een nieuwe groep jongeren
klaar om ook te gaan bijdragen aan het pensi-
oenfonds. Zaak is dan wel om iedereen die
werkt te laten bijdragen aan het fonds. Daarom
stellen we in het programma een algemene
pensioenplicht voor, ook voor zzp'ers. Zo hou-
den we de solidariteit en collectiviteit in stand
tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleid.
Stemlokaal: 11% voor, 51% tegen, 38% blanco.
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A143 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Het Financieel Toet-
singskader (FTK) passen we aan zodat de pen-
sioenen van ouderen kunnen worden
geïndexeerd.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het programma stelt
voor om de nominale garantie anders te defi-
niëren, waardoor pensioenfondsen meer arm-
slag krijgen en indexatie dichterbij komt. Een
absolute garantie op indexatie valt nooit te
geven omdat met alle expertise nooit een
exacte langetermijnvoorspelling is te geven. En
alle deelnemers hebben recht op een zo goed
mogelijk pensioen, ook de jongere deelnemers.
We willen tenslotte opmerken dat het ontbre-
ken van indexatie ook alle mensen treft die nog
geen pensioen ontvangen. Ook zijn krijgen na
hun pensionering in gelijke mate minder pensi-
oen omdat fondsen het op dit moment zwaar
hebben. Zo is de onderlinge solidariteit gere-
geld in pensioenfondsen.
Stemlokaal: 14% voor, 48% tegen, 38% blanco. 

5.9 Werkende ouderen en AOW
•     Wij willen de AOW jaarlijks verhogen op basis van de ge-

middelde loonstijging.
•     Mensen die willen stoppen omdat het werk te belastend

wordt, moeten dat kunnen. Er zijn goede voorbeelden,
waarin in cao’s is afgesproken dat ouderen minder gaan
werken om jongeren op te leiden via een zogeheten ge-
neratiepact. Dat geeft de mogelijkheid om vanaf 62 jaar
minder te werken zonder verlies van pensioenopbouw,
en jongeren juist de kans op een baan te geven. Ook
meester-gezel afspraken passen hierin. Zulke afspraken
juicht de PvdA toe. Net als bredere mogelijkheden om te
kiezen voor deeltijdpensioen.

•     Pensioenfondsen kunnen naast cao-partijen een goede
rol spelen in de mogelijkheid om deels of geheel eerder
te stoppen met werken. Wij willen de wetgeving toesnij-
den op meer flexibiliseringsmogelijkheden, bijvoorbeeld
door een beperkte uitkering ineens mogelijk te maken
zodat een AOW-gat kan worden overbrugd. De zeggen-
schap en keuze ligt uiteraard bij mensen zelf.

•     Niet iedereen kan en wil werken tot aan de huidige
AOW-leeftijd. En niet iedereen wil per se stoppen op in-
gangsdatum van de AOW. We introduceren daarom het
recht op een flexibele AOW-leeftijd, waarmee mensen
vanaf 65-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken.
Mensen kunnen ervoor kiezen om tegen een redelijke
korting de AOW eerder in te laten gaan, waarbij nie-
mand onder het sociaal minimum zakt. Mensen die lan-
ger doorwerken bouwen een hogere AOW op.

AMENDEMENTEN

A138 Utrecht
Na “… hogere AOW op.” toevoegen: “Omdat
AOW leeftijdsverhoging lagere en lagere midden
inkomens disproportioneel treft, komt er een fi-
nanciële maatregel om eerder stoppen ook voor
deze inkomensgroepen reëel te maken.”
Toelichting indiener: Lagere en lagere middenin-
komens inkomens zijn voor hun oudedagvoor-
ziening zwaar afhankelijk van de AOW. Zij
hebben vaak geen of weinig aanvullend pensi-
oen om een lagere AOW bij eerder stoppen in
het flexibele pensioen aan te vullen. Dit terwijl
deze groep wel een grote behoefte heeft om
eerder te kunnen stoppen vanwege vaker fysiek
zwaar werk en kortere levensverwachting.
Daarom is een financiële maatregel om ook
voor deze groep eventueel eerder stoppen in de
flexibele AOW mogelijk noodzakelijk.
Toelichting Partijbestuur: Dit staat reeds in het
programma onder de noemer Flex-AOW.
Stemlokaal: 24% voor, 45% tegen, 31% blanco.

A144 Utrecht
Na “… hogere AOW op” toevoegen: ”De PvdA
kiest voor geleidelijkere oploop van de AOW
leeftijd.”
Toelichting indiener: In de huidige formule leidt
een jaar langere levensverwachting tot een jaar
hogere AOW leeftijd. Dit leidt tot een steeds
langere opbouwperiode ten opzichte van de uit-
keringsperiode. Een betere balans wordt bereikt
door een vaste verhouding tussen opbouw en
uitkering. Een jaar langere levensverwachting
wordt dan opgevangen door een half jaar later
ingaande AOW.
Toelichting Partijbestuur: We hebben oog voor
mensen die het zwaar hebben om de aow leef-
tijd gezond te halen, vandaar dat we een voor-
stel doen voor een Flex-AOW waarmee mensen
tot 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Bij
de invoering van de AOW vond Drees al dat die
moest meegroeien met de stijgende levensver-
wachting. We worden gemiddeld allemaal ouder
en om een goede AOW te houden die valt op te
brengen voor een relatief kleinere groep werken-
den onder de AOW-leeftijd, ontkomen we niet
aan het laten stijgen van de AOW-leeftijd.
Stemlokaal: 23% voor, 48% tegen, 29% blanco.
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•     Wij zijn tegen invoering van de ‘mantelzorgboete’, de
kostendelersnorm voor AOW’ers.

AMENDEMENTEN

A145 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “De automatische
aanpassing van de pensioenleeftijd bij hogere
leeftijdsverwachting vervalt, de uiteindelijke
basis pensioenleeftijd wordt 67 jaar en hier
komen geen aanpassingen meer in.”
Toelichting indiener: Rond de pensioenleeftijd
zijn afgelopen jaren ingrijpende maatregelen
genomen. We zijn inmiddels gewend geraakt
aan het idee van de pensioengerechtigde leef-
tijd. Echter het “automatisch” opschuiven van
deze leeftijdsgrens op basis van de leeftijdsver-
wachting stuit op onzekerheid voor de toe-
komst. Rust op het vlak van pensioenleeftijd is
nodig.
Toelichting Partijbestuur: We hebben oog voor
mensen die het zwaar hebben om de AOW-leef-
tijd gezond te halen, vandaar dat we een voor-
stel doen voor een Flex-AOW waarmee mensen
tot 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken.
Bij de invoering van de AOW vond Drees al dat
die moest meegroeien met de stijgende levens-
verwachting. We worden gemiddeld allemaal
ouder en om een goede AOW te houden die
valt op te brengen voor een relatief kleinere
groep werkenden onder de AOW-leeftijd, ontko-
men we niet aan het laten stijgen van de AOW-
leeftijd.
Stemlokaal: 20% voor, 56% tegen, 24% blanco.

5.10 Een rechtvaardiger en groener belastingstelsel
Een goed belastingstelsel is belangrijk voor welvaart en wel-
zijn. Belastinginkomsten zijn nodig om onze collectieve
voorzieningen te bekostigen. Een intelligent en sociaal be-
lastingstelsel heeft ook een sturende functie om schrijnende
ongelijkheid te corrigeren, schadelijk gedrag (vervuiling) te
ontmoedigen en om groei en werkgelegenheid te bevorde-
ren. We hebben gelukkig een goed ontwikkeld belastingstel-
sel. Inkomens worden belast naar draagkracht en in
vergelijking met het buitenland hebben we veel milieubelas-
tingen. De laatste jaren is er veel verbeterd. Eindelijk is stevig
ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek. Belastingontwijking,
zoals via de ‘Belgiëroute’, en kunstmatige renteaftrek door
private equity partijen is aangepakt. De vermogensbelasting
wordt vanaf 2017 eerlijker: kleine spaarders worden ontzien
en mensen met grote vermogens gaan meer betalen. De be-
lastingverlaging met 5 miljard in 2016 is voor het overgrote
deel ten goede gekomen aan lage- en middeninkomens en

aan betaalbare kinderopvang. Voor werkgevers is via het ‘la-
geinkomensvoordeel’ aantrekkelijker geworden om mensen
met een bescheiden inkomen aan te nemen. De verlaging
van de belasting op werken zorgt er voor dat meer mensen
een baan kunnen vinden. Toch valt er nog veel te verbeteren.
De lasten van onze verzorgingsstaat drukken onevenredig
zwaar op mensen in loondienst. We willen dat ook bedrijven
en vermogenden hun fair share bijdragen. Dat vereist niet
alleen een harde aanpak van belastingontwijking, maar ook
hervorming van het belastingstelsel zelf. Verdere vergroe-
ning van het stelsel is dringend gewenst. En tenslotte moet
het stelsel eenvoudiger en dienstbaarder worden. Dat bete-
kent snoeien in aftrekposten en een menselijke benadering
van degenen die in uitzichtloze schuldsituaties belanden.

Rechtvaardiger:

AMENDEMENTEN

A146 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “De belasting op ar-
beid wordt fors verlaagd. Dat wordt mogelijk
gemaakt door de belasting op fossiele energie,
grondstoffen en uitstoot van schadelijke stoffen
fors te verhogen.”
Toelichting indiener: De verschuiving van belas-
ting op arbeid naar belasting op milieuvervuiling
moet een kernpunt zijn van het verkiezingspro-
gramma en moet kernachtig verwoord worden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 77% voor, 5% tegen, 18% blanco.

•     Een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig in-
komen voor iedereen: dat doel willen wij mede bereiken
door aanpassingen in het belastingstelsel. Wij maken
werken in loondienst aantrekkelijker door een aparte fis-
cale knop in te voeren voor werknemers, zoals die al be-
staat voor zelfstandigen (zelfstandigenaftrek) en
directeuren-grootaandeelhouders (doelmatigheidsmarge
gebruikelijk loon). Om meer evenwicht te krijgen voegen
we het budget van de zelfstandigenaftrek en de arbeids-
korting samen. Er komen twee nieuwe knoppen: een
zelfstandigenkorting en een werknemerskorting. Zelf-
standigen behouden dus hun fiscale voordeel, maar door
extra budget vrij te maken voor de werknemerskorting
wordt werken in loondienst aantrekkelijker gemaakt, met
name voor lagere- en middeninkomens. Daarnaast ver-
hogen we het ‘lageinkomensvoordeel’ voor werkgevers
die mensen met een bescheiden inkomen in dienst heb-
ben.

•     De door dit kabinet ingevoerde inperking van de hypo-
theekrenteaftrek handhaven we, maar we schrappen de
aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee sa-
menhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheek-
rente kan worden afgetrokken willen wij aftoppen op
€500.000 per huishouden.
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AMENDEMENTEN

A147 Utrecht
Wijzigen “€500.000” in: “€300.000”
Toelichting indiener: Hypotheekrenteaftrek is
boven een bepaald niveau een subsidiering van
luxe wonen. Dit is ongewenst en niet noodzake-
lijk. Hypotheekrenteaftrek moet gezien worden
als een tegemoetkoming van de woonlasten
voor een basis woonbehoefte. Hypotheken
boven 300.000 euro worden gezien als extra
luxe bovenop de basis woonvoorziening die
voor een gemiddeld gezin noodzakelijk is.
Toelichting Partijbestuur: We stellen voor om de
aftrek te gaan beperken tot een hypotheek-
waarde van 500.000,- Dat lijkt een hoog be-
drag, maar in meerdere delen van het land is dat
tegenwoordig de prijs van een eengezinswo-
ning. Verder veranderen we niks aan de hypo-
theekrenteaftrek want dat levert onrust op, dat
is slecht voor de woningmarkt en slecht voor de
werkgelegenheid in de bouw. 
Stemlokaal: 25% voor, 56% tegen, 20% blanco.

A148 Zuid-Holand
Wijzigen “€ 500.000” in: “€ 400.000”en na “…
€ 500.000 per huishouden.” toevoegen: “Verder
willen we komen tot een uniform proportioneel
aftrektarief van 35-38% onder gelijktijdige af-
schaffing van de overdrachtsbelasting.”
Toelichting indiener:
1. Volgens het Nibud is een hypotheek met een

rente van 2,75% van maximaal rond €
390.000 (nog) verantwoord bij een gezinsin-
komen van € 75.000 (tweeverdieners €
50.000 en € 25.000). Bij een andere samen-
stelling van het gezinsinkomen ( € 75. 000
eenverdiener of tweeverdieners elk rond €
35.000, liggen deze bedragen lager, tot on-
geveer € 40.000).
Bij een hypotheek van € 500.000 moet het
dan gaan om een (gezins)inkomens van meer
dan € 75.000 (tweemaal modaal). Dit geeft
ruimte om de aftop op € 400.000 te stellen.

2. Indien de aftop op € 500.000 blijft en een
gezin dat maximaal benut zijn er in vergelijk
met een aftop van € 400.000 minder belas-
tinginkomsten. In het eerste jaar is dat rond €
1.350 (€ 100.000 x 2,75% (rente) x 0,5 (aan-
gepast tarief aftrek eigen woning van onge-

veer 50%). Een alleenstaande met alleen
AOW betaalt ongeveer per jaar € 2.500 aan
belasting. Ruim de helft gaat dan op aan de
compensatie van het genoemde belastingver-
lies van € 1.350. In plaats van die compensa-
tie kan het bedrag beter besteed worden aan
de ouderenzorg.

3. Zie het amendement als een afronding van
het huidige traject waarbij de aftrek rentelas-
ten hypotheek afgebouwd wordt tot maxi-
maal 38%. Hierdoor wordt het tarief in de
praktijk proportioneel, zoals in veel Scandina-
vische landen. Voordeel wordt nu evenwel
dat er niet eerst belasting geheven wordt
over de overdracht en - doordat deze belas-
ting veelal meegefinancierd wordt - daarna
teruggegeven wordt via de aftrek. Er is direct
een "saldering".

Toelichting Partijbestuur: Momenteel is er geen
beperking op de hoogte van het hypotheekbe-
drag waarover renteaftrek mogelijk is. We stel-
len voor om dit wel te doen en wel tot een
bedrag van 500.000,- Dat lijkt een hoog be-
drag, maar in meerdere delen van het land is dat
tegenwoordig de prijs van een eengezinswo-
ning. De indiener wil tot 400.000 aftrek moge-
lijk houden. Volgens de bestaande regels die per
2013 zijn ingegaan daalt elk jaar het maximaal
toegestane aftrektarief met 0,5%, tot uiteindelijk
38%. (het echte aftrektarief hangt af van in
welke inkomstenbelastingschijf je zit) Die af-
bouw gaat dus stapsgewijs. De overdrachtsbe-
lasting is al laag, die was 6% en is nu nog 2%.
Verder veranderen we niks aan de hypotheek-
renteaftrek want dat levert onrust op, dat is
slecht voor de woningmarkt en slecht voor de
werkgelegenheid in de bouw.
Stemlokaal: 17% voor, 56% tegen, 27% blanco.

A149 Utrecht
Wijzigen “inperking van … maar we schrappen”
in: “inperking van de hypotheekrenteaftrek ver-
dubbelen we naar 1% per jaar , en we schrap-
pen…”
Toelichting indiener: De hypotheekrenteaftrek
ondergraaft onze progressieve belastingheffing,
omdat mensen met hoge inkomens hun hypo-
theekrente tegen een hoger belastingtarief kun-
nen aftrekken dan mensen met lage inkomens.
Mensen zonder koophuis hebben er zelfs hele-
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maal niets aan, maar zij moeten wel hogere be-
lastingen betalen doordat de hypotheekrenteaf-
trek de belastinginkomsten van de overheid
drukt. De stimulering van koopwoningen via de
hypotheekrenteaftrek heeft bovendien de Ne-
derlandse schulden opgedreven en bijgedragen
aan de huizenbubbel van voor 2008. Het kabi-
net verdient dan ook een pluim voor het (einde-
lijk) zetten van het eerste stapje in het beperken
van de hypotheekrenteaftrek, maar bij dit kleine
eerste stapje zou het niet moeten blijven. Het
tarief waartegen de hypotheekrente kan worden
afgetrokken daalt nu namelijk slechts met een
half procentje per jaar (50,5% in 2016). Dat
schiet niet op. Pas in 2042 wordt het uiteinde-
lijke doel behaald; hypotheekrenteaftrek tegen
38%. Bij een verdubbeling van dit tempo beha-
len we dit doel in 2029, waarmee nog steeds
sprake is van een geleidelijke afbouw.
Toelichting Partijbestuur: Het programma houdt
vast aan het bestaande afbouwpad. De indiener
wil het tempo van afbouw verdubbelen. Dat is
een slecht idee want het levert onrust op, dat is
slecht voor de woningmarkt en slecht voor de
werkgelegenheid in de bouw.
Stemlokaal: 16% voor, 64% tegen, 20% blanco.

•     Wij willen de grondslag voor de volksverzekeringen en
de inkomensafhankelijke ZVW verbreden. Vermogen-
den (box 3) en directeur-grootaandeelhouders (box 2) be-
talen nu niet mee aan de AOW, WLZ en ZVW, terwijl zij
wel recht hebben op deze belangrijke voorzieningen.
Door premies te heffen over het verzamelinkomen (box
1, 2 en 3 tezamen) draagt iedereen bij.

•     Wij willen de zogenoemde extraterritoriale (‘expat’) rege-
ling afschaffen. Het is niet te verdedigen dat buiten-
landse werknemers fors minder belasting betalen dan
Nederlandse. Als buitenlandse expertise schaars is, moe-
ten werkgevers en uitzendbureaus die buitenlandse
werknemers inhuren daar zelf voor betalen.

•     Om de belastingdienst te ontlasten, willen wij met de
stofkam door de ruim 150 fiscale aftrekposten. De op-
brengsten sluizen we terug .

Fair share vermogen en winst:
•     Wij willen structureel 30 miljoen euro extra vrijmaken

voor het gericht opsporen en oprollen van belastingont-
wijkingsconstructies, witwaspraktijken en fraude. Witte-
boordfraude moet veel actiever worden bestreden, o.a.
door hogere straffen. De schade hiervan is gigantisch en
het vergroot de ongelijkheid.

•     Wij willen dat mensen met vermogen niet langer betalen
over hun fictieve rendement in box 3, maar over het wer-
kelijk behaalde rendement over hun spaargelden en be-
leggingen. Kleine spaarders gaan dan minder betalen,

zeer vermogenden meer. Voor vermogens boven de 1 mil-
joen gaat het tarief in box 3 van 30 procent naar 40 pro-
cent.

•     De internationale race naar de bodem bij de winstbelas-
ting moet stoppen. Nederland moet inzetten op een
zwarte lijst van belastingparadijzen, publieke rapportage
per land over de betaalde winstbelasting door multina-
tionals en een Europees minimumtarief voor de winst-
belasting.

AMENDEMENTEN

A152 Zuid-Holland
Wijzigen “… en een Europees minimum tarief
voor de winstbelasting …“ in: “Verder zetten we
ons in voor een uniforme Europese grondslag
voor de bepaling van de winst en voor een Eu-
ropees minimumtarief voor de winstbelasting.”
Toelichting indiener: Om ontwijking van belas-
ting en een race tussen landen naar de bodem
te voorkomen is, naast een uniform tarief, ook
een gelijke grondslag nodig voor de bepaling
van de winst. Immers, wanneer bijvoorbeeld Ier-
land goodwill anders behandelt en meer en ho-
gere aftrekposten heeft dan Portugal, zullen de
fiscaal juristen wegen vinden om naar Ierland te
gaan, ondanks dat het er minder zonnig is en
het er meer regent dan in Portugal. Een ander is
analoog aan wat binnen landen gebruik is. Een
bedrijf in Groningen is onderworpen aan de
zelfde regels voor de winstbelasting als een be-
drijf in Limburg.
Toelichting Partijbestuur: Deze aanvulling is in
lijn met onze standpunten.
Stemlokaal: 80% voor, 2% tegen, 18% blanco.

•     Wij willen, naar Duits voorbeeld, de renteaftrek op schuld
voor bedrijven beperken tot 30 procent van de winst. Zo
wordt de prikkel om met schuld te financieren kleiner en
wordt belastingontwijking bestreden. Ook maken we zo
het verschil in de fiscale behandeling tussen vreemd en
eigen vermogen kleiner (zie ook hst. 4)

•     Financiële diensten van banken vallen niet onder de btw.
Om hiervoor te compenseren, willen wij de bankenbe-
lasting naar 1 miljard verhogen. Ook de aftrekbaarheid
van de zogenaamde coco’s wordt afgeschaft.

•     Wij willen een einde maken aan het eindeloze uitstel van
belastingbetaling door eigenaren van Bv’s. Conform het
rapport van de commissie-Van Dijkhuizen worden win-
sten van Bv’s jaarlijks forfaitair belast en wordt het ge-
bruikelijke loon van directeur-grootaandeelhouders in
box 1 opgetrokken.

•     Wij willen kleine werkgevers verlossen van het risico van
zieke werknemers. Dat doen we door een publieke toe-
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gankelijke verzekering te bieden voor het tweede ziekte-
jaar.

•     De fiscale subsidieregelingen voor innovatie voor het be-
drijfsleven (WBSO en innovatiebox) willen wij budgette-
ren en versoberen. De opbrengsten gaan naar versterking
van onze universiteiten, hbo en mbo-vakopleidingen.

AMENDEMENTEN

A153 Utrecht
Schrappen: “De fiscal subsidieregelingen … en
mbo-vakopleidingen.”
Toelichting indiener: De passage over budgette-
ring en versobering van het fiscale instrumenten
om private R&D investeringen staat op gespan-
nen voet met de oproep richting bedrijven om
meer te investeren in R&D in hoofdstuk 6 (op
blz.41), en de beoogde versterkte samenwerking
tussen publiek en privaat onderzoek (op blz. 38)
en vermindert daarmee het innovatie- en con-
currentievermogen van de Nederlandse econo-
mie. Niet duidelijk is waarop een dergelijk
streven van de PvdA zou zijn gebaseerd, gezien
recente positieve studies over het positieve ef-
fect van de WSBO en andere fiscale regelingen
op private onderinvesteringen in R&D (zoals de
recente CPB-verkenning “Kansrijk innovatiebe-
leid”, blz. 103).
Toelichting Partijbestuur: De indiener gaat eraan
voorbij dat de innovatiebox in de praktijk niet
voor innnovatie wordt gebruikt. Het is een platte
aftrekpost voor multinationals, vandaar dat we
die regeling gaan versoberen en het geld beter
gaan besteden. We kiezen ervoor om op een
beter en slimmere manier te investeren in be-
drijven en vooral het mkb; zie paragraaf 4.1.
Stemlokaal: 9% voor, 64% tegen, 27% blanco.

A154 Zeeland
Na “… en mbo-vakopleidingen.“ toevoegen: “Het
minimumtarief dient hoog genoeg te zijn om bij
te dragen aan het herstel van het beschikbare
huishoudinkomen als percentage van het netto
nationale inkomen.”
Toelichting indiener: Het aandeel van het be-
schikbare huishoudinkomen in het netto natio-
nale inkomen is steeds verder teruggelopen.
Maakte dit in 1997nog 54% van het nationale in-
komen uit, in 2012 was dit nog maar 45%. Het
aandeel van niet-financiële vennootschappen
(bedrijven) is in dezelfde periode toegenomen

van 3% naar 10% (voor de cijfers: DNB, 2013).
Het gevolg is een accumulatie van veel geld bij
grote bedrijven. Die kunnen het geld niet inves-
teren door gebrek aan effectieve vraag. Dat geld
wordt vervolgens gebruikt voor overnames en
vreemde zaken als het opkopen van eigen aan-
delen.
Toelichting Partijbestuur: Wij laten bedrijven
meer bijdragen aan onze economie. Dit amen-
dement past daar goed bij.
Stemlokaal: 74% voor, 4% tegen, 22% blanco.

A150 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “De fiscale subsidiere-
gelingen voor innovatie voor het bedrijfsleven
(WBSO en innovatiebox) willen wij voor het me-
rendeel ten goede laten komen aan het MKB.”
Toelichting indiener: De versobering van de re-
gelingen voor innovatie voor het bedrijfsleven,
zoals verwoord in het concept verkiezingspro-
gramma, is in tegenspraak met het eerder ver-
woorde streven (eerste alinea hst 04) om
kwalitatieve innovatie te stimuleren. Er is echter
wel een probleem: uit onderzoeken is gebleken
dat verreweg de meeste middelen die worden
toegekend in de WBSO en innovatiebox landen
bij het grootbedrijf. Vandaar het streven om het
merendeel van de middelen ten goede te laten
komen aan het MKB.
Toelichting Partijbestuur: Dit programma stelt
diverse maatregelen voor om het MKB meer te
stimuleren en multinationals minder. De innova-
tiebox is in de praktijk helemaal geen aanjager
van innovatie; eerder een platte lastenverlich-
ting voor grote bedrijven. Daar willen we van af.
Het is wel de bedoeling om MKB-bedrijven meer
van de WBSO te laten profiteren; maar of dat in
die mate moet zoals de indiener wil, zeker nu er
diverse andere maatregelen komen voor het
MKB? Dat vergt nader onderzoek.
Stemlokaal: 11% voor, 45% tegen, 43% blanco.

A151 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Inkomen uit vermo-
gen wordt weer hetzelfde belast als inkomen uit
arbeid, zoals dit voor 2001 het geval was en
voor kleine ondernemers nog steeds geldt. De
huidige vlaktaks van 30% op inkomen uit ver-
mogen, terwijl de helft van alle vermogen in
bezit is van onze 2% miljonairs en de onderste
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helft van de samenleving bijna geen vermogen
heeft, zorgt voor een nog steeds toenemende
concentratie van vermogensinkomen bij de top,
die zelfs progressieve belastingheffing alleen
kan afremmen maar niet kan stoppen of vermin-
deren. Aanvullende maatregelen zijn dus nodig.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De aanvullende maat-
regelen die de indiener wil zijn al genomen.
Vanaf 1 januari 2017 is er geen vlaktaks meer in
de belasting op vermogen. Er komt een pro-
gressief tarief; hoe meer vermogen je hebt hoe
hoger het tarief. En tot 25.000 euro betaal je
geen belasting op vermogen. In het programma
stellen we voor om voor miljonairs het tarief nog
eens flink te verhogen, 33% meer belasting op
vermogen boven een miljoen euro.
Stemlokaal: 14% voor, 54% tegen, 32% blanco.

A155 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: De accijns op diesel
en benzine wordt gelijk getrokken. Het huidige
accijnsvoordeel van 35 cent per liter op diesel is
onverantwoord gezien de ernstige gezondheids-
schade die dieselmotoren nog steeds blijken te
veroorzaken aan hart en luchtwegen.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De indiener gaat eraan
voorbij dat de motorrijtuigenbelasting voor die-
sel veel hoger is dan bij benzine. Daarnaast zijn
de eisen aan uitstoot voor grootverbruikers van
diesel als vrachtwagens en bestelwagens enorm
aangescherpt. De gemiddelde nieuwe bestelbus
(euro 6) is tot 1000x schoner dan een tweetakt
scooter (aldus het tijdschrift Nature in 2014).
Stemlokaal: 13% voor, 62% tegen, 25% blanco.

Groener:
(dit in aanvulling op onze voorstellen voor een energietran-
sitie in hst. 4)
•     Duurzaam opgewekte elektriciteit speelt een sleutelrol in

de energietransitie. Dat willen we fiscaal verder stimule-
ren door de prijs van elektriciteit te verlagen en die van
aardgas in de eerste schijf te verhogen. Zo wordt elek-
trisch vervoer en de inzet van warmtepompen bevorderd.

•     Door invoering van een CO2-belasting willen wij een
bodem leggen in het emissiehandelssysteem ETS en
ruimte scheppen voor stimulering van groene innovaties.

•     Wij willen de verpakkingsbelasting opnieuw invoeren en
de opbrengst verdubbelen.

•     Wij willen een heffing invoeren op de lozing van rest-
warmte.

•     We blijven volledig elektrisch rijden krachtig stimuleren.

Dienstbaarder:
•     Fraude met toeslagen en uitkeringen moet worden be-

streden, maar de overheid moet billijk zijn. Mensen
maken soms onopzettelijk fouten, en worden daar soms
veel te hard voor aangepakt. Dit kabinet heeft al stappen
in de goede richting gezet; wij gaan op die koers verder.

•     Wij willen het CJIB de mogelijkheid geven tot matiging
van (verzuim)boetes in schrijnende gevallen. Zo moet
worden voorkomen dat bij tijdelijke betalingsonmacht
boetes automatisch tot veelvouden van de oorspronke-
lijke boetes verhoogd worden en mensen verder in de el-
lende belanden.

•     Waar mogelijk willen wij de definities harmoniseren die
de belastingdienst hanteert. Het begrip inkomen bijvoor-
beeld trekken we daarmee voor alle regelingen gelijk; nu
verschilt dat per regeling met alle onduidelijkheid van
dien.
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06 Ontwikkelde samenleving: goed en ver-
bindend onderwijs voor iedereen

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar
ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel.
Om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te
laten blijven, willen wij dat ons land uiterlijk over tien jaar
de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft (zie ook
hst. 4). Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ons onder-
wijs, op ieder niveau en in het bijzonder in het beroepson-
derwijs. Wij willen daarom miljarden extra investeren in
onderwijs. Tegelijkertijd zetten wij ons in voor meer invloed
van ouders, leerlingen, studenten en docenten op onderwijs-
instellingen, en voor het streven naar toegankelijkheid en ge-
lijke kansen. In de afgelopen kabinetsperiode is al veel extra
geld beschikbaar gekomen voor onderwijs en dat willen wij
graag voortzetten.

Onderwijs is een cruciale waarde in de vormende jaren van
kinderen en jongeren. Zij leren stap voor stap de wereld ken-
nen en kunnen in deze periode het gemakkelijkst en gretigst
nieuwe dingen leren. Zij moeten in die jaren alle kansen krij-
gen om zich kennis en vaardigheden eigen te maken, en hun
persoonlijkheid, hun wereldbeeld en hun interesses te vor-
men. Een gunstige, inspirerende start blijft een leven lang
doorwerken. Ouders en verzorgers hebben hierin een grote
verantwoordelijkheid, en daarnaast is het onderwijs van on-
schatbare waarde.

Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere, doordat
talenten uiteenlopen maar ook doordat de sociaaleconomi-
sche achtergrond per kind verschilt. In het gehele onderwijs
moeten we dan ook de hindernissen wegnemen voor kinde-
ren die met een achterstand beginnen, en recht doen aan
‘laatbloeiers’ die in een ander tempo leren dan gemiddeld.
Behalve kennisoverdracht en cognitieve ontwikkeling moe-
ten ook persoonlijke, sociaal-emotionele ontplooiing en bur-
gerschap deel uitmaken van het onderwijs. Dit vereist
uitstekend onderwijs voor iedereen, juist ook voor kinderen
die van huis uit minder meekrijgen, en juist ook in de meest
kwetsbare wijken. Zo draagt het onderwijs bij aan de vor-
ming van zelfstandige en autonome burgers die volwaardig
aan de samenleving kunnen deelnemen.

Er is een stevige investering in het vak van leraar en docent
noodzakelijk om het beste onderwijs mogelijk te maken. Wij
willen dat leerkrachten meer ruimte en tijd geven om les te
geven vanuit hun professionaliteit en passie, en ook meer
waardering en een betere beloning. Goed onderwijs vergt
ook functionele en aantrekkelijke onderwijsgebouwen, waar
leerlingen zich thuis voelen en gestimuleerd worden.

Wij zijn ons bewust van de grenzen van wat het onderwijs
kan bereiken. Kinderen worden niet alleen gevormd door de
school maar ook door wat ze van huis uit meekrijgen aan al-
gemene vorming, structuur, stimulansen en huiswerkbege-
leiding. De grote verschillen in thuissituatie kan het
onderwijs slechts voor een deel compenseren. Maar daarom
is het des te dringender om alles wat gelijke kansen bevor-
dert, maximaal te benutten. Zeker in deze tijd, waarin de on-
gelijkheid in en door het onderwijs lijkt toe te nemen, is dit

urgent. Het betekent voor ons ook dat het bieden van gelijke
kansen niet bij de schoolperiode ophoudt. Ook op latere leef-
tijd moeten mensen zich kunnen blijven ontwikkelen; uit in-
teresse en uit de wens zich verder te ontplooien, maar ook
vanwege de noodzaak om bij te blijven in een sterk verande-
rende arbeidsmarkt.

Vakkennis blijft de kern van het beroepsonderwijs, terwijl in
de huidige, dynamische arbeidsmarkt daarnaast ook steeds
meer algemene vaardigheden zijn vereist. Die moeten in de
opleidingen dan ook meer aandacht krijgen. Het hoger on-
derwijs leidt op voor de arbeidsmarkt, maar vormt studenten
ook tot breed geïnteresseerde en betrokken burgers. Talent
en motivatie moet leidend zijn bij de vraag of een student
toegelaten wordt tot het hoger onderwijs, niet het inkomen
of opleidingsniveau van de ouders. Selectie is alleen in bij-
zondere gevallen (conservatorium bijvoorbeeld) acceptabel.
Er komt een recht op een toets van de persoonlijke omstan-
digheden bij de aanmeldprocedure.

Wetenschap heeft zowel een waarde in zichzelf als een maat-
schappelijke betekenis. Nieuwsgierigheid is de bron van we-
tenschap. Wetenschappers verkennen onbekend terrein en
bouwen voort aan de kennis van de wereld. Zowel de diepte
als de breedte van de wetenschap, en ook haar domein-over-
stijgende karakter, draagt bij aan het verhelderen van com-
plexe vragen.

Wetenschappers moeten hun werk vrij en onafhankelijk
kunnen doen; daarom is de fundamentele wetenschap als
onderdeel van een publiek bestel cruciaal. Meer investerin-
gen in wetenschappelijk onderzoek zijn nodig, zowel publiek
als privaat, ook om jonge wetenschappers vaker de zekerheid
te beiden van een vaste aanstelling. Wetenschap is niet ge-
ïsoleerd van de rest van de wereld. Samenleving en weten-
schap staan in wisselwerking met elkaar. Daarom
ondersteunen we de nationale wetenschapsagenda. Deze,
door een brede kenniscoalitie ondersteunde, agenda is uit-
gangspunt voor het toekomstige wetenschapsbeleid.

6.1 Onderwijs voor de wereldtop
•     We investeren de komende jaren miljarden extra in het

gehele onderwijs, oplopend naar 10 miljard euro extra
per jaar over 15 jaar.

•     Wij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best
opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft, zodat wij
economisch voorop blijven lopen. (Zie ook hst. 4.) Het
onderwijs, en met name het beroepsonderwijs op alle ni-
veaus, draagt hieraan bij. Daarnaast willen wij in afstem-
ming met bedrijven de bijscholing van werknemers sterk
verbeteren.

•     We stimuleren studenten en universiteiten om de opge-
dane kennis in de praktijk te brengen in nieuwe onder-
nemingen, die potentieel veel werkgelegenheid zullen
genereren. Dit kan in de vorm van regionale samenwer-
king tussen overheden, onderwijs, kennisinstituten en
bedrijfsleven.

6.2Gelijke kansen op goed onderwijs

Vroeg en voorschoolse educatie
•     Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het
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leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart
naar de kinderopvang kunnen brengen. De overeenge-
komen kwaliteitsagenda met de kinderopvangsector
wordt voortgezet, evenals de harmonisatie met peuter-
speelzalen. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen daar-
naast een aanbod van minimaal 16 uur in de week
conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn wil-
len we toe naar één voorziening voor onderwijs en op-
vang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet
uitmaakt of ouders werken en waarbij er een goede aan-
sluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse op-
vang. (zie ook hst. 5)

AMENDEMENTEN

A166 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Als je in een grensge-
bied woont is het essentieel om de taal van je
buren te spreken. Daarom stimuleren we basis-
scholen in grensprovincies om vanaf jonge leef-
tijd buurtaalonderwijs aan te bieden.”
Toelichting indiener: Het spreken van de taal van
je buurlanden is essentieel voor mensen die
wonen en werken in het grensgebied. Het is niet
alleen gemakkelijk, maar het vergroot bijvoor-
beeld je kansen op werk of stage over de grens,
Bovendien wordt het kunnen spreken van de
taal van de buren ook gezien als toegevoegde
waarde door bedrijven aan Nederlandse zijde
van de grens. Werkgevers vinden het belangrijk
dat hun klanten van over de grens in eigen taal
geholpen kunnen worden. Kinderen leren rela-
tief gemakkelijk een vreemde taal en daarom is
het essentieel dat kinderen in de grensgebieden
de mogelijkheid krijgen dat op school te leren.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 76% voor, 4% tegen, 20% blanco.

Basis- en voorgezet onderwijs
•     Wij willen dat basisscholen alle leerlingen gecombi-

neerde schooladviezen geven in één van de volgende drie
stromen:
o    Voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en

gymnasium),
o    Voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo ni-

veaus en havo)
o    Voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo ni-

veaus).

Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het ge-
geven dat van kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voor-
spellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo
of de universiteit. Het schooladvies van de basisschool is be-
palend, tenzij de citoscore hoger uitvalt.

Onderwijsinstellingen organiseren hun opleidingen in brede
brugklassen overeenkomstig bovenstaande stromen. Via de
bekostigingsvoorwaarden wordt hierop gestuurd. Dat bete-
kent dat op zijn minst één van deze stromen door een VO-
school wordt aangeboden. Na drie jaar vindt selectie plaats
voor de uiteindelijke opleiding waarvoor de leerling zich wil
diplomeren.

AMENDEMENTEN

A156 Lieke Kuiper
Wijzigen : “Onderwijsinstellingen organiseren
hun … VO-school wordt aangeboden.” in: “On-
derwijsinstellingen organiseren hun opleidingen
in brede brugklassen waarin bovenstaande stro-
men gemengd worden. Via de bekostigings-
voorwaarden wordt hierop gestuurd.”
Toelichting indiener: Door jongeren niet in drie
aparte klassen te zetten, maar langer bij elkaar,
wordt het makkelijker te switchen tussen de drie
stromingen. Kinderen kunnen door (langer) bij
elkaar in de klas te zitten (meer) van elkaar
leren en leven minder in compleet gescheiden
werelden. Samen werkt beter, zoals we dat
vroeger riepen.
Toelichting Partijbestuur: De indiener wil alle ni-
veaus van de brugklas gaan mengen in één klas.
Gymnasiumleerlingen samen met vmbo leerlin-
gen. Het programma wil drie soorten brugklas-
sen invoeren en daarmee recht doen aan drie
uitgangspunten: 1) uitstellen van het keuzemo-
ment, 2) mogelijk maken dat leerlingen binnen
een brugklas kunnen stijgen en dalen in niveau
zonder van school te hoeven en 3) mogelijk
maken dat er wel recht wordt gedaan aan de ni-
veauverschillen die er gewoon van geboorte af
zijn.
Stemlokaal: 28% voor, 53% tegen, 19% blanco.

A157 Zeeland
Wijzigen “Wij willen dat … lagere vmbo ni-
veaus).” in: “Wij willen dat basisscholen alle
leerlingen gecombineerde schooladviezen
geven in één van de volgende drie stromen:
- Voorbereidend hoger onderwijs (havo, athe-

neum en gymnasium),
- Voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo ge-

mengde en theoretische leerweg en havo)
- Voorbereidend vakonderwijs (vmbo basisbe-

roepsgerichte leerweg en kaderberoepsge-
richte leerweg en Praktijkonderwijs).
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Toelichting indiener: Hogere en lagere vmbo ni-
veaus geeft een onderscheidt aan, die niet recht
doet aan de leerlingen. Toevoegen van praktijk-
onderwijs, geeft meer kansen aan een grotere
groep leerlingen. Betekent een uitbreiding van
het voorbereidend vakonderwijs. Hierdoor kun-
nen door het samenwerken van praktijkonder-
wijs en vmbo kader leerlingen gebruik maken
van de expertise in het vakonderwijs en de be-
geleiding van het Praktijkonderwijs en de modu-
les van het vmbo kader. Het theoretische deel
van het vmbo kader kan voor alle leerlingen
ontwikkeling bieden. Op deze wijze zorgt het
voorbereidend vakonderwijs van optimale mo-
gelijkheden van doorstroom en kansen bieden.
Men voorkomt ook dat leerlingen het praktijkon-
derwijs als negatief ervaren.
Toelichting Partijbestuur: De indiener wil het
praktijkonderwijs (onderwijs voor kinderen met
een beperking die vanwege hun vaak aangebo-
ren beperking vaak met alle goede wil van de
wereld niet op een vmbo school kunnen mee-
doen) samenvoegen met het voorbereidend
vakonderwijs (meerdere vmbo niveaus). Wij vin-
den dat je dat die kinderen, maar ook de vmbo
kinderen niet aan moet doen. De verschillen zijn
te groot. Vooral de kinderen in het praktijkon-
derwijs hebben bijna individuele begeleiding
nodig vanwege de diversiteit aan beperkingen
die je ziet in dit onderwijs voor de meest kwets-
bare kinderen.
Stemlokaal: 8% voor, 63% tegen, 29% blanco.

•     Wij willen de hogere vmbo niveaus verlengen tot vijf jaar,
net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer
tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwasse-
nen.

•     Wij willen de hogere vmbo niveaus verlengen tot vijf jaar,
net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer
tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwasse-
nen.

•     Wij willen de menselijke maat tot de standaard maken
in het onderwijs en met enige regelmaat wordt dit onder-
werp van gesprek tussen de leiding van een instelling en
de medezeggenschapsorganen van studenten en docen-
ten. Schoolbesturen, studentenraden en ondernemings-
raden maken onderling bindende afspraken over de
organisatie en inrichting van het onderwijs. Onderne-
mingsraden beslissen mee over grote langjarige investe-
ringen.

•     Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk
meedoen in het reguliere onderwijs. Dat is goed voor het
kind. Het vergt wel een extra investering in goede bege-

leiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere
onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonder-
wijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het re-
guliere basisonderwijs en de samenwerkingsverbanden
wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen
bepalen op welke school hun kind passend basisonder-
wijs krijgt. Dat mag geen dictaat zijn van een samenwer-
kingsverband.

AMENDEMENTEN

A158 Zeeland
Wijzigen “Voor kinderen die … praktijkonderwijs
goed toegankelijk” in: “Het speciaal onderwijs
goed toegankelijk voor leerlingen die daar baat
bij hebben.”
Toelichting indiener: Minder negatief bewoor-
ding. Praktijkonderwijs niet gelijkschakelen als
zijnde speciaal onderwijs. Maar een eigen profiel
laten hebben, liefst in combinatie met de voor-
bereidend vakonderwijs
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 72% voor, 4% tegen, 24% blanco.

A159 Zeeland
Wijzigen “De taakverdeling tussen … wordt ver-
der aangescherpt” in: “De taakverdeling tussen
het reguliere onderwijs en de samenwerkings-
verbanden wordt verder aangescherpt. In het
mbo wordt er op toegezien dat passend onder-
wijs wordt uitgevoerd.”
Toelichting indiener: Passend Onderwijs geldt
voor basis, voortgezet en middelbaar beroeps-
onderwijs. Samenwerkingsverbanden zijn er in
het basis- en voortgezet onderwijs.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 74% voor, 2% tegen, 23% blanco.

•     Scholen met veel kinderen die leerachterstanden hebben,
willen wij extra middelen geven. Scholen krijgen ook
meer armslag om te investeren in huiswerkbegeleiding
voor kinderen met ouders die dat niet kunnen betalen.
Het inkomen van ouders mag nooit de reden zijn
waarom het ene kind wel en het andere geen toegang tot
huiswerkbegeleiding heeft. De vrijwillige ouderbijdrage
wordt gemaximeerd teneinde te voorkomen dat scholen
deze bijdrage als selectie-instrument gebruiken.

•     Wij willen het maatwerkdiploma invoeren, zodat kinde-
ren per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen
kunnen doen. Dat voorkomt dat het vak waarmee het
kind de meest moeite heeft, bepaalt op welk niveau er

97



eindexamen wordt gedaan. Het maatwerkdiploma moet
zó worden vormgegeven, dat er geen twijfel kan ontstaan
over de waarde van het diploma en het niet bijdraagt aan
meer selectie aan de poort van het vervolgonderwijs.

•     We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht heb-
ben, omdat zij invulling geven aan de sociale verbonden-
heid in kleinere leefgemeenschappen. We steunen de
vereniging zelfstandige dorpsscholen in hun ambitie.

AMENDEMENTEN

A160 Zeeland
Schrappen: “We vinden dat … in kleinere leefge-
meenschappen"
Toelichting indiener: Het gewest Zeeland is van
mening dat de persoonlijke en sociale ontwikke-
ling van het kind even belangrijk is als de inhou-
delijke lesstof. De persoonlijke en sociale
ontwikkeling van een kind kan alleen volledig
tot wasdom komen op scholen met een sub-
stantieel leerlingenaantal.
Toelichting Partijbestuur: Het voorstel in het pro-
gramma komt voort uit het project 'Van Waar-
de', is van een partijgenoot uit Zeeland en is een
essentieel onderdeel in het vitaal houden van
kleine kernen op het platteland. Als partij span-
nen we ons al jaren in om ook in kleine kernen
goed onderwijs te houden.
Stemlokaal: 36% voor, 34% tegen, 30% blanco.

•     Wij willen meer aandacht voor de kwaliteit van schoolge-
bouwen. De school is een van de belangrijkste plekken
in het leven van een kind (zie ook hst. 4)

AMENDEMENTEN

A161 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Het uitgangspunt bij
de financieringssystematiek in het middelbaar
onderwijs moet zijn gericht op kleine groepen
leerlingen.”
Toelichting indiener: De PvdA heeft in haar ver-
kiezingsprogramma veel aandacht voor indivi-
duele aandacht binnen het onderwijs. Het
gewest Zeeland is van mening dat kleinere klas-
sen hierbij van groot belang zijn. Klassen van
dertig leerlingen zijn te groot waardoor de le-
raar niet voldoende tijd heeft voor individuele
begeleiding van leerlingen.
Toelichting Partijbestuur: Er wordt ook gestreefd

naar kleine klassen (en aandacht voor leerlingen
met zorgbehoefte) maar een harde norm be-
perkt scholen ook enorm in hun financiële
ruimte. De ene klas van 30 is de andere niet.
Verstandiger is dan bijvoorbeeld om hier de me-
dezeggenschapsraad advies of instemmings-
recht op te geven, dan gaan ouders en leraren
zelf over de klassengrootte in hun eigen school
en kunnen ze afwegingen maken over waar ze
geld voor over hebben.
Stemlokaal: 25% voor, 37% tegen, 37% blanco.

A162 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “(We) streven naar
een grondwetsherziening waarbij artikel 23
wordt geschrapt.”
Toelichting indiener: Kinderen gaan naar school
om te leren lezen, schrijven, rekenen, enzo-
voorts. Eenzijdig een religie bijbrengen is een
privéaangelegenheid en dient derhalve niet op
school te geschieden en zeker niet door de staat
te worden bekostigd. Met het schrappen van ar-
tikel 23 slechten we een instrument van de (we-
derom oplevende) verzuiling. Wil je segregatie
in onze samenleving tegen gaan dan laat je kin-
deren samen naar school gaan.
Toelichting Partijbestuur: Vrijheid van onderwijs
is een groot goed en ligt vast in onze grondwet.
Artikel 23 behelst de vrijheid van mensen om
een school te kunnen stichten die past bij hun
levensvisie, wat breder is dan alleen religie. Op-
timale onderwijskwaliteit en het tegengaan van
segregatie staan daarbij voor de PvdA ook
voorop. Daarom is een modernisering van artikel
23 ook haalbaarder en doet het mogelijk meer
recht aan de kern.
Stemlokaal: 33% voor, 38% tegen, 29% blanco.

A163 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “Zowel leerlingen als
docenten mogen niet geweigerd worden op bij-
zonder onderwijs op basis van culturele achter-
grond. Discriminatie wegens godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Toelichting indiener: Op dit moment kunnen do-
centen en leerlingen geweigerd worden op som-
mige scholen met bijzonder onderwijs. Dit staat
haaks op artikel 1 van de grondwet en kunnen
we niet accepteren.
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Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met onze
standpunten
Stemlokaal: 73% voor, 4% tegen, 23% blanco.

A164 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Het tweetalig onder-
wijs moet op de middelbare school worden ge-
subsidieerd zodat ieder kind dit traject kan
volgen, ongeacht het inkomen van hun ouders.”
Toelichting indiener: De samenleving globali-
seert. In plaats van Nederlandse burgers leiden
we wereldburgers op, en dankzij Europa krijgen
onze kinderen de kans om in heel Europa een
bestaan op te bouwen. Wat het belangrijkste
hiervoor is, is de taal. De lingua franca van de
wereld is nog steeds Engels. Daarom zijn steeds
meer studies ook in Nederland in het Engels
aangeboden. Ook wordt tegenwoordig steeds
vaker het tweetalig onderwijs aangeboden om
iedereen toegang te geven tot de voertaal van
de wereld. Het bereidt mensen beter voor op
het hbo, de universiteit en het leven in een inter-
nationale samenleving. Toch heeft niet iedereen
gelijke kansen als het gaat om het wereldbur-
gerschap. Het tweetalig onderwijs is duur... Heel
duur. 500 euro per jaar voor de ouders in de
vorm van een "vrijwillige bijdrage." Dat is volko-
men absurd maar tegelijkertijd volkomen nood-
zakelijk, want het tweetalig onderwijs is geen
goedkoop grapje. Scholen kunnen dat niet zelf
betalen. Dat moet de overheid doen. We kunnen
deze kansen niet beperken tot een select
groepje wiens ouders het kunnen betalen. Ieder-
een heeft recht tot kansen in de nieuwe samen-
leving. Voetnoot: Het tweetalig onderwijs is een
onderwijstraject dat op alle drie stromen van
het onderwijs mogelijk en beschikbaar is.
Toelichting Partijbestuur: De indiener wil dat het
standaard mogelijk is voor leerlingen om in het
Engels les te krijgen. Het programma geeft aan
dat het al lastig genoeg is en veel inspanning zal
kosten om alle kinderen goed Nederlands en re-
kenen te laten leren. Laten we daar eerst voor
zorgen voordat we verder kijken naar volledig
bekostigd tweetalig onderwijs.
Stemlokaal: 19% voor, 54% tegen, 27% blanco.

A165 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen het pas-
send onderwijs versterken door de aanstelling
van (meer) onderwijsassistenten.”
Toelichting indiener: Passend onderwijs is een
goed idee. Alle kinderen hebben recht op een
plekje op de school, zo vele mogelijk in de eigen
leefomgeving. Maar het moet wel goed mogelijk
zijn om deze kinderen in de klas goed te bege-
leiden. Leerkrachten moeten goed gefaciliteerd
worden zodat de opdracht die achter passend
onderwijs zit ook door hen waargemaakt kan
worden. Klassenassistenten kunnen daar een
mooie rol bij spelen. Uit de bestaande tekst over
het onderwijs voor kinderen met beperkingen
(Basis- en voortgezet onderwijs, vierde bullit,
blz. 39) blijkt onvoldoende hoe de noodzakelijke
verbetering van het passend onderwijs tot stand
komt.
Toelichting Partijbestuur: Dit ligt in lijn met de
bedoeling van het programma.
Stemlokaal: 74% voor, 4% tegen, 22% blanco.

6.3 Middelbaar beroepsonderwijs
•     Het beroepsonderwijs zal adequater moeten reageren op

de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Wij wil-
len dat het mbo-aanbod per regio af te stemmen op de
regionale economie en de dynamiek van de arbeids-
markt.

•     Wij willen mbo-instellingen met veel leerlingen uit ach-
terstandsituaties gericht extra geld geven om deze leer-
lingen naar het diploma te tillen dat voor hen haalbaar
is. Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven,
is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. Wij
willen met gerichte (loonkosten)subsidies deelname aan
de BBL bevorderen.

•     Scholen en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor
beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen en zullen
daarop worden aangesproken.

AMENDEMENTEN

A167 Overijssel
Na “… daarop worden aangesproken.” toevoe-
gen: “Bedrijven die niet meewerken aan het
creëren van stageplaatsen kunnen daartoe door
middel van een quotum worden gedwongen.
Zowel scholen als bedrijven moeten er op toe-
zien dat stages worden benut zoals deze be-
doeld zijn: leren op de werkvloer. Bedrijven
mogen geen misbruik maken van stagiairs door
ze in te zetten als reguliere arbeidskrachten en
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scholen moeten bedrijven wijzen op de doelstel-
ling van de stage.”
Toelichting indiener: Het creëren van stageplaat-
sen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
Toelichting Partijbestuur: We begrijpen de frus-
tratie van de indiener; er zijn te weinig stage-
plekken. Maar een quotum kan een averechts
effect hebben omdat reguliere banen kunnen
worden vervangen door stagebanen. Het pro-
gramma kiest daarom voor iets minder dwin-
gende maatregelen zonder averechtse effecten.
We vinden wel dat de overheid het goede voor-
beeld moet geven.
Stemlokaal: 13% voor, 57% tegen, 30% blanco.

•     Wij willen de tegemoetkoming in de studiekosten van
minderjarige studenten in het mbo gelijktrekken met die
van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

•     Binnen het mbo maken we het mogelijk dat studenten
naar een hoger (mbo) onderwijsniveau kunnen doorstro-
men, het zogenaamde ‘opscholen’. De financiële drem-
pels voor 30-plussers om deel te nemen aan het mbo
nemen we weg.

AMENDEMENTEN

A170 Zuid-Holland
Na “… nemen we weg.” toevoegen: “Naast het
belang van doorstromen naar het hoger onder-
wijs moet er meer aandacht zijn voor de waarde
van het vakmanschap van de afstudeerders van
het mbo.”
Toelichting indiener: De insteek van de PvdA
moet niet enkel gericht zijn op doorstroming,
maar ook op het steviger positioneren van het
belang van mbo- opleidingen en beroepen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de rest
van het programma.
Stemlokaal: 75% voor, 3% tegen, 22% blanco.

A168 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Werkgevers stimule-
ren we om zogenaamde entree studenten een
kans te geven op een baan en Onderwijsinitia-
tieven van entree opleidingen die gericht zijn op
werk i.p.v. diploma stimuleren we ook.”
Toelichting indiener: Niet alle jongeren zijn in
staat om een startkwalificatie te behalen. Deze
zijn wel in staat om naar individuele kwaliteiten

een baan te vinden, als we hen hierbij helpen. In
deze motie willen wij oproepen dat het doel
meer bij werk moet liggen dan de startkwalifica-
tie eis.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 75% voor, 3% tegen, 235 blanco.

A169 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “Dat mbo-instellingen
voor kansarme studenten tot aan 27 jaar op de
arbeidsmarkt meer dan alleen een startkwalifi-
catie bieden, maar ook begeleiding bieden na
het behalen van een diploma en zorg dragen
voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt, in
samenwerking met gemeenten en sociale part-
ners langs een heldere en werkzame overleg-
structuur.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit kun je in alle rede-
lijkheid niet van een mbo instelling verwachten.
Een duurzame plek op de arbeidsmarkt bete-
kent tegenwoordig dat iemand zich op gezette
tijden laat bijscholen. En dat is een verantwoor-
delijkheid van mensen zelf, van bedrijven en de
overheid. Wij trekken miljarden extra uit voor
dat doel.
Stemlokaal: 10% voor, 62% tegen, 28% blanco.

6.4Hoger onderwijs
•     Door de invoering van het studievoorschot kunnen we

nu investeringen doen in de kwaliteit van het hoger on-
derwijs, onder meer door extra en goede docenten en
vormgeving van kleinschalig onderwijs. Over de beste-
ding van de middelen worden afspraken gemaakt met
universiteiten en hogescholen. Ook studenten krijgen
daarin een stem.

•     Wij willen de effecten van het studievoorschot monitoren
en zo nodig bijstellen. Wij letten daarbij met name op de
positie van kinderen uit armere gezinnen en de door-
stroom van mbo naar hbo. Studenten met een beperking
krijgen extra compensatie bij onvermijdbare studiever-
traging.

•     Wij willen extra investeren in de doorstroom van mbo
naar hbo, via bijvoorbeeld zomerscholen. Met name in
het hbo gaan we met extra begeleiding uitval van studen-
ten tegen.

•     Wij willen de hoogte van het collegegeld begrenzen. Het
verhoogde collegegeld voor bepaalde opleidingen schaf-
fen we af. Mensen met een hbo-opleiding die willen door-
stromen naar de universiteit moeten dat tegen het
wettelijk collegegeld kunnen doen.
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AMENDEMENTEN

A171 Lieke Kuiper
Wijzigen “begrenzen” in: “begrenzen op €1000,-
“
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Een studieplek kost al
gauw 8000,- per student per jaar. 2000,- daar-
van wordt betaald door de student (college-
geld) en de rest betalen we vanuit de
belastingen. Studenten met arme ouders krijgen
een hoge aanvullende beurs, die is het afgelo-
pen jaar zelfs verhoogd. Dat is voldoende om
het collegegeld te betalen, en de andere kosten
van studeren en op kamers wonen. Voor studen-
ten met rijkere ouders vinden we het eerlijk dat
zij een eigen bijdrage leveren aan hun studie;
waarmee ze aantoonbaar een beter inkomen
krijgen dan mensen die niet studeren.
Stemlokaal: 28% voor, 53% tegen, 19% blanco.

A172 Lieke Kuiper
Na “… collegeld kunnen doen.”toevoegen: “Bo-
vendien moet iedereen tien collegegeldvrije
jaren hebben; zes jaar voltijd en vier jaar deel-
tijd. Hiermee kan iedereen gratis een volledige
studie volgen en gedurende zijn of haar carrière
ook nog meerdere malen een deeltijdstudie vol-
gen. Dit maakt een leven lang leren mogelijk.”
Toelichting indiener: De wereld verandert, de ar-
beidsmarkt verandert en daarom moet ons on-
derwijs ook veranderen. Om voorbereid te zijn
op een toekomst waarin je meerdere functies op
de arbeidsmarkt vervult, moet je goed zijn op-
geleid je kennis en vaardigheden kunnen blijven
ontwikkelen. Iedereen zou tien collegegeldvrije
jaren moeten hebben; zes jaar voltijd en vier jaar
deeltijd. Hiermee kan iedereen gratis een volle-
dige studie volgen en gedurende iemands car-
rière ook nog meerdere malen een
deeltijdstudie volgen. Dit maakt een leven lang
leren voor iedereen toegankelijk!
Toelichting Partijbestuur: Het overgrote deel van
een studie wordt al vanuit de belasting betaald.
Dit amendement maakt bijscholing tijdens je
loopbaan ook gratis; iets wat niet nodig is
omdat veel bijscholing prima door de werkgever
kan worden betaald. Dit amendement maakt
studeren helemaal gratis, ook voor studenten
die rijke ouders hebben of een goed inkomen

hebben. Los van de miljarden die daarmee ge-
moeid zijn, is dat niet rechtvaardig. Wij kiezen
voor collegegeld waarmee ongeveer een kwart
van de studiekosten door de student wordt be-
taald. Studenten met arme ouders krijgen een
royale aanvullende beurs ter compensatie.
Stemlokaal: 23% voor, 61% tegen, 16% blanco.

•     Voor studenten die hun studie combineren met een zorg-
taak, ouderschap, bestuurswerk of bijzondere activiteiten
als topsport, komt er meer maatwerk.

•     Wij willen af van het doorgeschoten rendementsdenken.
Docenten, studenten en onderzoekers zijn richtingge-
vend bij het vormgeven van het onderwijs en onderzoek
en hebben daar ook zeggenschap over. Zij krijgen meer
inspraak in financiële keuzes die hun instelling maakt.

AMENDEMENTEN

A173 Noordelijke provincies
Na “… hun instelling maakt.” toevoegen: “De fi-
nancieringssystematiek van het HBO en WO
minder gekoppeld zijn aan het rendement, min-
der afhankelijk gemaakt worden van de studie-
prestaties van de individuele student.”
Toelichting indiener: Het concept-verkiezings-
programma geeft op blz 40 aan dat we af willen
van het doorgeschoten rendementsdenken in
het onderwijs. Citaat: ‘docenten, studenten en
onderzoekers zijn richtinggevend bij het vorm-
geven van het onderwijs en onderzoek en heb-
ben daar ook zeggenschap over. Zij krijgen
meer inspraak op financiële keuzes die de instel-
ling maakt.’ Wij denken dat dit onvoldoende zal
werken als niet ook de financieringsystematiek
van het HBO en WO verandert. De prikkel om
het rendementsdenken los te laten zal gefrus-
treerd worden als de financiering gebaseerd is
op rendement.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de rest
van het programma
Stemlokaal: 70% voor, 5% tegen, 25% blanco.

•     We erkennen het belang van lesgeven in het Engels op
universiteiten en hogescholen, zeker bij studies met een
internationaal karakter. Deze trend mag niet ten koste
gaan van de kwaliteit van het onderwijs en geen afbreuk
doen aan de kwaliteit van het onderwijs in het Neder-
lands.

•     De betekenis van bijzondere kleine opleidingen, zoals,
Duits, Antropologie en Friese taal en cultuur valt niet al-
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leen in economische termen uit te drukken. Wij willen
dergelijke kleine opleidingen behouden.

•     Universiteiten en Hogescholen willen wij stimuleren om
zich te verbinden met hun regionale omgeving, bijvoor-
beeld door ‘social return’-programma's als Academie van
de stad, expertisecentra gericht op maatschappelijke sec-
toren en het stimuleren van science parks.

6.5 Recht op verdere ontwikkeling
•     Wij willen dat scholen en onderwijsinstellingen de aan-

sluiting tussen opleidingen optimaliseren, door samen-
werking van het mbo en het hbo enerzijds en het hbo en
het wetenschappelijk onderwijs anderzijds. Leerlingen
krijgen het recht op stapeling van opleidingen in het ge-
hele onderwijs.

•     Wij willen dat iedereen zonder hbo of universitaire op-
leiding een publiek gefinancierd leerrecht krijgt, dat het
mogelijk maakt zich verder te ontwikkelen tot minimaal
het niveau van een tweejarige hbo-opleiding (associate
degree). Hierbij geldt geen leeftijdsgrens.

•     Wij willen hbo-instellingen meer ruimte geven om in
hun deeltijdonderwijs tegemoet te komen aan specifieke
scholingswensen van ouderen, door certificering en kwa-
lificering op deelgebieden mogelijk te maken. We erken-
nen tevens het belang van de geaccrediteerde, private
opleidingen als een onmisbare aanvulling op het regu-
liere aanbod.

•     Veel te veel mensen zijn laaggeletterd en hebben dus
moeite mee te komen. Ook de komende periode willen
wij doorgaan met het bieden van scholing aan mensen
die onvoldoende taalvaardigheden hebben.

AMENDEMENTEN

A174 Limburg
Wijzigen “Ook de komende … onvoldoende taal-
vaardigheden hebben.” in: “De komende peri-
ode willen wij het bieden van scholing aan
mensen die onvoldoende taalvaardigheden heb-
ben sterk intensiveren.”
Toelichting indiener: De Algemene Rekenkamer
stelt dat er in Nederland momenteel 2,5 miljoen
mensen zijn die moeite hebben met taal en/of
rekenen. Zij hebben grote kans om een achter-
stand in de maatschappij op te lopen. Het hui-
dige (rijks)beleid staat in geen verhouding tot
de omvang van het probleem en bestrijkt bo-
vendien maar een deel van het beleid.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 80% voor, 2% tegen, 19% blanco.

A175 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Een leven lang leren
is van belang en dient gestimuleerd te worden
en toegankelijk te zijn.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is
overbodig, het principe staat al in het pro-
gramma.
Stemlokaal: 11% voor, 53% tegen, 35% blanco.

6.6Herwaardering van het vakmanschap van leraren
•     De lestaak van fulltime leerkrachten en docenten in het

primair en voortgezet onderwijs willen wij stapsgewijs
terugbrengen naar maximaal 20 uur. Dat geeft docenten
en leerkrachten de tijd om te investeren in de kwaliteit
van hun lessen en in begeleiding van de kinderen.

•     Wij willen dat onderwijzend personeel goed wordt be-
loond. Alle leraren en docenten moeten goed zijn en daar
netjes voor worden betaald. Prestatiebeloningen passen
niet bij de publieke onderwijstaak. Er moet ruimte
komen in de cao’s om meer docenten doorgroeimogelijk-
heden te geven naar een hogere schaal.

•     Wij willen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs
beter trainen in het kunnen omgaan met de verschillen
in de klas, zodat ze beter in staat zijn passend onderwijs
te verzorgen.

•     In het verlengde van de extra ruimte voor hun professio-
naliteit wordt van onderwijsgevenden gevraagd zich blij-
vend te scholen om zo hun expertise op peil te houden
en aan de voorwaarden voor opname in het lerarenregis-
ter te blijven voldoen.

•     We willen het vak van leraar/docent aantrekkelijker
maken voor universitair geschoolden door universitaire
promotie (PhD) mogelijk te maken en het vak te combi-
neren met een andere baan.

•     Om meer studenten op te leiden tot leraar, wordt de le-
rarenopleiding als tweede studie door de overheid be-
taald.

AMENDEMENTEN

A176 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “De bevoegdheid om
in het primair onderwijs gymles te mogen geven
wordt een standaard onderdeel van de PABO.”
Toelichting indiener: Op dit moment zijn alle af-
gestudeerde PABO studenten niet bevoegd om
gymles te geven. Het aanstellen van een be-
voegd gymleraar kunnen scholen niet betalen
en ze zijn daarom afhankelijk van de docenten
die ze hebben. Het gewest Zeeland wil dit graag
anders zien en is van mening dat gymles een es-
sentieel onderdeel is binnen het primair onder-
wijs. Om die reden is het belangrijk dat de
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bevoegdheid om gymles te mogen geven in het
primair onderwijs terugkeert in het lespro-
gramma van de PABO.
Toelichting Partijbestuur: Wij pleiten voor meer
bevoegde vakleerkrachten gym op basisscholen.
Stemlokaal: 37% voor, 29% tegen, 34% blanco.

6.7 Wetenschap
•     Wij nemen de nationale wetenschapsagenda uitgangs-

punt voor de toekomst. Dat betekent dat fundamenteel,
praktijkgericht (hbo) en toepassingsgericht onderzoek
samen optrekken.

•     Kennis is de grondstof voor innovatie en duurzame eco-
nomische ontwikkeling. Wij willen extra middelen voor
wetenschap vrijmaken, die gelijkelijk worden verdeeld
over thematisch onderzoek uit de wetenschapsagenda en
het bestaande onderzoekstelsel. Van het bedrijfsleven
verlangen we meer R&D-uitgaven (zie ook hst. 4).

•     Wij willen dat er meer mogelijkheden voor diverse car-
rièrepaden voor jonge onderzoekers komen. Er moeten
veel meer wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst
komen. Als het aantal vrouwelijke hoogleraren niet snel
toeneemt, wordt een quotumregeling van 30 procent in-
gevoerd.

•     Carrièrepaden voor wetenschappers worden nu teveel be-
paald door het binnenhalen van onderzoeksmiddelen en
de aantallen publicaties. Wij willen de publicatiedruk ver-
lichten; kwaliteit en niet kwantiteit is bepalend. Daar-
naast is, zeker op universiteiten, het geven van onderwijs
een zeker net zo'n belangrijke kerntaak; onderwijs en on-
derzoek dienen hand in hand te gaan. Vertaling van ken-
nis naar de samenleving is belangrijk, maar dan wel in
brede zin en zeker niet alleen in economische (rende-
ments)termen.

•     Winsten die (gedeeltelijk) voortkomen uit kennis en in-
novatie die met publieke middelen is betaald, willen wij
laten terugvloeien naar de wetenschap. We zetten het be-
leid rond open science voort, zodat kennis die met pu-
blieke middelen is vergaard, publiek toegankelijk wordt,
en niet naar private uitgevers gaat.

07 Een creatieve en verbeeldende samen-
leving

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar
we vandaan komen en waar we naartoe gaan, over onze drijf-
veren en onze dromen. Cultuur troost, daagt uit, onderzoekt,
verrast en shockeert, geeft plezier maar ook te denken, het
raakt ons en het verbindt. Het is de schatkamer van ons ver-
leden met haar mooie en minder mooie kanten, het geeft ui-
ting aan de identiteit van vandaag, en het is een kraamkamer
voor de ideeën en de verbeelding van de toekomst.

Wij waarderen cultuur in de eerste plaats om de kunst zelf,
om haar intrinsieke waarde. Die intrinsieke waarde valt vaak
niet in geld uit te drukken. Er moet volop ruimte zijn voor
cultuur om zich op basis van haar artistieke betekenis te ont-
wikkelen en tot uiting te komen. We waarderen cultuur ook
om het vermogen om te verbinden. In een samenleving die
steeds meer gepolariseerd raakt, is het cruciaal dat we mensen
in staat stellen zich in te inleven in de wereld van een ander.
Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te
kunnen delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft
tenslotte ook een economische betekenis. Het is belangrijk
voor de ontwikkeling van toerisme, innovatie en de creatieve
sector en het zet Nederland internationaal op de kaart.

De afgelopen periode hebben we een correctie op de bezuini-
gingen van het kabinet Rutte I doorgevoerd, maar dat is niet
voldoende om de pijn van die bezuiniging weg te nemen. De
kunst en cultuursector heeft een enorme veerkracht getoond;
er is nieuwe energie, instellingen werken meer samen en ze
zoeken meer verbinding met nieuw publiek. Maar makers
zijn ook onder druk komen staan omdat ze vaak de laatste
keten van de besluitvorming zijn. Daarom willen wij investe-
ren in betere arbeidsvoorwaarden voor de makers.

7.1 Kunst en cultuur
•     Wij willen investeren in talentontwikkeling en makers.

Goed werkgeverschap is een voorwaarde voor subsidie.
Er komt meer ondersteuning voor nieuw talent en car-
rièrepaden in de culturele sector. Arbeidsvoorwaarden
worden verbeterd en lonen groeien mee met andere sec-
toren. Ook in de kunst en cultuursector komen er collec-
tief onderhandelde minimumtarieven voor zzp’ers (zie
ook hst. 5)

AMENDEMENTEN

A179 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Alle kinderen moeten
de kans krijgen om deel te nemen aan culturele
activiteiten, ook als daar in het gezin geen geld
voor is. Daarom steunen wij het jeugdcultuur-
fonds.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 88% voor, 2% tegen, 10% blanco.
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•     Wij willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan cul-
tuureducatie. Nu doet 70 procent van de basisscholen
mee aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’,
en 90 procent van de mbo'ers heeft sinds kort een cul-
tuurkaart. Dat moet naar 100 procent. We investeren in
cultuureducatie op middelbare scholen; waarbij het
vmbo de meest prioriteit krijgt omdat daar de grootse
slag gemaakt moet worden.

•     Wij willen meer geld uittrekken voor muziekonderwijs.
Cultuur nemen we volwaardig op in het curriculum,
zodat het ook een plek krijgt bij vakken als taal, rekenen
en geschiedenis.

AMENDEMENTEN

A177 Noord-Brabant
Wijzigen “Wij willen dat alle scholieren … reke-
nen en geschiedenis.” in: “Wij willen dat alle
scholieren kunnen deelnemen aan cultuureduca-
tie. Het programma ‘Cultuureducatie met kwali-
teit’ (met bijzondere aandacht voor
muziekonderwijs) verdient blijvend aandacht,
óók in het middelbaar onderwijs. Cultuur nemen
we volwaardig op in het curriculum, zodat het
ook een plek krijgt bij vakken als taal, rekenen
en geschiedenis.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Vraag is hier wat dit nu
toevoegt aan zaken die al gebeuren van cultuur-
educatie binnen het voortgezet onderwijs. Er zit
al veel verweven binnen vakken in bijv.
havo/vwo.
Stemlokaal: 19% voor, 50% tegen, 31% blanco.

•     De vormgeving van het publieke stelsel voor kunst en
cultuur verdient versterking en heroverweging. Wij wil-
len dat de landelijke basisinfrastructuur, de landelijke
fondsen en het lokale en regionale beleid beter op elkaar
worden afgestemd. Stedelijke regio’s dagen we uit om
samen te werken (zoals bijvoorbeeld in 'We the North'
van de drie noordelijke provincies). Wij willen dat lande-
lijk beleid een goede lokale en regionale afstemming on-
dersteunt en beloont. Spreiding en toegankelijkheid gaan
hier hand in hand. De kunstvakopleidingen spelen hier-
bij een belangrijke rol. Wij waarborgen de regionale
spreiding ook door meer te investeren in de regionale
kunst en cultuurinstellingen en -initiatieven.

•     Wij willen dat culturele instellingen nieuw en een meer
divers publiek zoeken en werk maken van meer diversi-
teit bij de makers en bestuurders. Instellingen moeten
de code culturele diversiteit actief hanteren. Wij geven
prioriteit aan festivals en andere initiatieven om nieuw
publiek buiten de traditionele kaders te bereiken.

•     Wij willen popmuziek nadrukkelijk behandelen als zelf-
standige kunstvorm in het cultuurbeleid; de in de huidige
kabinetsperiode ingezette weg zetten we door. Op het ge-

bied van pop, urban en dance muziek kent ons land aan-
sprekende internationale successen. Meer aandacht voor
de breedte van de popmuziek en de ontwikkeling van ta-
lent en nieuwe aanwas voor de top is nodig om nieuwe
nationale en internationale successen te kunnen vieren.
Hiervoor reserveren we extra middelen. De slechte ar-
beidsmarktpositie van artiesten is ook een belangrijk aan-
dachtspunt. We willen jonge makers beter voorlichten
welke (auteurs)rechten ze hebben om ze daarmee weer-
baar te maken tegen de exploitanten van hun kunst.

•     We stimuleren dat festivals en podia de duurzaamheid
van hun bedrijfsvoering gaan verbeteren en onderling
die kennis daarover gaan delen.

AMENDEMENTEN

A178 Noord-Brabant
Na “… daarover gaan delen.” Toevoegen: “Het
‘vertellen’ van de verhalen van het verleden
maakt ze zichtbaar en tastbaar. Het ‘vertellen’
van de verhalen over waar je vandaan komt is
bovendien een bindmiddel in de smeltkroes van
culturen die de Nederlandse samenleving ken-
merkt.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is geen concrete
aanvulling op ons programma
Stemlokaal: 10% voor, 65% teen, 25% blanco.

•     Wij willen de creatieve industrie stimuleren als innova-
tieve kracht bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe
concepten en technieken voor o.m. duurzaamheid, ste-
delijke ontwikkeling en gezondheidszorg. Zo ontwikke-
len modeontwerpers materialen die als 'tweede huid' in
de gezondheidszorg worden gebruikt voor mensen met
brandwonden. Een goede koppeling met onderwijs en
onderzoek is cruciaal.

•     Met de recente Erfgoedwet is een belangrijke stap gezet
naar bescherming van ons culturele erfgoed. Wij willen
voortgaan met de opbouw van de nationale collectie (be-
schermd erfgoed van nationale betekenis). De opleidings-
en onderzoeksfunctie van o.m. musea wordt versterkt.
Digitalisering heeft prioriteit om materiaal te bescher-
men en toegankelijkheid te bevorderen.

•     Bibliotheken zijn veel meer dan alleen een plek met boe-
ken; het zijn ontmoetingsplekken en cultuurplaatsen.
Wij willen bibliotheken stimuleren om samen te werken
met anderen (scholen, zorginstellingen, cultuur) met als
doel het lezen voor iedereen makkelijk toegankelijk te
maken. We onderstrepen hiermee de sociale functie van
de bibliotheek. Gemeenten mogen bibliotheken niet slui-
ten zonder overleg met buurtgemeenten, om afwenteling
te voorkomen. We stellen buurt- en dorpsbewoners in
staat om bij een dreigende sluiting naar andere vormen
van behoud te zoeken, bijvoorbeeld in coöperatief ver-
band. We stimuleren verder digitaal leenverkeer als aan-
vulling van de fysieke bibliotheken en programma’s die
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leesplezier en taalbevordering bevorderen bij gezinnen
waar lezen niet gewoon is.

•     Kunst en cultuur dragen bij aan de onderlinge verbon-
denheid en weerbaarheid van de samenleving. Om dit
kracht bij te zetten willen wij jaarlijks 100 miljoen extra
investeren in kunst en cultuur.

AMENDEMENTEN

A180 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullets:
“- We ambiëren een sterk cultureel netwerk met

meer verbindingen en samenhang:
- Meer samenhang tussen de brede basis en de

toonaangevende top (met goede mogelijkhe-
den voor talenten om door te groeien);

- Meer samenhang tussen de Rijksoverheid, de
provincies en de gemeenten met betere af-
spraken over wie wat doet zodat activiteiten
goed op elkaar aansluiten en we het geld effi-
ciënt besteden;

- Meer samenhang tussen culturele disciplines
onderling zodat ze van elkaar leren en bijzon-
dere nieuwe dingen maken;

- Meer samenhang tussen cultuur, economie,
ruimte en samenleving. Verbindingen tussen
cultuur en haar omgeving geeft nieuwe mo-
gelijkheden, zoals het inzetten van creativiteit
en vernieuwing om maatschappelijke proble-
men aan te pakken.”

Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is geen concrete
aanvulling op ons programma.
Stemlokaal: 11% voor, 64% tegen, 25% blanco.

A181 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Toegankelijkheid en
spreiding musea bevorderen. Verruiming criteria
voor rijksmuseum zodat grotere regionale sprei-
ding ontstaat.”
Toelichting indiener: Het is belangrijk dat er een
breed scala aan musea gesubsidieerd kan wor-
den. Daarom is het belangrijk om musea eerder
de status ‘rijksmuseum’ te kunnen geven.
Toelichting Partijbestuur: Of een museum nu een
predicaat "Rijksmuseum' krijgt of niet, dat moet
er niet zo toe doen. Er zijn vele musea, overal in
ons land, die geen Rijksmuseum zijn en die het
geweldig doen. Dat stimuleren we; niet per se
het behalen van een predicaat 'Rijksmuseum".
Stemlokaal: 9% voor, 67% tegen, 24% blanco.

7.2 Media
•     De landelijke publieke omroep heeft meerdere kernta-

ken: nieuws, educatie, informatie, cultuur, sport, drama
& film en grote evenementen. De publieke omroep be-
houdt de mogelijkheid om amusement te brengen, met
als doel een groot en divers publiek te trekken.

•     Wij willen de landelijke publieke omroep ook online
volop bereikbaar maken voor alle groepen in de samen-
leving. Het is met name van belang om jongeren te be-
reiken. De beperkingen die er nu liggen, nemen we weg.

•     Wij willen dat de landelijke publieke omroep moet ver-
antwoorden dat haar programma’s van onderscheidende,
publieke kwaliteit zijn. Dat gebeurt op een toetsbare ma-
nier, maar achteraf. We borgen dat de publieke omroep
onafhankelijk van de politiek kan functioneren.

•     Wij willen dat binnen de organisatie van de publieke om-
roep toegang van omroepen op basis van maatschappe-
lijke en levensbeschouwelijk georiënteerde verenigingen
mogelijk blijft. Daarnaast kunnen ook maatschappelijke
organisaties van buiten het bestel programma’s ontwik-
kelen. De inhoudelijke bijdrage van beide typen instel-
lingen aan de verscheidenheid en onderscheidenheid van
het aanbod van de publieke omroep bepaalt echter de
omvang van de rol in het bestel van.

•     Wij willen, al dan niet via de NPO, een fonds voor nieuw
talent en onconventionele programma’s.

•     Wij willen dat de publieke omroep een grotere rol speelt
op het gebied van educatie, zowel binnen als buiten het
onderwijs. Wij geven prioriteit aan cultuureducatie (zie
boven) en de publieke omroep is, naast het onderwijs, bij
uitstek in staat om cultuur toegankelijk te maken voor
een groot publiek, en ook de achtergronden en de context
van cultuur te verduidelijken.

•     Gebrekkige financiering en omstandigheden hebben re-
gionale en lokale publieke omroepen de laatste jaren te-
veel parten gespeeld. Dat tast niet alleen het functioneren
van de lokale democratie aan maar het beperkt ook het
streven naar meer regionale en lokale binding. Wij willen
extra investeren in de regionale en lokale publieke om-
roep. We verruimen ook de samenwerking tussen regio-
nale en lokale (commerciële) media en de publieke
media.

•     De publieke omroep, waaronder ook de regionale en lo-
kale omroepen, heeft een belangrijke taak om verbinding
tot stand te brengen tussen alle groepen in de samenle-
ving en verdient daarom meer financiële steun. Wij wil-
len hierin per jaar 100 miljoen euro extra.

•     We stimuleren de mediawijsheid en kritische reflectie
over (digitale) informatie, binnen en buiten het onder-
wijs. Wij willen dat mediawijsheid onderdeel wordt van
ons onderwijs.

•     Wij willen dat makers in de audiovisuele wereld (waar-
onder film, muziek etc.) betere rechten krijgen ten op-
zichte van fabrikanten en exploitanten. Hiertoe passen
we de auteurswet aan. We pleiten (internationaal) voor
het opheffen van de uitzonderingsclausule waarop me-
diaconcerns zich nu nog kunnen beroepen bij het niet
uitbetalen van inkomsten uit exploitatie van auteursrech-
telijk beschermd werk.
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AMENDEMENTEN

A182 Noord-Brabant
Wijzigen “Wij willen dat … auteursrechtelijk be-
schermd werk.” in: “Wij willen dat makers in de
audiovisuele wereld (waaronder film, muziek
etc.) betere rechten krijgen ten opzichte van fa-
brikanten en exploitanten. Hiertoe passen we de
auteurswet aan. Dit op basis van een gedegen
analyse van het auteursrecht in de moderne tijd,
rekening houdend met de digitale ontwikkelin-
gen.”
Toelichting indiener: De auteurswet is van ver
voor internet en alleen al om die reden hapert
de werking ervan.
Toelichting Partijbestuur: Een hoofdonderdeel
van het hoofdstuk over cultuur en media is een
betere bescherming van de makers. Dit amen-
dement lijkt daar inbreuk op te willen maken.
Stemlokaal: 10% voor, 60% tegen, 30% blanco.

•     Wij willen de makers binnen de publieke omroep be-
schermen wanneer zij worden gedwongen hun werken
onder te brengen bij bepaalde uitgevers, of onredelijke
afspraken opgedrongen krijgen bij het aangaan van op-
drachten.

•     Wij willen journalisten in hun vrije nieuwsgaring be-
schermen, nationaal en internationaal.

AMENDEMENTEN

A183 Limburg
Na “… national en international.” toevoegen:
“Ook regionale en lokale journalisten bescher-
men in vrije nieuwsgaring.”
Toelichting indiener: De laatste bullet gaat over
dat journalisten in vrije nieuwsgaring be-
schermd moet worden, nationaal en internatio-
naal. ‘Regionaal en lokaal’ mag aan die
specificatie worden toegevoegd. Toelichting
Partijbestuur: Dit is een logische aanvulling op
ons programma.
Stemlokaal: 82% voor, 4% tegen, 13% blanco.

A184 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Er wordt aparte aan-
dacht gegeven voor toegankelijkheid van
(nieuwe) media voor doven en slechthorenden
met ondertitelingen en Tolken Gebarentaal.”

Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 3% tegen, 14% blanco.

A185 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Er is onderzoek
nodig om te kijken hoe de overheid het beste
kan omgaan met het stimuleren van kerntaken
als journalistiek onderzoek, duiding en waar-
heidsvinding. Zaken die zouden kunnen worden
omschreven als de zuurstof die nodig is voor
een goed geïnformeerde burger in een goed
functionerende democratie. De aandacht gaat
hierbij primair uit naar onderdelen die door ‘de
markt’ niet of niet goed genoeg worden ge-
dekt.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: We investeren in cul-
tuur en media, ook om het doel van de indiener
te bereiken. We moeten oppassen dat de poli-
tiek zich niet teveel bemoeit met de journalis-
tiek.
Stemlokaal: 12% voor, 60% tegen, 27% blanco.

A186 Limburg
Toevoegen nieuwe bullet: “Diversiteit in de
media. Bestaansrecht van de geschreven media
garanderen.”
Toelichting indiener: De geschreven
(kranten)journalistiek heeft een belangrijke rol
in de publieke informatievoorziening, en der-
halve is het van belang dat deze beroepsgroep
zoveel mogelijk ongehinderd door financiële be-
perkingen ten gevolge van (scherp) dalende
krantenoplages zijn werk kan doen.
Toelichting Partijbestuur: Het programma heeft
als ambitie om ook regionale en lokale media
voort te laten bestaan. Daartoe staan er voor-
stellen. Regionale en lokale media zijn van groot
belang voor nieuwsgaring en controle op het
bestuur. Maar bestaansrecht is iets dat media
zelf ook moeten realiseren; dat is geen automa-
tisme. Dat vergt inzet en vernieuwing en een
omschakeling van het aloude model van ge-
drukte kranten naar meer online aanwezigheid
en gebruik van social media.
Stemlokaal: 14% voor, 53% tegen, 33% blanco.  
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08 Gezonde en zorgzame samenleving

Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en
ook voor de samenleving als geheel. Wie ziek is loopt het ge-
vaar dubbel te verliezen: verlies van lichamelijke of mentale
functies maar ook verlies van maatschappelijk functioneren.
Daarom is een goede zorg voor de gezondheid onontbeerlijk
voor het individuele welbevinden en voor een verbonden sa-
menleving. Daarom is een goede zorg voor de gezondheid
onontbeerlijk voor het individuele welbevinden en voor een
verbonden samenleving.

Wij kiezen voor de integrale benadering van ‘positieve ge-
zondheid’: het bevorderen van gezondheid zover het moge-
lijk is, en het bestrijden van ziekte als het nodig is. De
bevordering van gezondheid is een brede opdracht. Het gaat
om een gezonde en prettige leefomgeving, die bijdraagt aan
het welbevinden, die uitnodigt tot dagelijkse beweging en
die vrij is van vervuiling en andere schadelijke invloeden.
Het aanwennen van een gezonde levensstijl begint al bij kin-
deren en jongeren; op jonge leeftijd kunnen zij voor de rest
van hun leven een voorsprong of achterstand in gezondheid
opbouwen. Iedereen heeft belang bij een leefstijl met ge-
zonde voeding, beweging, ontspanning en zingeving, en ont-
moediging van schadelijke gewoonten. Kleine, alledaagse
kwalen moeten zo min mogelijk worden gemedicaliseerd.

De invloed van omgevingsfactoren zoals werk, inkomen, op-
leidingsniveau en leefomgeving op de gezondheid komt
schrijnend tot uiting in de ongelijke verdeling van gezond-
heid en ziekte. Mensen met een laag inkomen eten gemid-
deld ongezonder, bewegen minder, hebben meer kans op
ziekte en leven zeven jaar korter dan mensen met een hoog
inkomen. Bestrijding van sociaaleconomische ongelijkheid
is dan ook onmisbaar als middel om de gezondheid te ver-
beteren. Ook hier is gerichte aandacht voor kinderen ge-
wenst, als een investering die zich later uitbetaalt in meer
gezondheid en minder ongelijkheid.

Leven in gezondheid vergt een brede samenwerking van tal
van domeinen: zorg, welzijn, wonen, werkomstandigheden,
onderwijs, huisvesting, veiligheid, gezinsleven, recreatie,
sport, cultuur, mantelzorg, vrijwilligerswerk, en de inrichting
van de leefomgeving. Zo was het in de 19de eeuw, toen
schoon drinkwater en riolering een geweldige winst in ge-
zondheid opleverden, en zo is het in essentie nog altijd.

Leven in gezondheid is ook het motto voor mensen voor wie
gezondheid niet vanzelf spreekt; voor mensen met een licha-
melijke beperking of chronisch zieken. Zij moeten maat-
schappelijk optimaal kunnen functioneren, uitgaande van
hun kracht en met praktische oplossingen voor hun beper-
kingen. Dat geldt ook voor ouderen. Wij worden steeds ouder
en blijven steeds langer thuis wonen. Dat stelt hogere eisen
aan de zorg dicht bij huis, zoals huisartsen, wijkverpleegkun-
dige zorg en thuishulpen. Een sterke eerstelijnszorg, uitge-
voerd door gemotiveerde professionals met goede
arbeidsvoorwaarden, is onmisbaar voor een gezonde samen-
leving die de verbinding wil bewaren tussen jong en oud, ge-
zond en ziek.

Waar de gezondheid ons in de steek laat, moeten we terecht
kunnen bij hoogwaardige (specialistische) zorg. Die staat in
Nederland op een hoog niveau. Ons voorzieningenniveau in
de zorg is heel hoog, met toegewijde professionals en ruime
budgetten die in weinig landen ter wereld worden geëven-
aard. Dat wil niet zeggen dat de zorg en het zorgstelsel vol-
maakt zijn. Het stelsel kan door zijn grootschaligheid op
gespannen voet staan met de menselijke schaal die in de
zorg vereist is; door verzakelijking en bureaucratie kan zowel
de patiënt als de medewerker in de zorg in de knel komen.
We zien ook dat de zorgbehoefte steeds complexer wordt.
Wij willen een zorgstelsel waarin niet de markt en de insti-
tuties maar de mensen centraal staan. Een stelsel met bij-
voorbeeld aandachtige en liefdevolle zorg in verpleeghuizen.
De waardigheid en ook de zeggenschap van mensen over be-
slissingen die de eigen gezondheid raken, moet zijn gega-
randeerd, tot en met de laatste levensfase.

Ons zorgstelsel heeft een prijs. Om de kosten in de hand te
houden is zo’n tien jaar geleden met de zorgverzekeringswet
een werkwijze ingevoerd waarbij de markt tot een efficiën-
tere en kwalitatief betere zorg zou moeten leiden. Inmiddels
stellen wij vast dat de markt te weinig dienend is aan de men-
selijke maat. Het is daarom tijd om het zorgstelsel zodanig
te corrigeren dat het publiek belang weer wordt gediend,
door zorgverzekeraars die samenwerken in plaats van con-
curreren. Het eigen risico heeft, zo blijkt uit onderzoek, niet
aantoonbaar bijgedragen aan een efficiëntere en kwalitatief
beter zorg, maar heeft bij lagere inkomens en chronische
zieken wel zorgmijding tot gevolg. Daarmee heeft dit instru-
ment een ongewenst neveneffect en is het beter het eigen ri-
sico af te schaffen.

Onze uitgangspunten voor de toekomstige vorm van het stel-
sel zijn: van concurrentie naar samenwerking; van maximaal
zorg leveren naar optimaal aansluiten bij de vraag; van dic-
taat van de zorgverzekeraar naar zorgdialoog met de patiënt,
aanbieder en regio; van gevecht om de laagste prijs naar de
beste kwaliteit en leren van elkaar; geen winst uitkeren maar
overschotten investeren in gezondheidzorg; sturing op het
verbeteren van gezondheid in plaats van het beperken van
‘schadelast’; controle en toezicht op een doelmatige beste-
ding van zorggeld in plaats van alleen rechtmatigheid; en
ruimte voor nieuwe toepassingen in de zorg die bijdragen
aan langer gezond leven met eigen regie.

8.1 Betaalbare zorg voor iedereen
•     De PvdA schaft het eigen risico in de zorg af. Voor teveel

mensen is door het eigen risico de gang naar de dokter
ook een financiële afweging geworden. Bovendien willen
we solidair zijn met mensen die ziek zijn en zorg nodig
hebben. Dat is immers vaak al zwaar genoeg. Daarom
willen we het eigen risico volledig afschaffen. De finan-
ciële drempel wordt zo weggenomen, waardoor de zorg
toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Dat is een
eerlijke en solidaire keuze. We betalen het met zijn allen
door een beperkte opslag op de belastingtarieven.
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AMENDEMENTEN

A187 Zuid-Holland
Wijzigen “De PvdA schaft … op de belastingta-
rieven” in: “Maatschappen en specialisten-BV’s
moeten worden opgeheven, medisch specialis-
ten komen in loondienst van het ziekenhuis. Pri-
véklinieken worden ontmoedigd.”
Toelichting indiener: Tussen de verschillende
soorten medische specialisten bestaan door BV-
constructies en maatschappen behoorlijke inko-
mensverschillen. Bovendien verdienen
Nederlandse vrijgevestigde medisch specialisten
significant meer ten opzichte van specialisten in
de omliggende Europese landen. Daarnaast is
het management van onze ziekenhuizen op dit
moment, door de zwakke machtspositie t.o.v. de
maatschappen, onvoldoende in staat om de
kosten te beheersen. Wanneer medisch specia-
listen in dienst komen van het ziekenhuis bete-
kent dit betere kostenbeheersing en kunnen
inkomens gelijker getrokken worden. Verder
zien we dat in Nederland het aantal medisch
specialisten vrij laag is ten opzichte van de om-
liggende Europese landen. Maatschappen en
BV-constructies nemen op dit moment geen
nieuwe medisch specialisten aan om zo hun
eigen inkomens hoog te houden. Wanneer me-
disch specialisten in dienst van het ziekenhuis
komen, kunnen de ziekenhuizen zelf (waar
nodig) meer medisch specialisten aannemen.
Als laatste moet voorkomen worden dat het
plan om medisch specialisten in dienst te laten
komen van de ziekenhuizen wordt ondermijnd,
doordat de betreffende specialisten een alterna-
tieve mogelijkheid hebben om bij een privékli-
niek te gaan werken of zo'n kliniek op te richten.
Toelichting Partijbestuur: Wat het amendement
voorstelt, kost miljarden aan uitkoop van me-
disch specialisten. De formulering in het pro-
gramma voorkomt dat; terwijl de inkomsten van
specialisten wel naar een aanvaardbaar niveau
dalen. De privéklinieken die Nederland kent
worden voor een aanzienlijk deel vergoed door
zorgverzekeraars omdat ze goede en betaalbare
zorg leveren. Sommige privéklinieken focussen
op wenszorg, zoals cosmetische ingrepen. Alle
klinieken vallen onder de inspectie.
Stemlokaal: 19% voor, 57% tegen, 24% blanco.  

•     Het Zorginstituut Nederland blijft in onze visie het on-
afhankelijk instituut dat de samenstelling van het basis-
pakket voorstelt aan de minister. Dit instituut toetst aan
de uitgangspunten van de zogenoemde Trechter van
Dunning: is de behandeling noodzakelijk, werkzaam,
doelmatig en voor eigen rekening en verantwoording.

•     Wij willen de kosten voor dure geneesmiddelen beheer-
sen en de macht van de farmaceutische industrie beper-
ken. Hiertoe moet de inkoop nationaal en samen met
andere landen worden gedaan. We maken de prijsvor-
ming transparant. Als de omzet van een bepaald medi-
cijn stijgt, dan daalt de prijs. We berekenen de
geneesmiddelenlimieten opnieuw en passen de wet op
de geneesmiddelen aan. Daarbij zorgen we voor vol-
doende alternatieven die zonder bijbetaling beschikbaar
blijven. We stimuleren daarnaast de toepassing van alter-
natieven die zich in het buitenland hebben bewezen,
zoals biosimilars.

AMENDEMENTEN

A189 Lieke Kuiper
Wijzigen “We maken de … daalt de prijs.” in “We
maken de prijsvorming transparant. De kosten
van ontwikkeling, de productie van medicijnen
en een eerlijke winstmarge, worden leidend bij
de prijsvorming, in plaats wat de samenleving
over heeft voor een medicijn.”
Toelichting indiener: Geneesmiddelen die zijn
ontwikkeld met publiek geld mogen niet in han-
den raken van winstgerichte farmaceuten met
monopolypositie. De winst die gemaakt wordt
moet evenredig aan de publieke investering te-
rugvloeien naar publieke middelen. Als 80% pu-
bliek gefinancierd is moet 80% van de winst
terugvloeien. We zouden dit sterker kunnen re-
gelen door ook alle onderzoeksdata die met pu-
bliek geld tot stand zijn gekomen, openbaar te
maken. Dan hebben farmaceuten niet het mo-
nopolie om voor het middel te vragen wat ze
willen en kunnen andere farmaceuten het mid-
del ook produceren. Let wel; Nederland heeft
niet de positie om dit solo te regelen. Hiervoor
moeten we de internationale samenwerking
zoeken.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 89% voor, 2% tegen, 9% blanco.

A190 Lieke Kuiper
Na “… bewezen, zoals biosimilars.” toevoegen:
“Wij stoppen met dubbel betalen voor medicij-
nen. Medicijnen die ontwikkeld worden door fi-
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nanciering via de overheid, worden niet meer
verkocht aan één farmaceut, waarmee er een
monopoliepositie gecreëerd wordt. De prijs van
de licentie om het medicijn te produceren en te
verkopen wordt vooraf bepaald en ieder bedrijf
dat het medicijn volgens de veiligheids- en kwa-
liteitseisen, kan produceren, kan een bod doen.
Op die manier wordt de macht van de farma-
ceuten ingeperkt. Ook wordt er actief gestuurd
om dit tot Europees beleid te maken.” 
Toelichting indiener: Geneesmiddelen die zijn
ontwikkeld met publiek geld mogen niet in han-
den raken van winstgerichte farmaceuten met
monopoliepositie. De winst die gemaakt wordt
moet evenredig aan de publieke investering te-
rugvloeien naar publieke middelen. Als 80% pu-
bliek gefinancierd is moet 80% van de winst
terugvloeien. We zouden dit sterker kunnen re-
gelen door ook alle onderzoeksdata die met pu-
bliek geld tot stand zijn gekomen, openbaar te
maken. Dan hebben farmaceuten niet het mo-
nopolie om voor het middel te vragen wat ze
willen en kunnen andere farmaceuten het mid-
del ook produceren. Let wel; Nederland heeft
niet de positie om dit solo te regelen. Hiervoor
moeten we de internationale samenwerking
zoeken.
Toelichting Partijbestuur: Het doel; minder
macht bij farmaceuten en een eerlijke afdracht
van de behaalde winsten delen we. Maar of dit
voorstel nu dé manier is om dat doel te bereiken
is niet duidelijk.
Stemlokaal: 26% voor, 37% tegen, 37% blanco.

•     Wij willen dat medisch specialisten met hun maatschap
in dienst komen van het ziekenhuis. De (markt)prikkel
om meer zorg te produceren dan echt noodzakelijk is,
nemen we zo weg.

AMENDEMENTEN

A191 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “De ziektekostenpre-
mie wordt volledig inkomensafhankelijk.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het programma kiest
bewust voor volledig afschaffen van het eigen
risico. Dat is de beste manier om de betaalbaar-
heid van zorg te garanderen op een eerlijke ma-

nier. Het voorkomt zorgmijden door mensen die
ziek zijn en weinig geld hebben. Dit amende-
ment betekent het afschaffen van de zorgtoe-
slag. Uit alle berekeningen blijkt dat mensen
met een laag inkomen dan slechter af zijn.
Stemlokaal: 16% voor, 65% tegen, 19% blanco.

A192 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Een breed Delta plan
is nodig om de huidige en toekomstige vraag en
kosten voor zorg in kaart te brengen. Hierbij is
aandacht nodig voor de efficiency binnen de
zorgsector en de huidige uitvoeringsproblemen.”
Toelichting indiener: De financiering van de zorg
is door de groei van de kosten een probleem.
Bezuinigingen op zorg leiden tot uitvoerings-
problemen die uiteindelijk een extra zorg bete-
kenen voor diegenen die zorg nodig hebben.
Toelichting Partijbestuur: Er ligt meer dan vol-
doende informatie over hoe de zorgkosten zich
zullen ontwikkelen en hoe we daarop moeten
handelen om de zorg voor nu en in de toekomst
op topniveau te houden. Dit programma wijdt er
een heel hoofdstuk aan.
Stemlokaal: 11% voor, 57% tegen, 32% blanco.

8.2 Publieke waarden centraal; van marktwerking naar samen-
werking

•     Wij willen de zorgverzekeraars weer in hun publieke taak
plaatsen. We maken een einde aan de marktwerking en
onnodige concurrentie. Verzekeraars mogen niet langer
concurreren via allerlei polissen.

AMENDEMENTEN

A193 Zuid-Holland
Wijzigen “Wij willen de … via allerlei polissen.” in:
“De PvdA zal het verplichte eigen risico voor
mensen met een uitkering op nul zetten. Het
eigen risico dat blijft bestaan zal de komende 4
jaar niet verder stijgen. De PvdA zal er ook voor
zorgen dat er per behandeling maar een deel
van het eigen risico afgaat. Voor veel mensen
met lage inkomens lijkt door het eigen risico de
gang naar de dokter ook een financiële afweging
geworden. Bovendien willen we solidair zijn met
mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Dat
is immers vaak al zwaar genoeg. Daarom willen
we het eigen risico voor mensen met een uitke-
ring afschaffen. Daarnaast gaat de PvdA ervoor

109



zorgen dat er per behandeling maar een deel
van het eigen risico afgaat, zodat je het eigen ri-
sico niet in één keer hoeft te betalen bij een dure
behandeling. De financiële drempel wordt zo
voor veel mensen weggenomen, waardoor de
zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor ieder-
een. Dat is een eerlijke en solidaire keuze. De
extra kosten betalen we met zijn allen door een
beperkte opslag op de belastingtarieven.”
Toelichting indiener: Zorgkosten zullen blijven
toenemen en het eigen risico zo maar afschaf-
fen is een te simpele oplossing. Het CPB geeft
aan dat afschaffen van het eigen risico 3,7 tot
4,5 miljard euro zal kosten. De premies van de
ZK verzekering zullen in dat geval nog harder
stijgen. Het getuigt ook niet van solidariteit. Bijv.
t.a.v. (minder gezonde) mensen met een uitke-
ring. Bovendien zorgt een eigen risico voor een
bewuste afweging t.a.v. de zorgvraag. Laatste
overweging: de PvdA moet geloofwaardig zijn
en blijven; een dergelijke verkiezingsbelofte
draagt daar niet aan bij.
Toelichting Partijbestuur: Het programma kiest
voor volledig afschaffen van het eigen risico,
voor iedereen. De indiener schaft het alleen af
voor mensen met een uitkering. Mensen met
een minimumloon en hoger blijven het huidige
bedrag betalen; dat volgens de verwachting zal
doorstijgen naar 480,- per jaar. Dat vinden we
een slechte keuze.
Stemlokaal: 9% voor, 73% tegen, 17% blanco.

•     Er komt een uniforme polis voor het basispakket, waarbij
per regio op kwaliteitsgronden een samenwerking wordt
georganiseerd die voor de patiënt de beste kwaliteit biedt.
Er komt een verbod op reclame en marketingactiviteiten
voor de basisverzekering. Verzekeraars mogen niemand
weigeren. Het bestaande verbod op risicoselectie wordt
strak gehandhaafd. Concurrentie tussen verzekeraars
vindt alleen nog plaats op de kwaliteit van de dienstver-
lening en de aanvullende verzekering.

•     Wij willen de eerstelijnszorg (huisartsen, wijkverpleging,
fysiotherapie, etc.) ontdoen van alle marktwerking. We
passen de mededingingswet aan waardoor alle zorgver-
leners in de eerste lijn mogen samenwerken. We gaan
de eerstelijnszorg versterken; in het bijzonder die van de
huisartsen en gezondheidscentra. Het betalen van good-
will bij de overname van zorgpraktijken gaan we inper-
ken. We blijven investeren in meer wijkverpleeg-
kundigen, we verminderen de regeldruk en geven hen
de tijd en ruimte om mensen weer zelfredzaam te
maken. We stimuleren de samenwerking tussen de wel-
zijnsorganisaties en zorgaanbieders in de eerste lijn.

AMENDEMENTEN

A194 Noordelijke provincies
Na “… de eerste lijn.” toevoegen: “Ook in de
tweedelijnszorg wordt de marktwerking terugge-
drongen. Gemeenten maken afspraken met orga-
nisaties die in deze lijn zorg verlenen in het kader
van de WMO of Jeugdzorg. Hierbij is geen sprake
van aanbestedingen, contracten en ingewikkelde
verantwoordings- en controle-instrumenten,
maar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
een gezonde subsidierelatie. Toelichting indiener:
Terecht wordt in het verkiezingsprogramma ge-
steld (blz 46) dat de marktwerking in de zorg
ons niet gebracht heeft wat goed heeft gewerkt.
‘De markt is te weinig dienend aan de menselijke
maat’ (citaat). Echter in de uitwerking naar de
concrete punten wordt alleen de marktwerking in
de eerste lijnsvoorzieningen teruggebracht. Door
de decentralisaties van de Jeugdzorg, de gehan-
dicaptenzorg en de GGZ naar de gemeenten is er
echter een heel zorgsegment bijgekomen; de
zorg wordt door middel van aanbestedingen als
product ingekocht door de gemeenten. Grote
zorgorganisaties richten BV’s op. Kleinschalige
organisaties worden gedwongen te kiezen voor
schaalvergroting en komen daardoor verder af te
staan van de menselijke maat. De verantwoor-
dingsbureaucratie is enorm toegenomen. Wij wil-
len dat ook in de tweedelijnszorg de
marktwerking wordt teruggedrongen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 3% tegen, 13% blanco.

A198 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet : “Patiënten belanden
en blijven steeds vaker op een 'verkeerd bed'. In
de wirwar van regelingen is onduidelijk waar een
geschikte plek is, en of de patiënt wel aan de
formele criteria voldoet. Wij willen dat de boven-
genoemde regionaal verantwoordelijke zorgver-
zekeraar, samen met gemeenten en
zorgaanbieders, zorgt dat patiënten snel bij de
juiste voorziening met de juiste zorg terecht kun-
nen, ook in acute situaties (‘noodbedden’). Daar-
voor zijn centrale kennis en regie nodig over
beschikbare plekken. Ook moeten er afspraken
zijn om in acute situaties eerst te handelen en
achteraf pas de formaliteiten te regelen.”
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Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij het
uitgangspunt in het programma om samenwer-
king centraal te stellen in de zorg.
Stemlokaal: 81% voor, 3% tegen, 16% blanco.

•     Wij willen delen van de tweedelijnszorg (o.a. ziekenhuis-
zorg) overhevelen naar huisartsen en gezondheidscentra,
waardoor veelvoorkomende eenvoudige ziekenhuiszorg
direct in de wijken en dorpen wordt uitgevoerd en zo
dichterbij de mensen komt. Medisch specialisten gaan
spreekuur houden in de wijken en dorpen. Er komen
bindende eisen aan de verschuiving van veelvoorko-
mende zorg uit de (dure) ziekenhuizen naar zorgcentra
in wijken. Het Zorginstituut Nederland krijgt hierin een
belangrijke rol. De financiering van eerste lijn en tweede
lijn wordt daarop aangepast.

AMENDEMENTEN

A195 Utrecht
Na “… wordt daarop aangepast.” toevoegen: “De
aanpassing van de financiering van de eerste lijn
houdt in elk geval in, dat de versterking van de
organisatie en de infrastructuur in de regelge-
ving wordt opgenomen. Om de overheveling
van zorg mogelijk te maken is substitutie nood-
zakelijk. Daarom wordt de komende 10 jaar jaar-
lijks 1% van de omzet van ziekenhuizen
verschoven naar de 1e lijn.” 
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Er is nu al ruimte voor
1,5% substitutie per jaar, dit amendement doet
minder dan mogelijk is. Substitutie betekent ook
minder marktwerking, en dit amendement ver-
groot dus de marktwerking in de zorg t.o.v. de
programmatekst.
Stemlokaal: 7% voor, 69% tegen, 24% blanco.

A196 Noord-Brabant
Na “… wordt daarop aangepast.” toevoegen: “De
aanpassing van de financiering van de eerste lijn
houdt in elk geval in, dat de versterking van de
organisatie en de infrastructuur in de regelge-
ving wordt opgenomen. Om de overheveling
van zorg mogelijk te maken is substitutie nood-
zakelijk. Daarom wordt de komende 4 jaar jaar-
lijks 1% van de omzet van ziekenhuizen
verschoven naar de 1e lijn. Er wordt naar ge-
streefd dit beleid voort te zetten voor de ko-
mende tien jaar.”

Toelichting indiener: Deze tekst is ingediend
door de Werkgroep patiënt centraal, maar aan-
gepast door het voorcongres. De voorgestelde
periode van 10 jaar is gesplitst van 4 jaar hard
en aanvullend 6 jaar streef doel. De afgelopen
jaren is veel energie gestoken in het overheve-
len van zorg uit de dure 2e lijn (ziekenhuizen)
naar de veel goedkopere 1e lijn (huisartsen, 1e
lijns ggz etc). De zorg is inderdaad overgehe-
veld. Het is niemand gelukt om het budget uit
de ziekenhuizen ook over te hevelen naar de 1e
lijn. De indiener is ervan overtuigd dat het prin-
cipe budget volgt zorg alleen bereikt kan wor-
den als de ziekenhuizen gekort worden op hun
budget.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is
minder ambitieus dan het programma. Het pro-
gramma heeft als ambitie om zoveel mogelijk
substitutie toe te passen. Het lijkt erop dat elk
jaar 1,5% van alle tweedelijnsszorg (met name
ziekenhuizen) naar de eerstelijn kan (gezond-
heidscentra) Dat betekent dat die zorg goedko-
per kan worden gemaakt zonder dat de
kwaliteit minder wordt. Zorg die in ziekenhuizen
plaatsvindt, komt dat richting de mensen, in ge-
zondheidscentra. Denk aan een spreekuur met
een specialist of een lichte poliklinische behan-
deling. Vanzelfsprekend corrigeren we de bud-
getten van de tweedelijn op deze verschuiving.
Stemlokaal: 7% voor, 65% tegen, 28% blanco.

A197 Zuid-Holland
Wijzigen “… delen …” in: “… zoveel mogelijk ...“
Toelichting indiener: Dit aspect is dermate waar-
devol dat het in de reden ligt om het vage
‘delen’ aan te scherpen: het zou moeten gelden
voor alle tweedelijnszorg waarvoor dit mogelijk
is. Daarmee wordt dit aspect eenduidiger en
meer SMART, en daarmee sterker en meer in lijn
met het beleid dat wij voorstaan.
Toelichting Partijbestuur: Amendement en pro-
grammatekst bedoelen hetzelfde.
Stemlokaal: 26% voor, 30% tegen, 40% blanco.

•     We willen de academische ziekenhuiszorg en de acute
zorg verspreid door het land beschikbaar en voor ieder-
een toegankelijk houden. De wet die deze zorg regelt, de
wet bijzondere medische verrichtingen, breiden we uit
met alle zorg die hoogspecialistisch is. Deze zorg is be-
langrijk maar ook kostbaar, en daar past geen marktwer-
king bij. Deze zorg gaan we centraal inplannen. Zo
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voorkomen we dat er regio’s ontstaan in Nederland waar
deze zorg niet meer beschikbaar is.

•     Wij willen dat er per regio een samenhangend zorgaan-
bod bestaat. Binnen een regio wordt één verzekeraar jaar-
lijks verantwoordelijk voor de totstandkoming van
afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten en (verte-
genwoordigers van) patiënten en cliënten. Kwaliteit van
zorg is de belangrijkste leidraad. Andere verzekeraars vol-
gen deze regionale afspraken. De patiënt kan desgewenst
in elke regio gebruik maken van dit samenhangend zor-
gaanbod. Ook blijft de vrije artsenkeuze, net als nu, wet-
telijk verankerd, evenals het recht op een second opinion.

•     Wij willen de zeggenschap van mensen in de zorg ver-
groten. Zowel bij de aanbieders, bij gemeenten als bij de
verzekeraars. Vaak weten mensen zelf heel goed wat
nodig is om problemen op te lossen. Patiëntenorganisa-
ties, zorgcoöperaties en ledenraden krijgen meer onder-
steuning. De ledenraden krijgen meer invloed op het
beleid van verzekeraars. De mogelijkheden voor cliënt-
ondersteuning worden versterkt. De patiëntenbeweging
wordt in staat gesteld op onafhankelijke wijze de belan-
gen van patiënten te behartigen.

AMENDEMENTEN

A199 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: Oormerk budgetten
binnen het sociale domein zodat deze niet voor
overige uitgaven van Gemeentes gebruikt kun-
nen worden.
Toelichting indiener: WMO gelden worden door
gemeentes lang niet altijd besteed waarvoor zij
bedoeld zijn. Al dan niet door behoudende uit-
kering door Gemeentes aan de doelgroepen. Dit
geld wordt wanneer dit niet besteed is gebruikt
voor andere uitgaven van Gemeentes zoals in-
frastructuur. Gevaar bestaat dat Gemeentes be-
wust gaan besparen op zorgtaken om ruimte te
creëren voor andere investeringen.
Toelichting Partijbestuur: De WMO is een zaak
van gemeenten. Het is aan de gemeenteraden
en wethouders om dit zorggeld aan zorg te be-
steden en aan ons om hiervoor als partij te
vechten.
Stemlokaal: 38% voor, 37% tegen, 24% blanco.

A200 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Er komt een onder-
zoek naar de onderdelen (consult en medicij-
nen) van alternatieve zorg en de voorwaarden
waaronder die in aanmerking kunnen komen
voor vergoeding voor de zorgverzekering. “
Toelichting indiener: De huidige afwijzing van de
alternatieve geneeswijzen wordt gedomineerd

door de farmaceutische industrie. De argumen-
ten daarvoor zijn niet neutraal en bovendien op
inhoud te weerleggen.
• Het argument van kwakzalverij kennen we

natuurlijk en helaas ook in de reguliere zorg.
Niettemin kan dit worden ondervangen door
toelating aan het BIG register van de gekwali-
ficeerde artsen die alternatieve geneeswijzen
voorstaan.

• Het argument dat medicijnen wetenschappe-
lijk aantoonbaar werkzaam moeten zijn lijkt
erg op een beschermingsconstructie , en van
ontkenning dat er in de wereld meer bestaat
dan hun gelijk.

• Er zijn veel homeopathische producten die
wel degelijk bewezen zijn. Dat men die onder
een noemer afwijst toont de bescherming
van de eigen farmaceutische wereld aan.

Toelichting Partijbestuur: Wij vinden dat alle
zorg die noodzakelijk, werkzaam, effectief en re-
delijkerwijs niet voor eigen rekening kan, in het
basispakket hoort te zitten. Welke behandelin-
gen dat exact zijn moet geen politieke keuze
zijn; dat laat je aan experts over die alles weten
over behandelingen en medicijnen. Die experts
werken bij het Zorginstituut; die zijn onafhanke-
lijk. Op die borgen we dat er geen voorkeursbe-
handeling ontstaat voor bepaalde
behandelingen of medicijnen.
Stemlokaal: 15% voor, 55% tegen, 30% blanco.

A201 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Tarieven en vergoe-
dingen, zowel aan de cliënt zelf als aan zorgver-
leners, dienen eenduidig en transparant te zijn.”
Toelichting indiener: We kennen bijvoorbeeld de
volgende ervaring. Een beschermende knieband
kost bij opvraag offerte € 750,00, de leverancier
declareert € 1400,-- en wordt zonder meer
overgemaakt “omdat het binnen de regels valt”.
Iemand met darmkanker komt op de wachtlijst
van het ziekenhuis, maar kan wel direct in een
privékliniek geholpen worden door………….de-
zelfde arts en zo zijn er nog wel een paar voor-
beelden, waaruit blijkt dat, als je het handig
aanpak, je rijk van de zorg kan worden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 88% voor, 1% tegen, 11% blanco.
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8.3 Liefdevolle langdurige zorg
•     Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdie-

nen daarvoor onze waardering en steun. Wij willen hun
positie versterken door hen bij te staan. Wij willen hun
werk verlichten met goede respijtzorg en mantelzorgver-
lof en actief wijzen op deze mogelijkheden.

AMENDEMENTEN

A202 Gelderland
Na “… op deze mogelijkheden.” toevoegen: “On-
dersteuning van de mantelzorger ( nulde lijn ) is
een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij
voert de regie over een goed toegankelijke res-
pijtzorg.” Toelichting indiener: Het is van belang
dat ggz-patiënten die verzorgd worden door
mantelzorgers tijdelijk in een instelling kunnen
worden opgenomen als de mantelzorger tijdelijk
zijn zorgtaken niet kan vervullen, of als het even
niet meer gaat. Dit ontlast de mantelzorger, en
maakt het daarom gemakkelijker voor de man-
telzorger om zijn/haar zorgtaken te (blijven)
vervullen op de lange termijn. Toelichting Partij-
bestuur: Dit is in feite al het geval. Respijtzorg
zit in de WMO en is daarmee een verantwoorde-
lijkheid van gemeenten.
Stemlokaal: 27% voor, 36% tegen, 37% blanco.

•     De verbinding tussen de professionele en informele zorg
moet veel groter worden, waarbij familieleden en man-
telzorgers serieus betrokken worden door zorgprofessi-
onals. Moderne communicatiemiddelen als e-consulten,
telemonitoring en beeldbellen kunnen daarbij behulp-
zaam zijn. We willen speciale aandacht voor minderja-
rige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten
zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

•     We zetten ons in voor een dementievriendelijke samen-
leving. Mensen met dementie moeten altijd kunnen te-
rugvallen op iemand die hen ondersteunt. Overheid en
bedrijfsleven moeten rekening houden met hen en hun
partners. Mensen krijgen ook in de langdurige zorg het
recht om een eigen zorgplan op te stellen.

•     We willen dat er altijd voldoende medewerkers zijn om
de zorg te geven die nodig is. Daarom willen wij een mi-
nimumnorm instellen voor het aantal zorgverleners. We
stellen ook een overheadnorm in om ervoor te zorgen dat
het beschikbare geld zoveel mogelijk aan zorg wordt be-
steed en niet aan bijzaken.

AMENDEMENTEN

A203 Noord-Brabant
Wijzigen “Wij willen dat … die nodig is.” in:
“Daarom willen wij een minimumnorm instellen
voor het vereiste kwalificatieniveau van de me-
dewerkers en voor het aantal medewerkers per
kwalificatieniveau, zoals al gebruikelijk is in bij-
voorbeeld het onderwijs en de kinderopvang.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: We zijn voorstander
van minimumnormen voor bezetting van afde-
lingen in zorginstellingen. Er bestaan al eisen
aan kwalificatie van de diverse zorgmedewer-
kers voordat ze bepaalde handelingen mogen
verrichten.
Stemlokaal: 36% voor, 32% tegen, 32% blanco.

•     De beweging naar kleinschalige wooninitiatieven en co-
öperaties, ook voor mensen met een laag inkomen, willen
wij versnellen. Hiertoe worden initiatieven met persoons-
volgende bekostiging doorgezet en behouden we de mo-
gelijkheid om zorg zelf te organiseren via een pgb.

•     Goed bestuur is ook in de instellingszorg van groot be-
lang. Om hier meer grip op te krijgen willen wij de wet
aanscherpen. Falende zorgbestuurders en zorgonderne-
mers mogen niet langer werkzaam zijn in de zorg.

•     Wij willen de toegankelijkheid voor mensen met een be-
perking maximaal maken. Wij voeren de ‘Agenda 22’ uit,
het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag
voor de rechten van mensen met een beperking. De ge-
barentaal erkennen we als officiële taal. Publieke en col-
lectief gefinancierde instanties worden verplicht om alle
informatie digitaal toegankelijk te hebben voor mensen
die blind of slechtziend zijn. Dat geldt ook voor de be-
schikbaarheid van gebarentaal voor mensen die doof of
ernstig slechthorend zijn.

AMENDEMENTEN

A204 Zuid-Holland
Wijzigen “Wij voeren de …. met een beperking.”
in: “Het VN-verdrag inzake de rechten van de
mensen met een handicap biedt hiervoor een
basis. Dit moet in landelijk en lokaal worden in-
gevoerd in samenspraak met belanghebben-
den.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: De indiener schrapt de
passage over de implementatie van Agenda 22,
de agenda om mensen met een beperking vol-
waardig toegang te geven tot de samenleving,
gebouwen, openbare ruimte, etc.. Juist die ver-
wijzing naar Agenda 22 is waardevol, ook omdat
die agenda breed maatschappelijk wordt gedra-
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gen. Dit amendement doet afbreuk aan die be-
tekenis.
Stemlokaal: 7% voor, 69% tegen, 24% blanco.

•     Wij willen dat er nog meer woon-zorg-zones komen. Die
stellen mensen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig
in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen, dankzij vei-
lige en toegankelijke routes, ondersteuning op maat en
innovatieve toepassingen in woningen en openbare
ruimten.

AMENDEMENTEN

A205 Zuid-Holland
Na “… en openbare ruimten.” toevoegen: “Wij
willen dat mensen tijd krijgen voor het organise-
ren van menselijk contact en ontspanning, zorg
voor naasten, familie, buren of vrienden bij
ziekte of handicap, en dat hiermee rekening
wordt gehouden bij trajecten voor activering na
het verlies van werk.” Toelichting indiener: Het
gaat in een maatschappij waar we van iedereen
die dat fysiek kan, verlangen betaald werk te
doen, ook weer tijd inruimen om als mantelzor-
ger of vrijwilliger actief te zijn.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma. Ook in hst 5 staan
voorstellen om mensen meer tijd voor elkaar te
geven.
Stemlokaal: 81% voor, 3% tegen, 15% blanco.

•     Wij willen jaarlijks duizenden woningen aanpassen,
samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstel-
lingen en gemeenten. Vanuit het nieuwe Rijksfonds voor
het Wonen kunnen subsidies worden verstrekt.

A206 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “De decentralisatie
van zorgtaken betekent dat zorg dichterbij de
mensen georganiseerd kan worden, echter zien
we nog veel verschillen qua bereikbaarheid en
kwaliteit tussen gemeentes. De zorg is daardoor
niet altijd bereikbaar voor iedereen. PvdA
streeft naar een kwaliteitswaarborging die zorgt
dat alle mensen de zorg en ondersteuning krij-
gen die zij verdienen.” Toelichting indiener: Op
dit moment zijn er nog veel implementatie- en
budgetproblemen rondom de decentralisatie
van de WMO. Hierbij ontstaan er verschillen in

de bereikbaarheid van zorg. Met name mensen
met een taalbarrière, laaggeletterden, ouderen
en mensen met een verstandelijke beperking
kunnen minder gemakkelijk aanspraak maken
op noodzakelijke zorg en ondersteuning. Dit
komt o.a. door ingewikkelde en tijdrovende aan-
vraagprocedures. PvdA zou moeten streven
naar een kwaliteitswaarborging waardoor ge-
meentes er op aangesproken kunnen worden
wanneer zij onder de maat presteren.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
maakt het programma niet helderder. Gemeen-
ten hebben beleidsvrijheid gekregen; we vinden
wel dat kritisch moet worden bezien of alle ge-
meenten voldoende hun best doen om goede
zorg te leveren. Dat is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van alle gemeenten, alle
raadsleden, zorginstellingen en belangenorgani-
saties.
Stemlokaal: 17% voor, 56% tegen, 27% blanco.

A207 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Er moeten voldoende
beschikbare plekken in de gemeentes zijn voor
de acute opname van ouderen die (tijdelijk) niet
zelfstandig thuis kunnen wonen.”
Toelichting indiener: Huisartsen, wijkverpleeg-
kundigen en families signaleren steeds vaker on-
houdbare situaties waarbij ouderen (tijdelijk)
niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het ge-
beurt dan zeer vaak dat men geen plek kan vin-
den voor opvang, waardoor ouderen tussen wal
en schip vallen. Per gemeente zouden er vol-
doende acute opnamebedden beschikbaar
moeten zijn. Tijdens zo’n opname kan geïnven-
tariseerd worden wat de zorgproblemen zijn, of
een definitieve ondersteunende woonomgeving
noodzakelijk is, en wat er nodig zou zijn voor
een eventuele veilige terugkeer naar huis.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma. We zien de nood-
zaak voor dergelijke voorzieningen.
Stemlokaal: 88% voor, 1% tegen, 11% blanco.

A208 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Extra aandacht en
inzet van uren van wijkverpleging voor de over-
gang van ziekenhuis naar huis, met name bij
kwetsbare ouderen. Zo nodig wordt opname in
een zorghotel geregeld.”
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Toelichting indiener: Ouderen vallen vaak tussen
wal en schip wanneer zij vanuit het ziekenhuis
naar huis worden ontslagen, waarbij een hoge
kans op nieuwe ziekenhuisopnames ontstaat. Er
moet gestreefd worden naar een betere over-
gang van ziekenhuis naar huis om nieuwe zie-
kenhuisopnames te voorkomen.
Toelichting Partijbestuur: Dit sluit niet goed aan
op de programmatekst. Het programma kan niet
voor elke detailsituatie een detailoplossing be-
noemen.
Stemlokaal: 21% voor, 52% tegen, 28% blanco.

8.4 Meer waardering voor de zorgverleners
•     Wij willen zorginkopers houden aan sociale inkoopvoor-

waarden. De arbeidsomstandigheden moeten daarin
goed zijn geregeld en de zorgverleners moeten zoveel
mogelijk in normale, vaste dienst werken.

•     Er mag wat ons betreft in de WMO geen concurrentie
plaatsvinden op arbeidsvoorwaarden onder de cao-afspra-
ken. Gemeenten worden verplicht om binnen deze af-
spraken zorg in te kopen.

•     Zorgprofessionals willen wij meer perspectief bieden op
goed werk; minder bureaucratie, minder knellende pro-
tocollen, meer vakkennis en meer vertrouwen. Huisart-
sen en specialisten willen wij meer tijd per consult geven,
zodat patiënten meer tijd krijgen om hun vragen te stel-
len.

•     Informatie over zorg en ondersteuning moet begrijpelijk
zijn en er moet openheid zijn over de kwaliteit van zor-
gaanbieders.

8.5 GGZ
•     Wij willen gemeenten meer geld geven voor de opvang

van verwarde mensen. Mensen met een ggz-indicatie
worden zoveel mogelijk thuis opgevangen en behandeld.
De omgeving en familie worden hierbij betrokken.

•     In elke wijk moet er ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn
voor die situaties dat thuis wonen even geen optie is voor
de patiënt.

AMENDEMENTEN

A209 Utrecht
Wijzigen “In elke wijk … voor de patient.” in: “Er
moet ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor
de ondersteuning en behandeling van ggz-cliën-
ten. Pas wanneer de ambulante zorg op kwalita-
tief en kwantitatief voldoende hoog niveau is,
kan de voorgenomen afbouw van beschermd
wonen en intramurale GGZ-voorzieningen wor-
den voortgezet. Hetzelfde uitgangspunt geldt
voor de zorg die gericht is op mensen met ver-
standelijke beperkingen.”

Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
schaft beschermd wonen af. Het programma
doet dat niet. Wij vinden dat zoveel mensen met
een GGZ indicatie gewoon in de wijken moeten
wonen, en niet instellingen. Maar beschermd
wonen is in sommige gevallen noodzaak.
Stemlokaal: 11% voor, 66% tegen, 23% blanco.

A210 Gelderland
Schrappen: “voor die situaties ... voor de pa-
tiënt”
Toelichting indiener: Ambulante zorg is juist
zorg die wordt verleend aan patiënten die thuis
blijven wonen. Ambulante zorg kan dus niet be-
doeld zijn voor situaties waarin thuis wonen
geen optie is. Als het wel moet gaan om zorg
voor patiënten die even niet meer thuis kunnen
wonen, dan zou het niet moeten gaan om am-
bulante zorg, maar om een soort crisisopvang-
plekken.
Toelichting Partijbestuur: Wij vinden dat zoveel
mensen met een GGZ indicatie gewoon in de
wijken moeten wonen, en niet instellingen. Maar
beschermd wonen is in sommige gevallen nood-
zaak. Hierover zijn ook andere amendementen
ingediend die in samenhang bekeken moeten
worden. 
Stemlokaal: 16% voor, 44% tegen, 41% blanco.

A211 Zuid-Holland
Wijzigen “In elke wijk … voor de patient.” in: “In
elke gemeente moet er voldoende ambulante
ggz-zorg en beschermd wonen beschikbaar zijn.
Voor die situaties dat thuis wonen zonder hulp
even geen optie is voor de patiënt.
Toelichting indiener: Ambulante zorg is juist
zorg die wordt verleend aan patiënten die thuis
blijven wonen. Ambulante zorg kan dus niet be-
doeld zijn voor situaties waarin thuis wonen
geen optie is. Als het wel moet gaan om zorg
voor patiënten die even niet meer thuis kunnen
wonen, dan zou het niet moeten gaan om am-
bulante zorg, maar om een soort crisisopvang-
plekken.
Toelichting Partijbestuur: Wij vinden dat zoveel
mensen met een GGZ indicatie gewoon in de
wijken moeten wonen, en niet instellingen. Maar
beschermd wonen is in sommige gevallen nood-
zaak. Hierover zijn ook andere amendementen
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ingediend die in samenhang bekeken moeten
worden.
Stemlokaal: 21% voor, 37% tegen, 42% blanco.

•     We zien de noodzaak voor meer samenwerking tussen
sociale wijkteams, ambulante zorgverleners en specialis-
ten en stimuleren deze samenwerking.

•     Wij willen politie en hulpdiensten beter trainen in het
herkennen en omgaan van mensen die verward zijn. We
breiden het aantal plekken voor crisisopvang uit, zodat
verwarde mensen niet onnodig in de cel belanden of op
straat blijven met alle gevaar van dien.

AMENDEMENTEN

A212 Zuid-Holland
Na “… gevaar van dien.”toevoegen: “Daarnaast
moet er voor mantelzorgers in de ggz meer
aandacht zijn voor respijtzorg.”
Toelichting indiener: Het is van belang dat ggz
patiënten die verzorgd worden door mantelzor-
gers tijdelijk in een instelling kunnen worden op-
genomen als de mantelzorger tijdelijk zijn
zorgtaken niet kan vervullen, of als het even niet
meer gaat. Dit ontlast de mantelzorger, en
maakt het daarom gemakkelijker voor de man-
telzorger om zijn/haar zorgtaken te (blijven)
vervullen op de lange termijn. Toelichting Partij-
bestuur: Dit is een mooie aanvulling op ons pro-
gramma.
Stemlokaal: 83% voor, 2% tegen, 15% blanco.

A213 Gelderland
Na “… aantal plekken voor” toevoegen: “respijt-
zorg en …”
Toelichting indiener: Het is van belang dat ggz-
patiënten die verzorgd worden door mantelzor-
gers tijdelijk in een instelling kunnen worden
opgenomen als de mantelzorger tijdelijk zijn
zorgtaken niet kan vervullen, of als het even niet
meer gaat. Dit ontlast de mantelzorger, en
maakt het daarom gemakkelijker voor de man-
telzorger om zijn/haar zorgtaken te (blijven)
vervullen op de lange termijn.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 1% tegen, 14% blanco.

A214 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Per gemeente moet
er een team zijn om zorgmijders en problemati-
sche patiënten in de ggz toe te leiden naar pas-
sende zorg.”
Toelichting indiener: Met name als het gaat om
zorgmijders en problematische patiënten schiet
de GGZ geregeld tekort. Het is belangrijk om
vanuit de lokale overheid een team te hebben
dat dergelijke situaties signaleert en vervolgens
een bemiddelende rol speelt bij het toeleiden
naar passende zorg van de betreffende perso-
nen of waar dat aangewezen is zelf ingrijpt.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een zaak voor
gemeenten en voor lokale verkiezingsprogram-
ma's.
Stemlokaal: 22% voor, 48% tegen, 30% blanco.

A215 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “Niet iedereen is in
staat om volledig zelfstandig te wonen. Daarom
wil de PvdA (kleinschalige) beschermde woon-
vormen voor kwetsbare groepen ondersteunen.”
Toelichting indiener: Er zal altijd een groep men-
sen met ernstige GGZ-problematiek blijven die
niet zelfstandig in een wijk of thuis kan wonen.
In het belang van de persoon zelf, de familie en
de samenleving moet er dan sneller gekozen
kunnen worden voor een beschermde woon-
vorm waar mensen met GGZ problematiek tijde-
lijk maar ook permanent een veilige plek kunnen
vinden. Nu moet het te vaak eerst flink mis gaan
voordat deze stap wordt gezet. Kleinschalige
woonvormen waar mensen in een beschermde
omgeving wonen met directe professionele be-
geleiding kunnen ervoor zorgen dat problemen
niet verergeren en gedwongen opnames wor-
den voorkomen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 87% voor, 1% tegen, 12% blanco.

8.6 Jeugdhulp
•     Met de jeugdwet kunnen gemeenten eindelijk doen wat

nodig is: kinderen en gezinnen dichtbij en snel hulp bie-
den. De schotten tussen de jeugdzorg en jeugd-ggz zijn
verdwenen; dat is een grote verbetering. Maar er is nog
veel verbetering mogelijk, volgens het principe ‘1 gezin,
1 plan, 1 hulpverlener’.

•     Wij willen ouders het recht geven op een familiegroeps-
plan, zodat zij zelf, samen met hun netwerk, de regie
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houden over de hulpverlening voor hun kind. Dit is het
plan van mensen zélf in plaats van het plan van de hulp-
verlener. Niet langer het aanbod, maar de hulpvraag staat
centraal. Indien nodig wordt het plan beoordeeld door
een jeugdbeschermer met een ‘veiligheidsbril’ op, vanuit
het belang van het kind.

•     Als kinderen echt niet meer thuis kunnen wonen, zien
wij liever dat ze in huis worden geplaatst in een pleegge-
zin of gezinshuis. Alleen als dit écht niet in het belang
van het kind is wordt overgegaan tot plaatsing in een in-
stelling.

•     Goede samenwerking tussen gemeenten, verloskundi-
gen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal. Door pro-
blemen vroegtijdig te signaleren voorkomen we escalatie
en zorgen we dat kinderen zo snel mogelijk de juiste zorg
krijgen. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende ex-
pertise in de wijkteams op het gebied van kindermishan-
deling, verstandelijke beperkingen en jeugd-ggz.

AMENDEMENTEN

A216 Zuid-Holland
Na “… kindermishandeling, verstandelijke beper-
king …” toevoegen: “verslaving”.
Toelichting indiener: Jeugdigen zijn vaak extra
kwetsbaar voor verslavingen. Dit geldt in het bij-
zonder voor verstandelijk beperkte jeugdigen.
Verslavingen vergroten ook de risico's op psy-
chische problematiek, criminaliteit, schooluitval,
werkloosheid, etc. Voorts kunnen jongeren ook
het slachtoffer zijn van verslavingen van ouders,
omdat dit kan leiden tot bijvoorbeeld verwaar-
lozing of kindermishandeling. Het is dan ook van
groot belang dat de wijkteams over voldoende
expertise beschikken op dit onderwerp.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 88% voor, 1% tegen, 11% blanco.

A217 Utrecht
Wijzigen “Goede samenwerking tussen … scho-
len is cruciaal” in: “Om de transformatie van de
jeugdhulp te laten slagen is een goede samen-
werking tussen gemeenten, wijkteams, verlos-
kundigen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg,
(passend) onderwijs en gespecialiseerde jeugd-
hulp, cruciaal.” Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit voegt niks con-
creets toe aan het programma.
Stemlokaal: 9% voor, 63% tegen, 27% blanco.

•     We willen zorgen voor een soepele overgang tussen
jeugdzorg, die loopt tot 18 jaar oud, en de zorg voor die-
zelfde jongere als die 18 is geworden.

AMENDEMENTEN

A218 Zuid-Holland
Wijzigen “Wij willen zorgen … 18 is geworden.”
in: “We willen zorgen voor een doorlopende lijn
in de zorg tussen jeugdzorg en zorg voor vol-
wassenen, zodat wordt voorkomen dat noodza-
kelijke zorg wegvalt zodra een jongere de
leeftijd van 18 bereikt.”
Toelichting indiener: De oude tekst is te vrijblij-
vend. Er staat slechts dat er een soepele over-
gang moest zijn. Cruciaal is echter dat zorg die
noodzakelijk is ook daadwerkelijk gecontinueerd
kan worden, en niet direct wegvalt om het en-
kele feit dat iemand 18 is geworden.
Toelichting Partijbestuur: Amendement en pro-
grammatekst bedoelen hetzelfde.
Stemlokaal: 27% voor, 35% tegen, 37% blanco.

A219 Noordelijke Provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “We draaien de bezui-
nigingen op de jeugdzorg terug. De gewenste
decentralisaties naar gemeenten van de
(jeugd)zorg en werk zijn de afgelopen periode
noodzakelijkerwijs gepaard gegaan met bezuini-
gingen. De PvdA wil dat de komende periode
de benodigde budgetten weer toereikend wor-
den gemaakt.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Gemeenten organise-
ren Jeugdzorg nu veel meer samen en dichterbij
het kind. Dat levert besparingen op en uit cijfers
blijkt ook dat er in gemeenten zorggeld over-
blijft. Als dat is omdat er te weinig zorg wordt
verleend, dan moet in eerste instantie de ge-
meenteraad ingrijpen. Als blijkt dat er structu-
reel geld overblijft in bepaalde gemeenten
zonder dat de Jeugdzorg eronder leidt, kan dat
geld worden herverdeeld onder gemeenten met
tekorten.
Stemlokaal: 24% voor, 42% tegen, 34% blanco.

8.7 Gelijke kansen op gezondheid
•     Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten

willen wij onderbrengen in het basispakket. We investe-
ren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals
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meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten.
Preventieve programma’s in buurten en wijken ter be-
vordering van de gezondheid van kinderen en hun ou-
ders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer
bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij vol-
wassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier ex-
pliciet tegen.

AMENDEMENTEN

A220 Zuid-Holland
Na “... in het basispakket”, toevoegen: “bijvoor-
beeld fysiotherapie en beperkte tandheel-
kunde.”
Toelichting indiener: Het is van belang dat fysio-
therapie en beperkte tandheelkunde voor ieder-
een beschikbaar zijn in het basispakket. Anders
ontstaat het risico dat kleine problemen onbe-
handeld blijven (er vindt bijvoorbeeld geen pe-
riodieke controle van het gebit plaats en gaatjes
worden niet gevuld), waardoor uiteindelijke veel
grotere en duurdere ingrepen moeten plaatsvin-
den (tanden moeten worden getrokken of een
kunstgebit moet worden ingebracht).
Toelichting Partijbestuur: We delen de zorgen
van de indiener over de tandzorg. Partijgenoot-
schappelijk willen we een oplossing vinden voor
dit probleem, echter is het voorstel van de in-
diener niet per se de beste oplossing omdat
voor kinderen de tandzorg tot 18 jaar in het ba-
sispakket zit. Fysiotherapie bij chronische aan-
doeningen wordt vanaf de 21ste behandeling
volledig en voor de rest van het leven vergoed.
Wat het amendement voorstelt kost ruim 2 mil-
jard euro op jaarbasis en daardoor moeten de
premies omhoog.
Stemlokaal: 17% voor, 53% tegen, 30% blanco.

A221 Noord-Holland
Na “… hier expliciet tegen.” toevoegen: “Bij ou-
deren is de aandacht met name gericht op be-
wegen, goede voeding en alcoholgebruik.”
Toelichting indiener: Het is van groot belang dat
de solidariteit tussen de generaties in stand
blijft. Het is een mythe dat ouderen alleen geld
kosten. De waarde van ouderen is dat zij samen
met de nadere generaties de toekomst ontwik-
kelen. Vanuit die visie stel ik een aantal aanvul-
lingen voor op het verkiezingsprogramma. In
het belang van een evenwichtige samenleving is
het noodzakelijk om een aantal zaken expliciet

te benoemen omdat er anders het gevaar be-
staat van impliciete aannames die belemmerend
kunnen werken.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement is erg
gedetailleerd en gaat voorbij aan het algemene
punt dat er ook bij ouderen aan preventie ge-
daan kan worden; denk aan goede diabetes-
zorg, valpreventie, goed medicijngebruik, etc.
Dus waarom de focus op deze drie deelaspec-
ten?
Stemlokaal: 7% voor, 63% tegen, 30% blanco.  

•     Kinderen moeten van jongs af aan leren hoe belangrijk
gezond eten is. Europees geld dat voorheen werd ingezet
voor bedrijfsinvesteringen, willen wij nu benutten voor
voedseleducatie, zodat jonge kinderen al op vroege leef-
tijd in aanraking komen met gezond eten. Er komt een
wettelijk verbod op ongezonde reclame en marketing ge-
richt op kinderen.

•     In Europees verband is er meer inzet nodig op regels
voor minder suiker, zout, kunstmatige toevoegingen en
verzadigde vetten in ons voedsel. Wij willen sluitende af-
spraken voor gezonder voedsel maken met de voedings-
industrie.

•     Binnen de opleiding van zorgaanbieders moet meer aan-
dacht komen voor de implementatie van een meer inte-
grale visie op de zorg, zoals verwoord in de aanpak van
‘positieve gezondheid’. Alle artsen kunnen dan kennis
krijgen van de belangrijkste vormen van geneeskunde
om daarmee hun patiënten zo goed mogelijk te kunnen
adviseren.

•     Wij willen onderzoek naar de implementatie en de toe-
passing van de integrale visie ‘positieve gezondheid’ door
het opzetten van wijkgerichte projecten en de toepassing
ervan in gezondheidscentra.

AMENDEMENTEN

A222 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Zorginstellingen die-
nen rekening te houden met cultuurverschillen
in de zorg.”
Toelichting indiener: Om de zorg voor iedereen
toegankelijk te maken is van belang dat zorg-
verleners aandacht hebben voor de culturele
achtergrond van de patiënt en zich realiseren
wat dit van hen vraagt voor wat betreft de wijze
waarop met de patiënt moet worden gecommu-
niceerd. Een andere culturele achtergrond kan
ertoe leiden dat een patiënt op een andere ma-
nier om aandacht vraagt voor een gezondheids-
probleem dan een Nederlander zonder
migratieachtergrond. Het is van belang dat de
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zorgverlener hier alert op is. Zo kan worden
voorkomen dat cultuurverschillen ertoe leiden
dat patiënten verstoken blijven van noodzake-
lijke zorg.
Toelichting Partijbestuur: Deze tekst klopt niet.
Stemlokaal: 7% voor, 66% tegen, 26% blanco.

8.8 Zorg en zelfbeschikking
•     Euthanasie is een onderdeel van het recht op zorg. Een

zorgvuldige dialoog tussen patiënten, huisartsen en zorg-
instellingen is hiervoor voorwaardelijk.

•     Wij willen dat artsen beter zijn geïnformeerd over wat er
binnen de euthanasiewet wél kan. In de opleiding moet
gedegen aandacht zijn voor euthanasie, en de ruimte en
de grenzen van de wetgeving. Artsen die om principiële
of andere redenen niet willen meewerken aan euthanasie
moeten altijd verwijzen naar een collega die geen princi-
piële bezwaren heeft.

•     Mensen die hun leven voltooid vinden, willen wij het
recht op stervenshulp geven. Er worden criteria vastge-
legd waaronder mensen die een weloverwogen, intrin-
sieke en duurzame wil hebben om niet verder te leven,
menswaardig kunnen sterven, waarbij geldt dat deze
wens om te sterven op geen enkele andere wijze kan wor-
den weggenomen. Stervenshulp dient altijd in samen-
hang met menselijke waardigheid, goede zorg en
beschermwaardigheid van het leven verleend te worden.

•     Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen is een groot goed
en een verworvenheid in Nederland. Alleen de vrouw
heeft het recht om in overleg met haar arts te besluiten
of ze haar zwangerschap wil uitdragen of afbreken. Wij
willen blijven investeren in goede voorlichting en een
laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen om
de voortdurende daling van abortuscijfers in Nederland
te stimuleren en de kwetsbare groep die meerdere abor-
tussen ondergaat te verkleinen.

AMENDEMENTEN

A223 Zuid-Holland
Wijzigen: “Het zelfbeschikkingsrecht van … on-
dergaat te verkleinen.” in: “Het zelfbeschikkings-
recht van vrouwen is een groot goed en een
verworvenheid in Nederland. Alleen de vrouw
heeft het recht om in overleg met haar arts te
besluiten of ze haar zwangerschap wil uitdragen
of afbreken. Wij willen blijven investeren in
goede voorlichting en willen dat alle anticoncep-
tiemiddelen in het basispakket volledig vergoed
worden om de voortdurende daling van abortus-
cijfers in Nederland te stimuleren en de kwets-
bare groep die meerdere abortussen ondergaat
te verkleinen. Wij willen dat de overtijdbehande-
ling buiten de wet afbreking zwangerschap blijft

en dat ook huisartsen de medicamenteuze over-
tijdbehandeling aan kunnen bieden aan hun pa-
tiënten conform richtlijnen van de beroepsgroep
en zonder vergunningsplicht.”
Toelichting indiener: Anticonceptie in het basis-
pakket: Sinds 2011 valt de vergoeding van anti-
conceptie niet meer onder de basisverzekering
voor vrouwen boven de 21 jaar. Recent pleitten
de abortusartsen in Nieuwsuur voor het volledig
vergoeden van anticonceptie in het basispakket
omdat zij verwachten dat het aantal abortussen
af zal nemen als anticonceptiemiddelen volledig
vergoed worden. Zie:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2140339-abor-
tusartsen-pleiten-voor-gratis-anticonceptie.html
Verder komt het regelmatig voor dat vrouwen
voor het plaatsen van een spiraal of hormoon-
staafje verwezen worden naar de gynaecoloog
omdat in het tarief het spiraal of hormoon-
staafje is opgenomen, terwijl bij de huisarts al-
leen het plaatsen volledig vergoed wordt, maar
het spiraal of hormoonstaafje door de vrouw
zelf betaald moet worden als ze hier niet aan-
vullend voor verzekerd is. Als het verplichte
eigen risico op is, of als de vrouw een bijzon-
dere (bijstands)verzekering heeft zonder ver-
plicht eigen risico is het voor haar dus
voordeliger om naar de gynaecoloog te gaan.
De totale behandeling is echter voor de zorgver-
zekering een stuk duurder. Medicamenteuze
overtijdbehandeling naar de huisarts: Vrouwen
moeten gewoon bij hun huisarts de abortuspil
kunnen krijgen. Minister Schippers wil dit moge-
lijk maken door de overtijdbehandeling onder
de Wet afbreking zwangerschap (Waz) te bren-
gen. Maar dat maakt de overtijdbehandeling
juist minder toegankelijk. Door de wet te wijzi-
gen valt de overtijdbehandeling – afbreken van
een vroege zwangerschap tot zeventien dagen
over tijd – alsnog onder de Waz. Dat betekent
dat huisartsen die een medicamenteuze over-
tijdbehandeling willen uitvoeren straks een zo-
genaamde Waz-vergunning moeten aanvragen
en de overtijdbehandelingen moeten melden bij
de IGZ. De abortuszorg in Nederland kan zelfs
nog toegankelijker worden als de huisarts de
abortuspil ook mag voorschrijven aan elke on-
gewenst zwangere tot negen weken. In deze pe-
riode is medicamenteuze
zwangerschapsafbreking uitgebreid geëvalu-
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eerd. Ongewenst zwangeren nemen medicatie
(mifepriston en misoprostol) dan thuis in en dat
verloopt probleemloos. De zorg wordt er ook
goedkoper van. In Nederland doen we nu
30.000 abortussen per jaar, waarvan 54 procent
zwangerschappen tot acht weken zijn. Als huis-
artsen vrouwen met een zwangerschap tot
negen weken mogen helpen, zouden we minder
dan de helft van de ongewenst zwangeren hoe-
ven door te sturen naar een ziekenhuis of abor-
tuskliniek. Als er al een wetswijziging moet
komen dan juist een waarbij de overtijdperiode
verruimd wordt en een medicamenteuze zwan-
gerschapsafbreking tot negen weken buiten de
Waz en buiten het strafrecht valt.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement wil
twee dingen op detailniveau regelen terwijl de
originele tekst voldoende ruimte geeft om de-
zelfde doelen te realiseren.
• Alle anticonceptie in basispakket:

Dit is niet strikt noodzakelijk, de pil wordt tot
21 jaar al vergoed. en de pil kost 30 euro per
jaar. De vraag is ook of “de kwetsbare groep
die meerdere abortussen ondergaat” wel echt
gebaat is bij pil in basispakket. Immers de
meerdere abortussen lijken volgens huisart-
sen ook te komen omdat de pil niet goed
wordt ingenomen.

• Overtijdbehandeling buiten de WAZ, huisart-
sen die overtijd-pil kunnen aanbieden:
Dit is niet zo maar even te overzien. Bij de
huisarts onderbrengen lijkt laagdrempelig,
bovendien kan huisarts dan meteen anticon-
ceptie goed regelen en bespreken. Aan de
andere kant zijn er echter ook huisartsen die
maar enkele keer per jaar met een overtijdbe-
handeling te maken krijgen en daarvoor dan
een vergunning moeten aanvragen.  

Stemlokaal: 9% voor, 59% tegen, 32% blanco.

8.9 Sport en bewegen
•     Sporten en in beweging zijn bevorderen de gezondheid.

Het stimuleert ook al op jonge leeftijd de cognitieve ont-
wikkeling en de sociale competenties en is daarmee bij
uitstek dienstbaar aan een verbonden samenleving.
Daarom willen wij sport, maar evenzeer samen bewegen,
inzetten op school, in de wijk en in verenigingsverband.

AMENDEMENTEN

A224 Zuid-Holland
Na “… en in verenigingsverband.” toevoegen: Wij
zetten ons in voor openbare ruimte waar je
goed en veilig kunt bewegen en spelen.
Toelichting indiener: Ook zelf hardlopen en fiet-
sen is gezond en verdient aandacht van de over-
heid. 
Toelichting Partijbestuur: De openbare ruimte is
een lokale aangelegenheid.
Stemlokaal: 20% voor, 51% tegen, 28% blanco.

•     Om het sporten voor iedereen toegankelijk te maken wil-
len wij voor het Jeugdsportfonds structureel meer geld
uittrekken ten behoeve van sport en spel voor de ruim
400.000 kinderen van wie de ouders de sportdeelname
niet zelf kunnen betalen.

AMENDEMENTEN

A225 Utrecht
Na “… zelf kunnen betalen.” toevoegen: “Denk
hierbij ook aan mensen met een beperking.“
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Het voorstel in het pro-
gramma gaat over het jeugdsportfonds en is be-
doelt voor kinderen waarvan de ouders geen
geld hebben voor sporten. We kunnen het
jeugdsportfonds niet van toepassing verklaren
op volwassenen met een beperking, zoals het
amendement voorstelt.
Stemlokaal: 8% voor, 68% tegen, 24% blanco.

•     Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers,
maar wij willen het mogelijk maken dat deze verenigin-
gen een professionele kracht aanstellen om de continuï-
teit en kwaliteit van de vereniging te vergroten en zo bij
te dragen aan meer binding in de samenleving.

•     Samen met de sportverenigingen willen wij de inzet ver-
beteren om wangedrag op en langs de velden te bestrij-
den.

•     Sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit
en integratie verdienen extra ondersteuning.

•     Topsporters willen wij financiële steun geven zodat hun
trainingen en prestaties niet in het geding komen. Sport-
innovatie wordt gestimuleerd zodat onze topsporters op-
timaal kunnen presteren aan de hand van de laatste
inzichten en technieken. Als tegenprestatie verwachten
wij dat ze zich actief inzetten voor het enthousiasmeren
van kinderen om te gaan sporten en bewegen. Voor ge-
stopte of geblesseerde topsporters komen programma’s
die hen helpen een maatschappelijke carrière of studie
te starten.
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•     Illegale praktijken in de sport beïnvloeden niet alleen de
betreffende wedstrijd en competitie, maar tasten ook het
algemene vertrouwen in de sport aan. Fraude, match-
fixing en witwasserij binnen het betaald voetbal willen
wij blijven bestrijden.

AMENDEMENTEN

A226 Utrecht
Wijzigen “binnen het betaald voetbal” in: “bij
alle sporten”.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Vooral in het voetbal is
matchfixing een probleem. Vandaar de focus op
voetbal.
Stemlokaal: 41% voor, 30% tegen, 29% blanco.

A227 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Als grootste sport in
Nederland ligt voetbal onder het vergrootglas.
Het verbindt, emotioneert en brengt samen. Er
is binnen de sport echter ook specifiek sprake
van vooroordelen en racisme.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een constatering
zonder een concreet voorstel om de situatie te
verbeteren.
Stemlokaal: 4% voor, 69% tegen, 27% blanco.

A228 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “Het aantal vakleer-
krachten bewegingsonderwijs in het BO wordt
verhoogd.” Toelichting indiener: Sport en bewe-
gen is, vooral voor kinderen, belangrijk. De Ne-
derlandse kinderen krijgen steeds vaker te
maken met overgewicht. Het is lang niet meer
altijd vanzelfsprekend dat kinderen lid worden
van een sportvereniging. Dat niet heeft niet
allen te maken met een financiële barrière. In
veel gezinnen is er ook geen cultuur meer van
sporten en bewegen. Daarom is het belangrijk
dat via het onderwijs alle kinderen voldoende
basisbeweging krijgen. Het huidige aantal les-
uren sport/LO is mogelijk wel voldoende om
kennis te maken met sport en bewegen, maar
onvoldoende om een bijdrage te leveren aan het
voorkómen van overgewicht.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement ligt
meer in de lijn van het programma om meer kin-
deren te laten sporten. Dit heeft de voorkeur

boven het laten geven van gymles door 'ge-
wone' leerkrachten.
Stemlokaal: 47% voor, 26% tegen, 27% blanco.

A229 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Bewegen levert bij
ouderen een grote bijdrage aan het versterken
van de gezondheid, zelfs tot het terugdringen
van een aantal ouderdomsziekten, En het draagt
bij aan het versterken van hun sociale netwer-
ken en zelfredzaamheid.”
Toelichting indiener: Het is van groot belang dat
de solidariteit tussen de generaties in stand
blijft. Het is een mythe dat ouderen alleen geld
kosten. De waarde van ouderen is dat zij samen
met de nadere generaties de toekomst ontwik-
kelen. Vanuit die visie stel ik een aantal aanvul-
lingen voor op het verkiezingsprogramma. In
het belang van een evenwichtige samenleving is
het noodzakelijk om een aantal zaken expliciet
te benoemen omdat er anders het gevaar be-
staat van impliciete aannames die belemmerend
kunnen werken.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 2% tegen, 14% blanco.
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09 Leefbare en duurzame samenleving

Wat wij ook van de samenleving verlangen, het moet uitein-
delijk een plaats vinden in de beperkte ruimte van het Ne-
derlands territorium. Nederland is een klein land, vruchtbaar
en strategisch gelegen, dichtbevolkt en inventief benut, met
een hoge graad van verstedelijking, een dicht netwerk van
wegen en spoorwegen, markante open gebieden en een na-
drukkelijke aanwezigheid van water. Al sinds eeuwen span-
nen wij ons met elkaar in om dit land te maken en in stand
te houden, en onderling te overleggen over de benutting van
het schaarse land en het afstemmen van belangen. Het
zwaartepunt van de ruimtelijke ontwikkeling ligt op regio-
naal en lokaal niveau, maar nationale coördinatie is met
name noodzakelijk bij grote en complexe vraagstukken zoals
de infrastructuur, de energietransitie en de combinatie van
verstedelijking in het ene deel van het land en krimp in an-
dere delen.

Ons doel is een efficiënt ruimtegebruik dat ook maatschap-
pelijk in balans is. ‘Verrommeling’ van de ruimte wekt im-
mers ergernis en Nimby-reacties. Wij zien de toekomst van
Nederland als een gezamenlijke inspanning vanuit het besef
dat we het in ons laagland samen moeten rooien. Wij halen
inspiratie uit o.m. het programma ‘Ruimte voor de Rivier’,
waarin de harde kernopgave van de waterveiligheid in het ri-
vierengebied met succes regionaal is gecombineerd met
landschappelijke verbetering, landbouw, natuur, recreatie en
groene verstedelijking. Die aanpak vinden wij ook terug in
de manifestatie ‘Wij maken Nederland’ waarin zeven grote
opgaven zijn benoemd. Het overleg van grote en middelgrote
steden, G32, zijn breed gedragen en voorbeeldige voorstellen
om de kwaliteit van ons landelijk en stedelijk leven te verbe-
teren.

Bij wonen gaat het om een eerste levensbehoefte. Wonen is
meer dan een dak boven je hoofd; het is een ankerpunt van
de verbonden samenleving, een vertrouwde thuisbasis van
waaruit je de wereld tegemoet treedt. Wonen doe je ook in
een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van anderen. In
deze sociale dimensie van het wonen komt tot uitdrukking
hoe verbonden of gespleten, gemengd of gesegregeerd, de
samenleving is. Voor het wonen zijn een drietal waarden van
betekenis. Toegankelijkheid: er zullen meer huizen moeten
worden gebouwd, op plekken waar mensen willen wonen.
Betaalbaarheid: iedereen moet goed kunnen wonen voor een
eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Zeggenschap: be-
woners moeten meer te zeggen hebben over de plek waar ze
wonen.

9.1 Het vizier op 2040
•     Wij willen dat de Rijksoverheid zich nadrukkelijk met de

grote vraagstukken van de ruimtelijke ontwikkeling be-
zighoudt. Veel taken bevinden zich op regionaal en lokaal
niveau, maar bij grote en grensoverschrijdende vraag-
stukken is landelijke samenhang onmisbaar voor een ef-
fectief en hoogwaardig resultaat. Het Rijk werkt dan
samen met provincies en gemeenten, met kwaliteit en
samenhang als doel.

AMENDEMENTEN

A230 Limburg
Na “samenhang als doel.” toevoegen: “Er komt
een ombudspersoon voor toekomstige genera-
ties als tegenwicht voor het kortetermijndenken
in de politiek. Deze ombudspersoon behartigt
de belangen van generaties die nog niet gebo-
ren zijn door te controleren of wetten toekomst-
bestendig zijn.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De context van deze
paragraaf is hoe Nederland zich ruimtelijk moet
ontwikkelen tot 2040. Dat lijkt niet de juiste
context voor een ombudsman voor toekomstige
generaties. Tevens doet dit voorstel afbreuk aan
het stempel 'ombudsman'.
Stemlokaal: 9% voor, 66% tegen, 25% blanco.

A231 Utrecht
Na “… provincies en gemeenten” toevoegen:
“waterschappen”.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 83% voor, 3% tegen, 14% blanco.

A233 Zuid-Holland
Na “… samenhang als doel.” toevoegen: “De
ruimtelijke ontwikkeling, die gedomineerd wordt
door metropoolvorming die de ongelijkheid en
groeikracht van de Nederlandse economie ver-
groot, wordt volledig door de markt bepaald. De
overheid moet meer trendsettend durven op te
treden. Wij willen daarom een terugkeer naar
een duidelijk ruimtelijke ordeningsbeleid met
keuzes, regie en sturing vanuit de provinciale en
gemeentelijke overheden”. 
Toelichting indiener: Dit is o.a. gezien de ge-
schetste problematiek van leegstand hard
nodig. De ladder voor duurzame verstedelijking
moet onverkort worden toegepast. Dit vereist
sturing.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma
Stemlokaal: 83% voor, 1% tegen, 15% blanco.

•     Wij willen dat de regering samen met anderen een visie
en een investeringsprogramma uitwerkt voor de middel-
lange termijn, globaal tot 2040. Een goede basis hiervoor
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biedt de maatschappelijke discussie ‘Wij maken Neder-
land’ die zeven opgaven voor 2040 onderscheidt:
o    Versterk het stedennetwerk – Flexibiliteit maakt de

Nederlandse metropool krachtig
o    Maak ruimte voor de energietransitie – Een Deltapro-

gramma voor een energieneutraal Nederland
o   Zet water in als kwaliteitsimpuls – Water en ruimte:

het koningskoppel voor de toekomst
o   Breng agrarische productie in balans met de omge-

ving – Een duurzame landbouw met meer toege-
voegde waarde

o   Zorg voor een gezonde leefomgeving – Gezondheid,
veiligheid en toegankelijkheid zijn topprioriteit bij
wijkontwikkeling

o    Anticipeer op nieuwe technologie – Slim omgevings-
beleid voor maatschappelijk relevante innovaties

o   Benut bestaande bebouwing – Een nieuwe bouwcul-
tuur voor een flexibeler ruimtegebruik

AMENDEMENTEN

A232 Noord-Brabant
Na “… meer toegevoegde waarde” toevoegen:
“en de circulaire economie als uitgangspunt.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De landbouw in balans
met de omgeving, en duurzaam met toege-
voegde waarde… Wat voegt circulaire economie
als 4de uitgangspunt dan nog toe? Dit is een
overbodige teksttoevoeging.
Stemlokaal: 12% voor, 61% tegen, 27% blanco.

•     Twee van deze opgaven, de energietransitie en de land-
bouw, komen aan de orde in hoofdstuk 4. Hier zijn hun
ruimtelijke gevolgen relevant om uit te werken in een
visie voor ‘2040’:
o    De energietransitie: Windmolens en zonnepanelen

confronteren ons veel directer met onze energiebe-
hoeften dan de onzichtbare energiestromen van olie
en gas. Er is een zorgvuldige landschappelijke plaat-
sing vereist maar ook aandacht voor de psychologi-
sche dimensie van deze grotere zichtbaarheid. Bij de
energietransitie past een ruimtelijke aanpak à la wa-
terveiligheid: een harde kernopgave met een zorgvul-
dige en gedifferentieerde uitwerking.

o    De landbouw: We maken een onderscheid tussen de
landbouw als economische activiteit en de landbouw
als ruimtelijke activiteit. Die twee zijn steeds verder
uit elkaar gaan lopen. Het meeste geld wordt ver-
diend in de geavanceerde, ‘industriële’ agrarische sec-
toren die weinig grond gebruiken. Een groot open
landelijk gebied heeft niet automatisch grote econo-
mische betekenis, maar juist wel grote landschappe-
lijke waarde. Voor het behoud en versterken van deze
ruimtelijke waarde moeten nieuwe landelijke strate-
gieën worden gevonden, die een mix van landbouw,
natuur, recreatie en landschapsbeheer kunnen vor-

men. Economie, ecologie en belevingswaarde moeten
in balans zijn.[1]

9.2 Wonen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap
•     Door de groei van de bevolking en in het bijzonder van

het aantal huishoudens dreigen er opnieuw forse wo-
ningtekorten te ontstaan. Om aan de woningbehoefte te-
gemoet te komen moeten er tot 2030 tussen 700.000 en
1.000.000 woningen extra worden gebouwd (afhankelijk
van de exacte omvang van de groei). Wij willen daarom
het bouwprogramma verhogen naar minimaal 50.000
nieuwe woningen per jaar. Bouwen in bestaand stedelijk
gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kan-
toorpanden, heeft daarbij voorrang.

AMENDEMENTEN

A234 Utrecht
Na “… heeft daarbij voorrang.” toevoegen: “Er
komt een verplicht quota voor Gemeenten op
voor realisatie van woningen voor de sociale
sector. 20.000 woningen voor deze sector zal
per jaar gerealiseerd moeten worden waarbij we
aansluiting zoeken bij de wachttijden van wo-
ningbouwcoöperaties.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Het programma stelt
verplichte aanbodnormen voor (quota) per ge-
meente en wil in totaal tot 1 miljoen woningen
erbij bouwen. Dit amendement is overbodig.
Stemlokaal: 9% voor, 65% tegen, 25% blanco.

A235 Noord-Holland
Wijzigen “tussen 700.000 en” in: “'minimaal”.
Deze inhoudelijke verandering ook doorvoeren
waar van toepassing elders in het programma.
Toelichting indiener:Tal van ramingen geven nu
al vele jaren aan dat de bouwproductie in Ne-
derland ernstig te kort schiet. Dit geldt zeker
voor de segmenten middenhuur en middenkoop
en leidt tot explosieve prijsstijgingen in delen
van het land.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement ver-
hoogt de ambitie voor nieuwbouw. Dat lijkt een
goede aanpassing
Stemlokaal: 77% voor, 4% tegen, 19% blanco.

•     Wij willen een samenleving met gemengde wijken
waarin de lagere inkomens niet worden verdrongen naar
de buitenwijken of zelfs buiten de stad. Dergelijke segre-
gatie is slecht voor de samenhang en verbondenheid van
de samenleving (zie hst. 1). Wij willen daarom voor iedere
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regio een aanbodnorm, waarin is vastgelegd hoe iedere
gemeente een bijdrage levert aan passende huisvesting
voor iedereen. Het doel is om voldoende aanbod en be-
schikbaarheid van sociale huur- en koopwoningen te rea-
liseren. Gemeenten die verzaken, worden verplicht om
hun achterstand in de realisatie van voldoende passende
woningen in te lopen.

•     Om de betaalbaarheid van het wonen voor lage en mid-
deninkomens te garanderen is het huidige systeem van
de huurtoeslag te weerbarstig. Het komt te vaak voor dat
mensen met een bescheiden inkomen meer huur beta-
len dan verantwoord is. Wij willen voor de sociale huur-
woningen een huur naar draagkracht invoeren – de
huurquote - omdat het eerlijker is en armoede, huurach-
terstanden en segregatie voorkomt. Het inkomen en het
type huishouden zijn dan bepalend voor de maximaal
toegestane huur. Het is passend, net als bij hypotheek-
renteaftrek, om dit stapsgewijs en in redelijkheid in te
voeren. Het Nibud, als bewaker van de betaalbaarheid,
zal in de bepaling van de huurquote een onafhankelijke
adviesrol te krijgen. De verhuurderheffing veranderen we
in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de
realisatie van meer sociale huurwoningen.

AMENDEMENTEN

A236 Zuid-Holland
Wijzigen “De verhuurdersheffing veranderen …
meer sociale huurwoningen.” in: “De verhuur-
dersheffing wordt afgeschaft. De versnelde be-
perking van de hypotheekrenteaftrek voor
hogere inkomens compenseert dit ruimschoots.
De extra belastinginkomsten zijn toereikend
voor een nieuw integraal stelsel van woonlas-
tenondersteuning voor huurders en huiseigena-
ren én voor het instellen van een Rijksfonds voor
nieuwbouw en voor verduurzaming van de be-
staande voorraad woningen.”
Toelichting indiener: De verhuurdersheffing was
een crisismaatregel. Via hun verhuurder hebben
de huurders van sociale huurwoningen extra be-
lasting betaald om te helpen de Rijksbegroting
op orde te brengen. Eigenaar-bewoners en
huurders van geliberaliseerde huurwoningen
bleven buiten schot Het is een onrechtvaardige
maatregel geweest omdat hierdoor juist de
zwakste schouders zwaarder belast werden.. Nu
de Rijksbegroting op orde is, is er geen reden
meer om door te gaan met deze heffing. In 2014
hadden huiseigenaren als gevolg van de hypo-
theekrenteaftrek een belastingvoordeel van 14,2
miljard euro. De helft van dat bedrag kwam ten
gunste van de tien procent hoogste inkomens.
De uitgaven aan huurtoeslag bedroegen in dat

jaar 3,3 miljard euro. Door een beperking van de
hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inko-
mens komt dus ruimschoots voldoende belas-
ting binnen voor één integraal stelsel van
woonlastenondersteuning voor huurders en
huiseigenaren én voor een nieuw in te stellen
Rijksfonds voor nieuwbouw en voor verduurza-
ming van de bestaande voorraad woningen.
Toelichting Partijbestuur: Het programma
schrapt de verhuurderheffing. We stellen voor
om het geld van de heffing niet langer in de
schatkist te laten stromen, maar te gebruiken
voor het wonen: meer woningen en lagere
huren. Wij voeren huur naar draagkracht in
waarmee huurders nooit teveel betalen voor
hun woning. een toeslag is dan niet meer nodig.
De indiener wil ook de hypotheekrenteaftrek
zoals we die kennen, afschaffen. Dat geeft veel
te veel onrust op de woningmarkt en kost veel
banen in de bouw.  
Stemlokaal: 13% voor, 55% tegen, 32% blanco.

A237 Utrecht
Wijzigen “De verhuurderheffing veranderen…
meer sociale huurwoningen.” in: “De verhuur-
derheffing wordt afgeschaft.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Het programma
schrapt de verhuurderheffing. We stellen voor
om het geld van de heffing niet langer in de
schatkist te laten stromen, maar te gebruiken
voor het wonen: meer woningen en lagere
huren. Een heffing is een goede manier om geld
te herverdelen van kapitaalkrachtige corporaties
naar armlastige corporaties. En het dwingt cor-
poraties om zuiniger te gaan werken en te stop-
pen met dure prestigeprojecten die sommige
corporaties bijna naar de afgrond brachten.
Stemlokaal: 16% voor, 47% tegen, 37% blanco.

A238 Zuid-Holland
Wijzigen “Om de betaalbaarheid … huurtoeslag
te weerbarstig.” in: “Huren en kopen zijn gelijk-
waardige alternatieven en worden fiscaal gelijk-
waardig behandeld. Er komt daarom één
integraal stelsel van fiscale woonlastenonder-
steuning voor bewoners die dat gelet op hun
lage inkomen nodig hebben.”
Toelichting indiener: Er kleven inderdaad nade-
len aan het huidige systeem van de huurtoeslag
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net zoals er ook nadelen kleven aan het huidige
systeem van hypotheekrenteaftrek. De gekte op
de markt van koopwoningen is weer helemaal
terug en draagt bij aan de ongezonde en ge-
vaarlijke groei van de nationale schuldenlast.
Eén integraal stelsel van woonlastenondersteu-
ning helpt om de hele woningmarkt weer struc-
tureel gezond te maken. Versnelde beperking
van de hypotheekrenteaftrek voor woningen
van meer dan een half miljoen euro genereert
de financiën om dit integrale stelsel van woon-
lastenondersteuning mogelijk te maken.
Toelichting Partijbestuur: Wij voeren huur naar
draagkracht in waarmee huurders nooit teveel
betalen voor hun woning. Een toeslag is dan
niet meer nodig. De indiener wil ook de hypo-
theekrenteaftrek zoals we die kennen, afschaf-
fen. Dat geeft veel te veel onrust op de
woningmarkt en kost veel banen in de bouw.
Tenslotte klopt de aanname van de indiener niet
dat huurders van de vrije sector buiten schot
blijven. Juist in dat segment stijgen de huren
veel harder dan in de sociale sector, vooral door
het grote tekort aan vrije sector huurwoningen. 
Stemlokaal: 11% voor, 57% tegen, 32% blanco.

A239 Noord-Holland
Na “… meer sociale huurwoningen.” toevoegen:
“In overleg met de corporatiesector worden af-
spraken gemaakt hoe en onder welke voorwaar-
den in Nederland per jaar 10.000 woningen in
de middenhuurklasse (€800 tot €1000) ge-
bouwd kunnen gaan worden. Daarvoor worden
zo nodig corporatiemiddelen en rijksmiddelen
beschikbaar gesteld.”
Toelichting indiener: We moeten erkennen dat in
de afgelopen decennia middengroepen totaal
onvoldoende aanbod in de voor hen haalbare
‘middenklassehuren’ ter beschikking zijn geko-
men. Een forse impuls is noodzakelijk om aan
die behoefte te voldoen en excessen op de wo-
ningmarkt (enigszins) te verzwakken.
Toelichting Partijbestuur: De indiener vraagt te-
recht aandacht voor de bouw van middeldure
huurwoningen. Echter, dat segment begint bij
700 euro aan huur, en niet bij 800 euro aan
huur, zoals de indiener stelt. Als corporaties
moeten investeren in duurdere huurwoningen,
dan blijft er minder geld over voor huurverla-
ging. Daarom kiest het programma ervoor om

vooral marktpartijen of pensioenfondsen te
laten investeren in middeldure huurwoningen
met subsidie via het Rijksfonds voor het wonen
waar jaarlijks 500 miljoen euro in zit. Tenslotte
vergeet de indiener dat gemeenten een belang-
rijke rol kunnen spelen bij de oplossing door
voor dit segment huurwoningen ook een korting
op de grondprijs te geven, zoals al gebruikelijk
is bij sociale huurwoningen.
Stemlokaal: 8% voor, 58% tegen, 35% blanco.

•     Wij willen een Rijksfonds voor het Wonen instellen dat
jaarlijks honderden miljoenen euro’s investeert in wijken
en dorpen. Dat kunnen investeringen zijn in sloop en
nieuwbouw, funderingsherstel, monumentenbehoud , in
verduurzaming en in leefbaarheid en sociale cohesie. De
vernieuwing van Rotterdam-Zuid financieren we ook
vanuit dit fonds. Vanuit dit fonds kunnen gemeenten en
verhuurders direct projectsubsidies aanvragen in het
kader van een hernieuwde wijkaanpak. Dit Rijksfonds
zorgt ervoor dat er meer wordt gebouwd, ook op plekken
waar de markt faalt, te weinig bouwt of alleen dure hui-
zen wil bouwen. Het fonds is, waar noodzakelijk, een
aanjager voor de bouw van middel dure huurwoningen
met een huur tot maximaal €900 per maand.

•     Wij willen de toewijzingsgrens voor sociale woningen re-
gionaal differentiëren om recht te doen aan de regionale
verschillen. Passende toewijzing van woningen zetten we
door.

AMENDEMENTEN

A240 Noord-Brabant
Na “… zetten we door.” toevoegen: “Bij die toe-
wijzingsgrens moet ook oog zijn voor mensen
met middeninkomens die de risico’s van (tijde-
lijk) verlies van hun inkomen willen voorkomen.
Passend toewijzen van woningen zetten we bin-
nen de aangepaste toewijzingsgrens door.”
Toelichting indiener: De onzekerheid of je je
huur wel kan blijven betalen bij verlies van je
baan of inkomen van je zelf of je partner is toe-
genomen door de toegenomen onzekerheid op
de arbeidsmarkt.’ We vergroten de onzekerheid
van Mensen met een lager middeninkomen
omdat we het hen onmogelijk maken een soci-
ale huurwoning te huren als ze een iets te hoog
inkomen hebben op het moment van toewijzing.
Daarom moet bij de regionale verschillende toe-
wijzingsgrens hier rekening mee gehouden wor-
den
Toelichting Partijbestuur: Hoe de regionale diffe-
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rentiatie er exact uitziet is onderwerp van nader
onderzoek. Het probleem dat de indiener
schetst zal wel altijd blijven bestaan, want bij
elke grens die je trekt zijn er mensen die er net
buitenvallen.
Stemlokaal: 15% voor, 44% tegen, 40% blanco.

•     Naast de uitbreiding van de woningvoorraad ligt de groot-
ste opgave in het verduurzamen van de woningvoorraad.
Voor bewoners kan dat ook de energierekening fors ver-
lagen. Wij willen investeren in de ontwikkeling van in-
novatieve bouwconcepten, zoals de stroomversnelling
waarmee tegen redelijke kosten woningen volledig ener-
gieneutraal worden en voor zeker 15 jaar onderhoudsvrij
zijn.

AMENDEMENTEN

A241 Limburg
Na “… jaar onderhoudsvrij zijn.” toevoegen: "Ver-
huurders die investeren om hun bestaande wo-
ningvoorraad te verduurzamen kunnen naar rato
een korting kunnen krijgen op de te betalen ver-
huurdersheffing"
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Het programma
schrapt de verhuurderheffing. Daar kan dan ook
geen korting meer op worden gegeven. Voor
verduurzaming zijn diverse andere geldstromen
beschikbaar. Stemlokaal: 7% voor, 62% tegen,
32% blanco.

•     De zeggenschap over het wonen en de woon- en leefom-
geving moet fundamenteel worden vergroot. Dat begint
al met een democratisering van de sociale huursector.
Wij willen dat huurders meer dan nu betrokken worden
bij het beleid van de eigen woningcorporatie. Publieke
verantwoording behoort net als in de politiek vanzelfspre-
kend te worden voor corporatiebestuurders.

•     Zeggenschap in het wonen is ook verantwoordelijkheid
nemen. Wij willen in het wonen het ‘right to challenge’
wettelijk mogelijk maken. Dat wil zeggen dat huurders,
tegen voorwaarden, het recht krijgen hun eigen woning-
complex met elkaar in beheer te nemen. Dat kan de
woonlasten omlaag brengen, terwijl het ook de verbon-
denheid van de samenleving dient in de wijk, de buurt
en de straat.

AMENDEMENTEN

A242 Zuid-Holland
Wijzigen “De zeggenschap over … worden voor
corporatiebestuurders.” in: “De medezeggen-
schap van zittende en toekomstige bewoners
over het wonen en de woon- en leefomgeving
moet fundamenteel worden vergroot. Dat be-
gint al met een democratisering van de sociale
huursector. Wij willen dat huurders meer dan nu
betrokken worden bij het beleid van de eigen
woningcorporatie. Publieke verantwoording be-
hoort net als in de politiek vanzelfsprekend te
worden voor corporatiebestuurders.” Toelichting
indiener: de huidige tekst laat in het midden
wiens zeggenschap hier aan de orde is. Uit de
verdere tekst (ook volgende punten) blijkt dat
het niet alleen gaat om zittende huurders, maar
ook om potentiële eigenaren. Door het principe
niet alleen tot gevestigde belangen te beperken,
voorkomen we dat juist hier Nimby-gedrag
wordt gefaciliteerd.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma
Stemlokaal: 78% voor, 2% tegen, 19% blanco.

•     Nu de wooncoöperatie is opgenomen in de woningwet
2015 is het belangrijk dat de initiatieven van bewoners
die met elkaar verantwoordelijkheid willen nemen voor
de eigen woning en woon- en leefomgeving, die kans ook
echt krijgen. Corporaties willen we beter laten meewer-
ken aan de realisatie van wooncoöperaties door aan be-
woners hun deskundigheid aan te bieden bij het
opstellen van een wooncoöperatieplan en te helpen bij
de financiering van wooncoöperaties.

•     Wij willen dat het vanzelfsprekend wordt dat (groepen)
huishoudens die dit willen hun eigen huis kunnen bou-
wen. Particulier opdrachtgeverschap draagt aantoonbaar
bij aan een grotere diversiteit van de wijk, de buurt en de
straat. Zowel in woningtypen als in prijscategorieën. Te-
vens ontstaan er meer gedifferentieerde wijken. De
bouwregelgeving voor zelfbouw moet zich beperken tot
de veiligheid en de constructie van de woning.

•     Wij willen dat kopers van nieuwbouwwoningen 15 jaar
garantie krijgen op hun koopwoning. Hiermee bereiken
wij dat de projectontwikkelaar/aannemer verantwoorde-
lijk blijft voor de bouwfouten die tijdens de bouw ont-
staan maar later aan het licht komen.

•     Leegstand willen wij effectiever bestrijden door het voor-
komen van onnodige nieuwbouw van kantoren en win-
kelcentra. In gebieden met veel van zulke leegstand mag
alleen nieuwbouw plaatsvinden als de initiatiefnemer bij-
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draagt aan de sloop van lege panden. Als panden opzet-
telijk leeg worden gehouden, mag de gemeente ingrijpen
door het beheer over te nemen en te benutten voor een
doel naar eigen inzicht. We stimuleren samenwerking
van pandeigenaren om winkelgebieden aantrekkelijk te
houden; bijvoorbeeld via zogenaamde bedrijfsinveste-
ringszones.

AMENDEMENTEN

A243 Noord-Brabant
Na “… via zogenaamde bedrijfsinvesteringszo-
nes.” toevoegen: “In gebieden met veel leeg-
staande agrarisch bedrijven stand mag alleen
nieuwbouw plaatsvinden als de initiatiefnemer
bijdraagt aan de sloop van lege panden.”
Toelichting indiener: Het grote aantal vrijko-
mende en leegstaande agrarische bedrijven op
het platteland willen wij effectiever aanpakken.
Een sloop voor nieuwbouw regeling, netto geen
meter erbij, is hierbij het juiste uitgangspunt.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 81% voor, 2% tegen, 17% blanco.

A244 Limburg
Na “… via zogenaamde bedrijfsinvesteringszo-
nes.” toevoegen: “Ook passen we fiscale wetge-
ving aan, zodat leegstand niet meer loont voor
vastgoedeigenaren.”
Toelichting indiener: De huidige fiscale wetge-
ving maakt het leeg laten staan van vastgoed
aantrekkelijker dan het slopen of transformeren
van leegstaande panden. Vooral op de kanto-
renmarkt veroorzaakt dit een ongewenste prik-
kel met negatieve effecten.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 1% tegen, 15% blanco.

A252 Zuid-Holland
Na “… via zogenaamde bedrijfsinvesteringszo-
nes.” toevoegen: “Tijdelijke bewoning van een
leegstand pand en kamerbewoning zijn slechts
toelaatbaar indien er een - al dan niet tijdelijke -
huurovereenkomst voor is aangegaan tussen
huurder en verhuurder.”
Toelichting indiener: De mogelijkheden voor ver-
huurders om tijdelijke huurcontracten aan te
bieden zijn fors verruimd. Desondanks zijn er
leegstandsbeheerders en kamerverhuurders die

geen huurcontract aanbieden zodat ze ook geen
hinder ondervinden van de huurbescherming. In
de praktijk leidt dit tot schrijnende en onaccep-
tabele situaties aan de onderkant van de wo-
ningmarkt.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 81% voor, 1% tegen, 16% blanco.

A253 Zuid-Holland
Na “… via zogenaamde bedrijfsinvesteringszo-
nes.” toevoegen: “Wij willen dat de concurrentie
tussen gemeenten wat betreft de uitbreiding
van het winkeloppervlak wordt teruggedrongen.
Dit geldt ook voor de branchevervaging bij tuin-
centra en bouwmarkten”.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: We delen het doel
maar vinden dit toch ook voornamelijk een taak
voor provincies.
Stemlokaal: 31% voor, 35% tegen, 34% blanco.

•     Woonoverlast en pestgedrag willen wij bestrijden door
burgemeesters meer bevoegdheid te geven om de veroor-
zaker uit huis en uit de wijk te plaatsen, ook als dit een
eigen woning is. (zie hst. 3)

AMENDEMENTEN

A245 Noordelijke provincies
Toevoegen nieuwe bullet: “De verhuurdershef-
fing wordt omgebouwd en omgezet naar een
investeringsimpuls om nieuwe, betaalbare, huur-
woningen te bouwen en bestaande (betaalbare)
huurwoningen energiezuiniger te maken.”
Toelichting indiener: De verhuurdersheffing
heeft bij corporaties geleid tot vermindering van
het investeringsvermogen. De heffing heeft
grote gevolgen voor de sociale huursector. De
huurprijzen zijn gestegen, wachtlijsten zijn ge-
groeid. Woningcorporaties hebben te weinig
mogelijkheden om te investeren in duurzaam-
heid.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement zorgt
ervoor dat de opbrengst van het schrappen van
de verhuurderheffing niet wordt ingezet voor
huurverlaging. Het programma stelt dat wel
voor.
Stemlokaal: 12% voor, 61% tegen, 27% blanco.
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9.3 Sterke steden, sterke regio’s
•     De trek van mensen naar de steden moeten we in goede

banen leiden. Dat betekent dat we de steden ruimte wil-
len geven om te groeien. Hierbij houden we rekening
met de effecten van de verstedelijking op de omliggende
regio. Gemengd en betaalbaar wonen, een gezonde stad,
lokale energieopwekking en een circulaire economie zijn
pijlers waarop we de verstedelijking laten rusten. Daar is
een programmatische aanpak voor nodig van Rijk, pro-
vincies en gemeenten samen. (zie ook hst. 4)

AMENDEMENTEN

A246 Utrecht
Na het woord “… van Rijk, provincies” toevoe-
gen: “waterschappen”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 83% voor, 2% tegen, 15% blanco.

•     De Randstad willen wij de ruimte geven om te groeien,
net als de stedelijke centra buiten de Randstad. We bou-
wen de komende 15 jaar ruim 700.000 woningen bij in
stedelijk gebied, waarvan het grootste deel met een be-
taalbare huur. Dat moet ook vanwege de groei van de be-
volking, de stijgende woningprijs en het toenemende
woningtekort.

•     Wij willen investeren in meer openbaar vervoerverbin-
dingen. De Randstad krijgt een 24-uurs OV-netwerk ver-
gelijkbaar met een metronet, zoals andere metropolen in
de wereld dat ook hebben. Dit OV-netwerk verbinden we
met de andere steden in het land. De norm is dat over 10
jaar alle grote regionale steden in ons land met minimaal
4 treinen per uur verbonden worden met de Randstad.
Ook ‘s nachts rijden er dan treinen tussen de Randstad
en alle regionale grote steden.

AMENDEMENTEN

A248 Overijssel
Na “… in het land.” toevoegen: “De PvdA wil in-
zetten op een hoogwaardige verbinding tussen
de verschillende regio’s en de randstad waarbij
de verschillende regionale netwerken verbeterd
worden. Het netwerk van spoorlijnen wordt
waar nodig verbeterd om hoogwaardige, snelle
verbindingen tussen de randstad en de verschil-
lende steden in de regio’s mogelijk te maken.”
Daarnaast de aangepaste bullet verplaatsen
naar paragraaf 9.4; vervoer en mobiliteit.
Toelichting indiener: Het is een mooi streven om
4 treinen per uur naar grote regionale steden te

laten rijden, maar als deze geen hoogwaardige
verbindingen zijn is het van weinig verbetering
ten opzichte van de huidige situatie. Ook tussen
de onderlinge steden in de verschillende regio’s
(denk bijvoorbeeld aan de lijn Zwolle – En-
schede) dienen de verbindingen hoogwaardig te
zijn om de regio goed te kunnen bereiken.
Toelichting Partijbestuur: De strekking van dit
amendement is gelijk aan de programmatekst.
Verplaatsen van de bullet vinden we niet nodig
omdat het juist inde context van sterke steden
en sterke regio's gezien moet worden.
Stemlokaal: 9% voor, 54% tegen, 36% blanco.

•     Ook buiten de Randstad investeren we in meer openbaar
vervoer. Het aantal OV-verbindingen tussen dorpen en
de regionale kernen laten we toenemen. We gebruiken
nieuwe technologie om de dekking van openbaar vervoer
in dunbevolkte gebieden goed op peil te houden. Wij sti-
muleren nieuwe vormen van OV zoals elektrische deel-
fietsen en deeltaxi’s om openbaar vervoer van deur tot
deur mogelijk te maken.

•     Gezonde steden moeten de norm worden. Stap voor stap
scherpen we bouwregels en milieuregels aan zodat de
leefkwaliteit beter wordt. In stedenbouwkundige plannen
stimuleren we menging van functies, zodat meer men-
sen de afstand tussen wonen en werken kunnen verkor-
ten. Groene daken, energieneutrale gebouwen en slim
en schoon vervoer zijn over enkele jaren de norm.
Groene daken en veel meer openbaar groen zijn noodza-
kelijk om fijnstof op te vangen, de hitte te verminderen
en de wateroverlast van plensbuien te verkleinen. Zelf-
rijdende auto’s, slimme online apps voor parkeren en
vervoer voorkomen dat steden verder dichtslibben. We
stimuleren met fiscale maatregelen volledig elektrische
scooters, auto’s en vrachtvervoer en we zetten meer laad-
palen neer.

AMENDEMENTEN

A249 Noord-Brabant
Na “… steden verder dichtslibben” toevoegen:
“Bovendien is de smart mobilitysector een
groeisector voor de economie. We investeren
daarom in de ontwikkeling en de uitrol van
slimme mobiliteitsconcepten.”
Toelichting indiener: De ontwikkelingen in o.a.
Zuidoost Brabant (Automotive Campus Hel-
mond en slimste snelweg ter wereld A58/A67)
laten zien dat slimme mobiliteit ook een econo-
mische groeisector is. De Rijksoverheid dient
daarom niet alleen vanuit mobiliteitsoogpunt te
investeren in slimme mobiliteitsoplossing, maar
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ook vanuit economisch oogpunt.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 81% voor, 2% tegen, 17% blanco.

•     We stimuleren het gebruik van de fiets als een cruciale
schakel in het vervoer van deur-naar-deur. Dat betekent
meer fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten en bij par-
keergarages. We leggen meer snelfietsroutes aan tussen
steden. Deze investeringen in de fietsinfrastructuur
geven we prioriteit.

•     Krimpgebieden willen wij meer financiële steun geven
om hun regio leefbaar te houden. Voor krimpgebieden
schrappen we allerlei regels zodat creatieve oplossingen
mogelijk worden om de voorzieningen zoals onderwijs,
zorg, detailhandel en openbaar vervoer toch te behouden.
Krimpgebieden gaan we beter aansluiten op de steden
nabij, ook de steden die over de grens liggen. De verste-
delijkingsopgave koppelen we aan de opgave voor leef-
baarheid en behoud van voorzieningen in
krimpgebieden.

AMENDEMENTEN

A250 Utrecht
Na “… voorzieningen in krimpgebieden.” toevoe-
gen: “Wij willen dat de PvdA zich hard gaat
maken om in elk woningmarktgebied een cor-
poratie te vestigen, die een serieuze gespreks-
partner is voor de raad en wethouders. We
willen dat hier nadrukkelijk aandacht voor
komt.”
Toelichting indiener: Vergeten is dat in de No-
velle van Blok er woningmarktgebieden zijn ont-
staan. Elke corporatie mag maar in een
woningmarktgebied investeren. In Amersfoort is
de situatie nu zo dat de corporaties hier meer
bezit hebben in een ander woningmarktgebied,
dan in Amersfoort. Amersfoort is dus voor alle
corporaties secundair gebied.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 81% voor, 1% tegen, 18% blanco.

•     Hoogwaardige (stedelijke) ontwikkeling wordt vaak be-
lemmerd door partijen die vooral om speculatieve rede-
nen grondposities hebben ingenomen. Daarbij gaat het
hen vooral om het creëren van een maximale verdienca-
paciteit in zowel de verkoop van de grond als de bebou-
wing ervan. Wij willen gemeentebesturen de
mogelijkheid geven om de ontwikkelrechten van grond
alleen toe te kennen op basis van kwaliteit. Binnen de wet
zal dit als een afzonderlijke onteigeningstitel worden op-

genomen. Het zelfrealisatierecht komt te vervallen. We
introduceren tevens het principe van planwinst in het
omgevingsrecht.

AMENDEMENTEN

A251 Zuid-Holland
Na “Het zelfrealisatierecht …” toevoegen: “voor
bedrijfsmatige grondeigenaren”
Toelichting indiener: De huidige tekst lijkt in te-
genspraak met het particulier opdrachtgever-
schap dat op blz 53 wordt bepleit. Bedoeld zal
zijn: beperking van het recht van projectontwik-
kelaars, waardoor speculatieve grondaankopen
worden bevoordeeld.
Toelichting Partijbestuur: Ook particulieren doen
aan grondspeculatie. Dit amendement verzwakt
het programma en maakt het veel lastiger om
stadsvernieuwing van de grond te krijgen als
een particuliere eigenaar weigert mee te doen
aan de herontwikkeling of vernieuwing. En dat
komt best vaak voor.
Stemlokaal: 5% voor, 68% tegen, 27% blanco.

•     We beschermen de nationale landschappen tegen ver-
rommeling en we beschermen de open ruimte. Er komt
een stevige rem op het bouwen in de open ruimte door
de invoering van een open-ruimteheffing. Dat voorkomt
een alsmaar uitdijende bebouwde kom en stimuleert bin-
nenstedelijke herontwikkeling.

AMENDEMENTEN

A247 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Waterbestendige
stad. De steden moeten zich voorbereiden op
klimaatveranderingen: hedendaagse hoosbuien
zorgen nu al voor grote wateroverlast. Opvang
van water in de stad door vergroening en water-
projecten is een noodzakelijke investering in
onze leefomgeving en onze toekomst. Hierdoor
zorgen we voor een eerlijke verdeling van groen
en water over de stad en geven we mensen de
ruimte voor initiatieven door hen buurtrechten
te geven om hun eigen leefomgeving naar eigen
inzicht te vergroenen en te verblauwen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een mooie aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 84% voor, 1% tegen, 15% blanco. 
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9.4 Vervoer en mobiliteit
•     Het openbaar vervoer van de toekomst gaat niet langer

uit van een type vervoer (bus of trein) maar van de be-
hoefte van reizigers. Het vervoersaanbod moet veel meer
op maat gesneden worden. Het individu krijgt meer aan-
dacht en het systeem is niet langer leidend. Om die reden
is het ook nodig de budgetten voor openbaar en bijzonder
doelgroepenvervoer samen te voegen. Al het openbaar
vervoer wordt toegankelijk gemaakt voor mensen met
een lichamelijke beperking. Deze eis zal bij alle aanbe-
stedingen worden opgenomen. Speciale inzet moet
komen op verdergaande samenwerking tussen de ver-
voerders op punt van vergemakkelijken van het gebruik
van de OV-chipkaart.

•     Wij willen investeren in meer grensoverschrijdende ver-
bindingen. Venlo krijgt een snelle treinverbinding met
Düsseldorf, de intercity naar Heerlen rijdt door naar
Aken, Groningen verbinden we per trein met Bremen en
Delfzijl, Hengelo krijgt een snelle trein naar Münster en
Delfzijl verbinden we met een veerpont met Emden. We
kunnen dan makkelijker over de grens werken en ge-
bruik maken van de voorzieningen aldaar.

AMENDEMENTEN

A254 Noord-Brabant
Wijzigen "Venlo krijgt een snelle treinverbinding
met Düsseldorf, …” in: “Den Haag, Rotterdam,
Eindhoven en Venlo krijgen een snelle treinver-
binding met Düsseldorf”. En na “… veerpont met
Emden.” toevoegen: “Roosendaal behoudt een
goede verbinding met Antwerpen.”
Toelichting indiener: De huidige tekst suggereert
dat er enkel een snelle treinverbinding dient te
komen tussen Venlo en Duitsland, terwijl juist de
directe achterlandverbinding (dus zonder over-
stap) tussen de Zuidelijke Randstad, Brainport
en Duitsland van belang voor de Nederlandse
economie is. Daarnaast dienen Roosendaal en
Zeeland een frequente verbinding met Antwer-
pen te houden als de Beneluxtrein uit dient
wordt gehaald.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de be-
doeling van het programma.
Stemlokaal: 71% voor, 5% tegen, 24% blanco.

•     ProRail wordt onder de hoede gebracht van het ministe-
rie. De NS houdt ook na 2025 het alleenrecht om op het
hoofdrailnet te blijven rijden. De NS moet dan wel ga-
randeren dat er voldoende treinen blijven rijden in Ne-
derland en daarvoor voldoende geld beschikbaar is. De
NS mag onder die voorwaarden actief blijven in het bui-
tenland.

AMENDEMENTEN

A255 Noord-Brabant
Na “… in het buitenland.” toevoegen: “en de Ne-
derlandse stations zelf blijven exploiteren (geen
privatisering).”
Toelichting indiener: Het kabinet heeft besloten
dat de NS de exploitatie van de stations in han-
den van commerciële partijen dient te stellen.
Dit is echter niet wenselijk. De opbrengsten voor
de NS, die worden gebruikt om treinen te laten
rijden, zullen logischerwijs verminderen en de
kosten van de dienstverlening (horeca en win-
kels) op de stations zullen stijgen voor de reizi-
gers. Het maatschappelijk rendement van deze
maatregel is negatief. Kortom: deze maatregel is
niet in het maatschappelijk belang.
Toelichting Partijbestuur: Het amendement ver-
onderstelt dat de exploitatie door NS zelf moet
worden gedaan. Er zijn argumenten denkbaar
om NS niet zelf de stations te laten exploiteren.
Aanbesteding van de exploitatie van stations
kan leiden tot hogere netto-opbrengsten voor
de staat en stelt NS in staat om alle aandacht te
vestigen op de kerntaak: het goed en comforta-
bel vervoeren van miljoenen mensen per dag.
Stemlokaal: 23% voor, 43% tegen, 34% blanco.

•     Wij willen eerlijk betalen voor mobiliteit. Niet het bezit
van een auto maar het aantal gereden kilometers bepaalt
voortaan de wegenbelasting. Betalen voor gebruik van de
weg in plaats van het bezit van een auto vinden we eerlij-
ker en de files nemen ook nog eens af. We kiezen voor
een systeem dat de privacy waarborgt en dat zo min mo-
gelijk invoeringskosten heeft.

AMENDEMENTEN

A256 Overijssel
Na “… nog eens af.” toevoegen: “Daarbij zet de
PvdA in op een eerlijke prijs per kilometer. Door
regionale tariefdifferentiatie zorgen we ervoor
dat voor iedereen in Nederland voorzieningen
bereikbaar blijven.”
Toelichting indiener: Afstanden buiten de rand-
stad zijn vaak veel langer dan afstanden die
worden afgelegd binnen de randstad. In krimp-
gebieden staat de leefbaarheid en bereikbaar-
heid van voorzieningen al helemaal onder druk.
Daarbij is juist in de randstad meer filedruk dan
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in de provincie. Regionale tariefdifferentiatie
dient daarom te zorgen voor een rechtvaar-
digde verdeling van de filekosten en waarborgt
dat voor iedereen in Nederland voorzieningen
betaalbaar en bereikbaar blijven. Toelichting
Partijbestuur: Dit amendement lijkt te kort door
de bocht te gaan. Waarom moet autogebruik in
de regio structureel goedkoper zijn? Files
komen ook voor buiten de Randstad. Het doel
van kilometerbeprijzing is dat we slimmer en
meer gespreid gebruik gaan maken van ons we-
gennet en andere vormen van vervoer door
weggebruik duurder te maken als de vraag het
grootst is (in de spits). Differentiatie naar tijd en
drukte op de weg zijn daarbij leidend.
Stemlokaal: 11% voor, 59% tegen, 29% blanco.

•     In navolging van en in antwoord op Duitsland willen wij
het vrachtvervoer belasten met een Maut-heffing. Deze
lasten slaan vooral in het buitenland neer. Het bestaande
eurovignet kan dan worden afgeschaft.

AMENDEMENTEN

A257 Zuid-Holland
Wijzigen “In navolging van … dan worden afge-
schaft.” in: “Voor het vrachtvervoer streven we
naar een Europees geldende tolheffing waarin
een eventuele Duitse Maut-heffing en het be-
staande eurovignet opgaan.”
Toelichting indiener: De Duitse ‘Maut’ (tol voor
buitenlandse vrachtwagens) was een politieke
wens van de Beierse CSU en niet van onze zus-
terpartij de SPD. Deze heeft in het regeerak-
koord nadrukkelijk alleen ingestemd met een
Europese heffing, die niet de eigen autobezit-
ters raakt: “die Pkw-Maut muss europakonform
ausgestaltet sein und darf nicht zu einer höhe-
ren Belastung inländischer Kfz-Halter führen.”
Toelichting Partijbestuur: Het is absoluut geen
noodzaak om in Europees verband tolafspraken
te maken. Wachten op een Europees systeem
kan leiden tot enorm uitstel en dat zou een ge-
miste kans zijn. Wij stellen een Maut-heffing
voor, dat is tol voor vrachtwagens. Vooral bui-
tenlandse vervoerders zullen daardoor gaan bij-
dragen aan het gebruik van de Nederlandse
wegen.
Stemlokaal: 11% voor, 55% tegen, 34% blanco.

A258 Noord-Brabant
Na “… dan worden afgeschaft.” toevoegen: “In
het kader van het eerlijk betalen voor mobiliteit
gaat ook landbouwverkeer dat gebruik maakt
van de openbare weg wegenbelasting betalen.”
Toelichting indiener: Tot op heden veroorzaken
landbouwvoertuigen zware slijtage aan onze
wegen zonder enige bijdrage te leveren aan de
totstandkoming en het onderhoud van het we-
gennet. Deze uitzonderingspositie voor de land-
bouwsector gaat in tegen het principe van
eerlijk betalen voor mobiltieit. Het invoeren van
wegenbelasting voor landbouwverkeer wordt
mogelijk als, zoals gepland, het landbouwver-
keer een kenteken krijgt.
Toelichting Partijbestuur: Het klopt dat land-
bouwvoertuigen geen belasting betalen voor
het gebruik van wegen. Boten zijn ook vrijge-
steld van gebruik van - in dit geval - vaarwegen.
Stemlokaal: 43% voor, 26% tegen, 31% blanco.

•     Wij zijn terughoudend met de aanleg van nieuwe auto-
verbindingen. Alleen de echt noodzakelijke nieuwe ver-
bindingen leggen we aan. Alle bestaande plannen voor
wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak.

AMENDEMENTEN

A259 Utrecht
Na “… nut en noodzaak.” toevoegen: “Dit geldt
o.a. voor de voorgenomen verbreding van de
A27 bij Amelisweerd.”
Toelichting indiener: Verbreding van de A27 bui-
ten de bak, zou veel schade geven aan een
uniek natuurgebied, de luchtkwaliteit verder
verslechteren. Onderzoek heeft tevens uitgewe-
zen dat meer asfalt de files niet oplost. Wij zijn
in Utrecht volop bezig met het verbeteren van
het openbaar vervoer, zo wordt momenteel de
tramlijn naar de Uithof aangelegd. EN zijn er
plannen om deze nieuwe tramlijn aan te sluiten
op de al bestaande tramlijnen naar Nieuwegein
en IJsselstein.
IPV verbreden kies voor beter OV, dat is de toe-
komst. Verbreding is onnodig, duur en risicovol.
De verbouwing gedurende een onbekend aantal
jaren zou veel problemen geven.
Verbreding tast de gezondheid van bewoners
aan, de leefbaarheid van de omgeving én het
bos van Amelisweerd. In lijn met de tekst hier-
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onder (‘We leggen de focus op het beter en
slimmer benutten van bestaande snelwegen’ )
zijn er alternatieven voorhanden, die al jaren ge-
noemd worden. Tweederde van het betrokken
verkeer komt van of gaat naar stad of regio
Utrecht. Provincie en stad zijn prima in staat de
bereikbaarheidsopgave in de regio op te lossen:
betere doorstroming zou zonder verbreding
kunnen, zeker als ook nog de maximum snelheid
wordt verlaagd. Snelheid verlagen kan morgen
al en kost weinig geld. OV en fiets zijn in stad en
regio Utrecht al goed in ontwikkeling en nemen
steeds meer voor hun rekening. Of, zoals
CPB/2016 zegt: congestieheffing kan files effec-
tief tegengaan; rekeningrijden als langere ter-
mijn oplossing. Om mee te gaan met een
ouderwetse en vanuit Den Haag verplichte ver-
breding is dus niet nodig en zeker niet verstan-
dig. In juni 2014 rekende het CPB in haar second
opinion uit dat kosten van de verbreding hoger
zouden zijn dan de opbrengsten.
In mei 2016 zijn zowel het CPB als het Planbu-
reau voor de Leefomgeving nog duidelijker:
snelwegprojecten zijn alleen nog rendabel als de
verkeersdrukte zeer sterk toeneemt.
Verbreden van de A27 is technisch en financieel
zeer risicovol in verband met het kwetsbare
grondwaterfolie dat eronder ligt. Duco Hoog-
land heeft hier in juni 2015 al kritische vragen
over gesteld. De minister heeft geen concreet
plan hoe de verbreding uitgevoerd zou moeten
worden en zou dit pas ná goedkeuring van het
Tracébesluit aanbesteden en laten berekenen.
Bij de Fyra, de A4, Noord/Zuidlijn en Betuwelijn
zagen we dit kantelpunt pas achteraf en die
projecten gingen (ongewijzigd) door – hier kun-
nen we als PvdA nog ingrijpen en bijsturen.
Toelichting Partijbestuur: Het principebesluit
over de A27 bij Amelisweerd is al genomen. Dit
is onderdeel van het regeerakkoord. We schrij-
ven in het programma dat we alle toekomstige
wegprojecten opnieuw willen doorlichten op nut
en noodzaak. Het is niet bij voorbaat te zeggen
of dit voor de A27 bij Amelisweerd zal leiden tot
andere inzichten.
Stemlokaal: 21% voor, 42% tegen, 37% blanco.

•     We leggen de focus op het beter en slimmer benutten
van bestaande snelwegen. We investeren meer in de tech-
nologie voor zelfrijdende auto’s, en in de zogenoemde

multimodale transportsystemen. Zo halen we goederen-
vervoer van de weg naar het schonere watervervoer. Om
dit goed mogelijk te maken leggen we meer overslagpun-
ten voor goederen aan op plekken waar wegen, vaarwe-
gen en spoorwegen samenkomen.

•     Wij willen samen met de provincies investeren in veilige
wegen. Dat is noodzakelijk, omdat relatief gezien de
meeste verkeersslachtoffers op provinciale wegen vallen.
Alle regionale en nationale wegen brengen we in 10 jaar
tijd op minimaal 3-sterrenniveau conform de EURAP
methodiek.

•     Wij willen de wet aanscherpen zodat notoire verkeers-
overtreders harder kunnen worden aangepakt via het
strafrecht. Daarmee halen we verkeershufters sneller van
de weg. Mensen die zich misdragen in het OV krijgen
sneller een OV-verbod. Om de veiligheid in het OV te ver-
groten trekken we samen op met OV-bedrijven.

AMENDEMENTEN

A260 Zeeland
Toevoegen nieuwe bulllet: “De Westerschelde-
tunnel wordt tolvrij.”
Toelichting indiener: De bewoners rondom de
Westerschelde betalen inmiddels 13 jaar tol voor
het gebruik van de Westerscheldetunnel; dage-
lijks woon-werkverkeer, familie -, ziekenhuisbe-
zoek en de concentratie van voorzieningen als
onderwijs en dergelijke brengen kosten met zich
mee die oplopen tot € 2000 per jaar. Voorals-
nog zullen zij, naast wegenbelasting, de ko-
mende 17 jaar tolheffing moeten betalen. Kosten
die niet aftrekbaar zijn en die noodzakelijk ge-
maakt moeten worden. Tolheffing houdt op een
onnatuurlijke wijze natuurlijke grenzen in stand
en leidt tot verstoring van de arbeidsmarkt, een
ongelijk speelveld voor inwoners, organisaties
en bedrijven.
• meer dan dertigduizend handtekeningen voor

een tolvrije tunnel duiden er op dat het
draagvlak onder Zeeuwen voor de tolheffing
minimaal is.

• door forse ingrepen aan de A4 bij Delft en
Bergen op Zoom, de aansluiting aan de A58
met de verdubbeling van de Sloeweg, de ver-
breding van de Tractaatweg en de Sluiskiltun-
nel is de tunnelroute opgewaardeerd van een
regionale stroomweg tot een internationale
verbindingsweg.

• het heffen van tol is ongebruikelijk bij infra-
structurele werken betaald door de overheid.

• eigenaar Provincie Zeeland gebruikt het ren-
dementen uit de tolheffing om andere knel-
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punten in het Zeeuwse wegennet mede te fi-
nancieren.

• door de invoering van het Vlaamse wegen-
vignet is er voor het Zeeuws-Vlaamse vracht-
vervoer geen enkele manier meer om deze
regio richting ons land te verlaten zonder
hoge kosten te maken.

• er zijn plannen om in Vlaanderen ook een we-
genvignet voor personenwagens in te voeren.

• een groot deel van Zeeland mist een aanslui-
ting met het Belgische achterland.

• Zeeland is op vele gebieden gebaat bij een
tolvrije tunnelverbinding;

• de Provinciale Staten van Zeeland hebben
momenteel geen financiële mogelijkheid om
een (vervroegde) beëindiging van de tol mo-
gelijk te maken;

• top krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen is ge-
baat bij een tolvrije tunnelverbinding.

Toelichting Partijbestuur: De tunnel was een
wens van Zeeland en kon alleen met tolheffing
worden gerealiseerd. De tunnel is geen rijksei-
gendom, dus het lijkt een kwestie van Provinci-
ale Staten te zijn. Tolheffing is niet uniek: de
Beneluxtunnel is met tol bekostigd (is nu tolvrij)
de Blankenburgtunnel en de verlengde A15 zul-
len beiden tolwegen worden.
Stemlokaal: 16% voor, 48% tegen, 36% blanco.

A261 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “We streven naar een
beperkt aantal maximumsnelheden op de auto-
snelwegen – 80, 100 of 120 km per uur – reke-
ning houdend met de regionale eisen van
doorstroming, verkeersveiligheid en beperking
van milieuhinder zoals geluid en fijnstof.”
Toelichting indiener: In ons programma staat
over deze onderwerpen nu nog niets. Laten we
het bij het huidige (vooral door de VVD ge-
wenste) beleid, of maken we leefbaarheid en
veiligheid weer uitgangspunt?
Toelichting Partijbestuur: De gevaarlijkste wegen
zijn provinciale wegen. daar ligt onze prioriteit
om het aantal verkeersslachtoffers te verkleinen.
Op bijna 3/4 van de wegen is nu 130 km uur in-
gevoerd. Dat terugdraaien is een enorme opera-
tie en kost veel geld dat we beter kunnen
besteden aan echte verkeersveiligheid.
Stemlokaal: 34% voor, 39% tegen, 28% blanco.

A262 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “De maximumsnelheid
op de Nederlandse snelwegen wordt weer te-
ruggebracht naar 120 kilometer per uur.”
Toelichting indiener: De verhoging naar 130 km
in de afgelopen jaren doet afbreuk aan de ver-
keersveiligheid. Dat blijkt uit veel studies o.a.
van het SWOV waarbij is gekeken naar de relatie
tussen de absolute rijsnelheid en het ongevalsri-
sico. Ongeacht de gebruikte onderzoeksme-
thode concluderen vrijwel alle studies dat het
verband tussen snelheid en ongevalskans. De
kans op een ongeval stijgt bij een snelheidstoe-
name meer naarmate de snelheid hoger is en
vice versa. Elk jaar zullen er door deze maatre-
gel rond de 7 extra doden en tientallen extra
(zwaar) gewonden vallen. Dit betekent dat de
kans om op een autosnelweg een zwaar ongeval
te krijgen, is gestegen met ongeveer 23%. Daar-
naast is het "opvullen" van de normen/ be-
staande eisen op het gebied van luchtkwaliteit
en geluid door een hogere snelheid is zeer on-
gewenst omdat we ook binnen die bestaande
eisen op dat gebied al slecht scoren (zie kader).
We zouden blij moeten zijn met extra reductie
voor CO2 en fijnstof die we boeken via maatre-
gelen zoals stimuleren van elektrisch vervoer,
het verbieden van het verwijderen van roetfil-
ters en strengere normen en testen voor de uit-
stoot van auto's. Het huidige kabinet/onze partij
heeft (in strijd met haar eigen verkiezingspro-
gramma!) populistische, korte termijn afweging
gemaakt (speeltje- geen echte reistijdwinst-ver-
minderde capaciteit) Deze gaat ten koste gaat
van de leefbaarheid en gezondheid van ons en
onze kinderen. Dat is bij veel mensen die in de
omgeving van de autosnelwegen wonen niet uit
te leggen.
Toelichting Partijbestuur: De gevaarlijkste wegen
zijn provinciale wegen. daar ligt onze prioriteit
om het aantal verkeersslachtoffers te verkleinen.
Op bijna 3/4 van de wegen is nu 130 km uur in-
gevoerd. Dat terugdraaien is een enorme opera-
tie en kost veel geld dat we beter kunnen
besteden aan echte verkeersveiligheid.
Stemlokaal: 35% voor, 39% tegen, 27% blanco.
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9.5 Luchtvaart
•     Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie.

Toch kan de groei van het vliegverkeer niet ongeclausu-
leerd zijn. Groei is alleen dan aanvaardbaar wanneer
Schiphol de uitbreiding zoekt in stille en schone vlieg-
tuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. De tarie-
ven van de luchthaven worden hierop aangepast.
Schiphol moet blijvend werken aan voldoende draagvlak
voor hun plannen met de omwonenden.

•     Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakan-
tieverkeer over te nemen van Schiphol. Het wordt met
een goede OV-verbinding direct verbonden met het Noor-
den en de Randstad/ Schiphol.

•     KLM is van groot belang voor Schiphol en de Neder-
landse economie. Oneerlijke concurrentie voor de KLM
willen we bestrijden door in EU-verband maatregelen te
nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun
KLM dwarszitten.

•     De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van
vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven
dus in overheidshanden.

AMENDEMENTEN

A263 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Eindhoven Airport
mag na 2020 blijven groeien, maar niet harder
dan tussen 2016 en 2020. Draagvlak in de om-
geving is belangrijk, de nachtvluchten worden
daarom niet verder uitgebreid en er komt een
groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol. Bo-
vendien krijgt de luchthaven na 2020 een eigen
treinstation om de landzijdige ontsluiting te bor-
gen.”
Toelichting indiener: Eindhoven Airport is de
tweede luchthaven van Nederland en groei zo
hard dat het een Europese luchthaven van bete-
kenis aan het worden is. Dit heeft grote gevol-
gen voor de omgeving van de luchthaven.
Eindhoven Airport is het draagvlak in de omge-
ving aan het verliezen. Daarom is het van belang
dat met name kwalitatieve groei wordt bereikt
(zakelijke bestemmingen), er een rem wordt
gezet op het aantal nachtvluchten en er een
groter leefbaarheidsfonds komt. Deze punten
zijn essentieel voor het behouden van het
draagvlak voor de luchthaven. Alleen dan kan
de luchthaven verder blijven groeien. Een eigen
treinstation is bij verdere groei van de luchtha-
ven noodzakelijk om verkeersdrukte aan de
westelijke zijde van de Brainportregio te voorko-
men.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement wil
meerdere voorwaarden stellen aan de uitbrei-

ding van Vliegveld Eindhoven. Draagvlak bij om-
wonenden is belangrijk, net als een goede ont-
sluiting. Welke eisen daar exact aan gesteld
moeten worden lijkt een kwestie van uitwerking,
maatvoering en overleg met de bewoners. Daar
neemt dit amendement al een flink voorschot
op; de vraag is of dat niet te voorbarig is. 
Stemlokaal: 16% voor, 41% tegen, 42% blanco.

A264 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: Toch kan de groei niet
ongeclausuleerd zijn. Schiphol gaat versneld zijn
maximale aantal vliegbewegingen realiseren. Dit
betekent dat in de volgende regeerperiode be-
perkende keuzes noodzakelijk zijn. Schipholge-
meenten zullen gevraagd worden met
voorstellen te komen (na goed overleg met om-
wonenden) welke beperkende maatregelen
noodzakelijk zijn, maar ook de ruimte worden
gegeven om met suggesties te komen m.b.t. uit-
breiding c.q. selectiviteit van het aantal vliegbe-
wegingen. Woningbouw-, milieu- en
economische aspecten worden daarbij in sa-
menhang afgewogen.
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
schetst randvoorwaarden waarbinnen Schiphol
mag groeien zonder concrete invulling. Dat past
goed bij een zorgvuldig proces; wat zijn onze
uitgangspunten waaraan we toetsen zonder bij
voorbaat al allerlei harde voorwaarden te stel-
len.
Stemlokaal: 40% voor, 22% tegen, 37% blanco.

9.6Water, landschap en natuur
•     Er staan grote projecten op stapel voor de verhouding tus-

sen land en water, zoals in de delta, de kust, de rivieren,
het IJsselmeer, het Markermeer en de Afsluitdijk, maar
ook in het landelijk gebied zoals Dwingelerveld. Wij wil-
len deze programma’s, waaronder het Deltaprogramma,
op een integrale manier uitvoeren. Dat betekent dat de
opgave voor waterveiligheid wordt verbonden met na-
tuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer, zodat
er met één investering meerdere doelen worden bereikt.

•     We willen initiatieven uit een gemeenschap, zoals Hol-
werd aan Zee, vaker steunen door in een vroeg stadium
de lokale gemeenschap te betrekken bij de planvorming
en uit te dagen mee te denken.

•     Wij willen het Deltaprogramma versnellen waardoor er
meer mogelijkheden ontstaan voor de export van de op-
gedane kennis.

•     Wij willen investeren in de ecologische structuur. In het
natuurpact hebben we afgesproken hoe we natuurgebie-
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den met elkaar verbinden en verder uitbreiden; die af-
spraken zijn voor ons leidend. De water- en milieucon-
dities moeten van dien aard zijn dat de eenmaal
aangelegde natuur ook daadwerkelijk in stand blijft.

•     We leggen de komende jaren extra natuurgebieden aan;
waaronder het Oostvaarderswold. Natuurontwikkeling
wordt automatisch gekoppeld aan infrastructurele pro-
jecten.

AMENDEMENTEN

A266 Zuid-Holland
Na “… aan infrastructurele projecten.” toevoe-
gen: “Specifiek willen we een Nationaal Pro-
gramma om de teruggang van de weidevogel
tegen te gaan en de populatie te herstellen.”
Toelichting indiener: Hoewel veel van de uitvoe-
ring van het natuurbeleid is gedecentraliseerd
naar de provincie, is en blijft het Rijk systeem-
verantwoordelijk voor het voldoen aan Europese
verplichtingen, voortkomend uit de Vogel- en
Habitatrichtijnen. Volgens een recent onderzoek
van de Universiteit van Tilburg voldoet Neder-
land niet aan de Europese eisen voor de weide-
vogels. Het gaat niet goed met de weidevogel,
en we willen dat de teruggang van de weidevo-
gel wordt gestopt en dat wordt gewerkt aan een
verbetering van de leefomgeving waardoor
soorten weer zullen toenemen en de populatie
wordt hersteld.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 81% voor, 2% tegen, 17% blanco. 

•     Boeren krijgen een belangrijke rol in het creëren van na-
tuur als onderdeel van de transitie van de gangbare land-
bouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed
voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurland-
schap.

AMENDEMENTEN

A267 Gelderland
Wijzigen “Boeren krijgen een … creëren van na-
tuur ...” in: “De Delta-aanpak Agrarisch beheer,
samen met de Europese POP-gelden moet
voortvarend ter hand worden genomen.”
Toelichting indiener: En wat is dan de natuur?
De rechter heeft daarover een uitspraak gedaan.
Op zich vind ik dit een terechte zin. Maar, voor
de watersysteemheffing betalen natuurbeheer-

ders en dus ook boeren die natuur creëren 40 x
minder dan boeren die dit niet doen. Hoe meer
natuur, hoe meer de andere boeren moeten be-
talen in het overige areaal ongebouwd. Dat zou
wel eens tot opstand kunnen leiden!
Toelichting Partijbestuur: Het argument dat boe-
ren die niet aan natuurbeheer doen wel eens in
opstand zouden kunnen komen op basis van
deze zin lijkt niet heel overtuigend. Misschien
zorgt het er juist wel voor dat alle boeren aan
natuurbeheer gaan doen.
Stemlokaal: 9% voor, 52% tegen, 39% blanco.

A265 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “We willen onverkort
voldoen aan Europese verplichtingen voortko-
mend uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Speci-
fiek willen we een Nationaal Programma om de
teruggang van de weidevogel tegen te gaan en
de populatie te herstellen.”
Toelichting indiener: Hoewel veel van de uitvoe-
ring van het natuurbeleid is gedecentraliseerd
naar de provincie, is en blijft het Rijk systeem-
verantwoordelijk voor het voldoen aan Europese
verplichtingen, voortkomend uit de Vogel- en
Habitatrichtijnen. Volgens een recent onderzoek
van de Universiteit van Tilburg voldoet Neder-
land niet aan de Europese eisen voor de weide-
vogels. Het gaat niet goed met de weidevogel,
en we willen dat de teruggang van de weidevo-
gel wordt gestopt en dat wordt gewerkt aan een
verbetering van de leefomgeving waardoor
soorten weer zullen toenemen en de populatie
wordt hersteld.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 80% voor, 3% tegen, 18% blanco.

A268 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “De kust is één van de
weinige plekken in Nederland waar mensen
ruimte en rust kunnen vinden. Er dient daarom
paal en perk te worden gesteld aan kustbebou-
wing.”
Toelichting indiener: Geen Belgische toestanden
langs de Nederlandse kust. Wees zuinig op de
open ruimte. Hierop toezien kan niet enkel aan
lokale overheden worden overgelaten. De voor-
beelden van permanente bebouwing op stran-
den, in duinen en op dijken nemen sterk toe.
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Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met ons
aloude standpunt en een goede toevoeging aan
het programma.
Stemlokaal: 84% voor, 2% tegen, 14% blanco.

A269 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “De solidariteit in de
bekostiging van zeeweringen dient te worden
hersteld en die van vooroeverbestortingen be-
houden.”
Toelichting indiener: De bekostiging van zeewe-
ringen gebeurt volgens de verdeling 50% Rijk,
40% alle waterschappen en 10% door het water-
schap waarbinnen het werk wordt uitgevoerd.
In de toekomst komt er een soortgelijke bekos-
tigingssystematiek voor de vooroeverbestortin-
gen. Water- schappen met zeeweringen komen
daardoor
Toelichting Partijbestuur: We vinden dat er een
redelijke mate van solidariteit dient te zijn in de
wijze van bekostiging van onze waterkeringen.
Via het Deltaplan ligt er een breed gedragen
aanpak. Bezien moet worden of in dat kader
deze wens kan worden gehonoreerd.
Stemlokaal: 28% voor, 21% tegen, 51% blanco.

A270 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen de ge-
borgde zetels afschaffen in het Waterschapsbe-
stuur.” Toelichting indiener: Voor grote kosten te
staan en in dunbevolkte gebieden lopen de kos-
ten voor ingezetenen nog verder op. Watervei-
ligheid is een zaak van alle Nederlanders.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling.
Stemlokaal: 80% voor, 2% tegen, 18% blanco.

A271 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “We willen de mens
weer met de natuur verbinden. Natuur dichtbij,
in de directe woonomgeving. Want het leven
met groen en water bevordert gezondheid, vei-
ligheid, en het leven van mens, plant en dier. En
daar heeft iedereen recht op. Een leefbare,
groene en waterrijke omgeving gaat hand in
hand met klimaatuitdagingen die voor ons lig-
gen. Investeren in groen en water in de stad is
een noodzakelijke investering in onze toekomst.
Daarbij past een actieve en stimulerende over-
heid.”

Toelichting indiener: Deze tekst vat kort samen
wat we van de (rijks)overheid verwachten in na-
volging van het manifest Groen en water in de
stad.
Toelichting Partijbestuur: Dit is niet concreet ge-
noeg voor een verkiezingsprogramma. Stemlo-
kaal: 12% voor, 58% tegen, 31% blanco.

A272 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij blijven ons inzet-
ten om mensen met natuur en voedselproductie
te verbinden, via onder andere aansprekende
inzet op voedselveiligheid, informatie over
voedselproductie, (recreatie)gebieden, natuur-
educatie en een maatschappelijk bewust Staats-
bosbeheer.”
Toelichting indiener: Sharon Dijksma en Martijn
van Dam hebben de afgelopen periode echt
laten zien dat een staatssecretaris EZ verschil
kan maken. Die inzet gericht op ‘toekomstige
natuurbeschermers’ en de tendensen rondom
voedselveiligheid verdient een pluim en verdient
om doorgetrokken te worden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is niet concreet ge-
noeg voor een verkiezingsprogramma. 
Stemlokaal: 10% voor, 59% tegen, 31% blanco.

A273 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “We beschermen onze
kust- en duingebieden en de delta van het Ha-
ringvliet, en voorkomen dat deze en overige Na-
tura 2000 gebieden bebouwing gaat
plaatsvinden. Deze gebieden dienen voor ieder-
een openbaar en toegankelijk te zijn, voor zover
de natuurbescherming dit toestaat.” Toelichting
indiener: Projectontwikkelaars, soms ook ge-
steund door lokale, regionale of provinciale
overheden, zijn vaak geneigd om deze gebieden
te bebouwen. Daardoor dreigt onvervangbare
natuur te verdwijnen, natuurgebieden te veel te
worden versnipperd, en te worden onttrokken
aan de openbare ruimte waar velen intens van
kunnen genieten.
Toelichting Partijbestuur: Dit is in lijn met de uit-
gangspunten van het programma.
Stemlokaal: 75% voor, 4% tegen, 22% blanco.
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9.7 Milieu en externe veiligheid
•     Bij infrastructuurprojecten is het belangrijk vanaf de start

natuur en gezondheid mee te nemen. Wij willen dat ge-
zondheid een integraal onderdeel wordt van de milieu-
effectrapportage.

•     Wij willen het statiegeld op lege flessen handhaven, even-
als het verbod op gratis plastic tassen. Dat voorkomt
enorm veel zwerfafval.

•     De grootste vervuiling vindt plaats op zee en in de lucht.
De brandstof voor schepen is vaak zeer giftig omdat op
volle zee geen nationale controle mogelijk is op deze gif-
stoffen. Wij pleiten voor opname van lucht- en scheep-
vaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor
wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen
in brandstof voor lucht- en scheepvaart. In Europees ver-
band wensen wij een Europese kerosineheffing en voort-
schrijdende uitstootnormen voor schepen. In nationaal
verband steunen we initiatieven uit de vervoersector om
de binnenvaart te vergroenen.

•     We willen in EU-verband werken aan een verbod op hor-
moonverstorende stoffen in producten en het milieu.

AMENDEMENTEN

A274 Noord-Brabant
Na “… een verbod op” toevoegen: “onnodig ge-
bruik van”.
Toelichting indiener: De zin in het programma
wekt de indruk dat we alle hormoonverstorende
stoffen in producten willen verbieden. Dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Denk aan de anti-
conceptiepil en medicijnen voor ter bestrijding
van kanker , diabetes, schildklierproblemen etc.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede ver-
duidelijking.
Stemlokaal: 84% voor, 2% tegen, 14% blanco.

•     Milieuzones kunnen door gemeenten voor elk type ver-
voer worden ingesteld. Om gemeenten die een milieu-
zone willen instellen tegemoet te komen, willen wij naar
Duits voorbeeld één landelijk systeem van milieuvignet-
ten instellen, dat elke stad gemakkelijk kan handhaven
wanneer ze een milieuzone heeft ingesteld.

•     Wij willen de afzonderlijke gemeenteraden meer invloed
geven op de prioriteiten van de brandweer en regionale
uitvoeringsdiensten (RUD). De brandweer krijgt meer
armslag om periodiek vaker te controleren op brandvei-
ligheid van panden en de RUD’s om vaker te controleren
op de veiligheid van gevaarlijke bedrijven.

•     Wij willen het aantal giftreinen door stedelijke gebied be-
perken. We investeren in alternatieve routes die niet lan-
ger door stedelijk gebied gaan.

AMENDEMENTEN

A275 Noord-Brabant
Na “… stedelijk gebied gaan.” toevoegen: “Omdat
het aanleggen van nieuwe goederenspoorlijnen
niet overal mogelijk is en lang duurt gaat het ver-
voer van gevaarlijke stoffen verplicht over de Be-
tuweroute die daarvoor is aangelegd. Tevens
investeren we vanuit het MIRT in het verminde-
ren van de spooroverlast (geluidsoverlast &
spooroverwegen) en komen er wettelijke normen
voor trillingen.” Toelichting indiener: Er dienen
meer spoorroutes te komen die enkel voor het
goederenvervoer zijn bestemd en niet door ste-
delijk gebied gaan, zoals de Betuweroute. Met
name tussen Rotterdam en Antwerpen is er be-
hoefte aan zo’n route. Omdat een nieuwe spoor-
lijn een project van lange adem is, dient er om te
beginnen zoveel mogelijk goederenvervoer, spe-
cifiek gevaarlijke stoffen, verplicht over de Betu-
weroute te worden vervoerd. Tevens dient de
overlast die omwonenden van het spoor hebben
verder te worden verminderd. Hierbij zijn meer
investeringen en het opstellen van wettelijke nor-
men voor trillingsoverlast noodzakelijk.
Toelichting Partijbestuur: Heel veel regio's heb-
ben wensen. Die kunnen niet zomaar allemaal
worden gehonoreerd. Er zijn meer regio's met
knelpunten en er zijn altijd veel meer wensen
dan geld.
Stemlokaal: 17% voor, 48% tegen, 35% blanco.

•     Wij blijven de Belgische autoriteiten op de huid zitten
over de veiligheid van de kerncentrales van Doel en Ti-
hange. Ons doel is de sluiting van deze kerncentrales.

AMENDEMENTEN

A276 Noord-Brabant
Toevoegen nieuwe bullet: “Jacht staat ten dien-
ste van de natuur.”
Toelichting indiener: De PvdA is niet tegen de
jacht als er wordt gejaagd omdat er teveel die-
ren zijn (beheer goede wildstand) en vanwege
schade aan natuur en landbouwgewassen
(schadebeheer). De PvdA vindt dus dat de jacht
in dienst moet staan van de natuur en niet pri-
mair van het plezier van de jager (plezierjacht/
benuttingsjacht).
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Toelichting Partijbestuur: Dit amendement
maakt ons standpunt onduidelijk: wij zijn tegen
de plezierjacht.
Stemlokaal: 14% voor, 62% tegen, 24% blanco.

A277 Overijssel
Toevoegen nieuwe bullet: “Wij willen geen injec-
tie van bodemvreemde stoffen, zoals verontrei-
nigd afvalwater.”
Toelichting indiener: Gedreven door de zorg
voor onze aarde en het behoud daarvan, vragen
we aandacht voor de diepe ondergrond. Het in-
jecteren van stoffen die niet thuis horen in de
bodem past niet bij een zorgvuldig beheer.
Toelichting Partijbestuur: We delen de wens van
de indiener. Het is echter lastig om bestaande
vergunningen in te trekken.
Stemlokaal: 24% voor, 45% tegen, 32% blanco.

10 Internationale samenleving

Ons leven is op talloze manieren verweven met de rest van
de wereld. Onze keuken-, kleding- en speelgoedkasten zitten
vol producten van over de hele wereld, we reizen de aardbol
over op vakantie of via internet, en halen onze muziek, films,
nieuws en boeken van heinde en ver. Ook de economie is in-
tensief met de wereld verknoopt.

Internationale samenwerking heeft ons onschatbare voorde-
len gebracht, zoals een historisch lange periode van vrede,
vrijheid, veiligheid en voorspoed in Europa. ‘Nooit meer oor-
log’ was de oprichtingsreden van de Europese Unie, en
hierin is de EU overtuigend geslaagd. Dat het echt mogelijk
is de wereld te veranderen, laten de cijfers sinds 2000 zien:
extreme armoede in de wereld is meer dan gehalveerd, het
percentage kinderen met basisonderwijs gegroeid tot meer
dan 90 procent en de kindersterfte is meer dan gehalveerd.
Deze vooruitgang geeft ons energie om ook in de toekomst
alles op alles te zetten om het verschil te maken. De VN-we-
relddoelen zijn voor ons daarbij leidraad.

Maar internationale verwevenheid brengt ook onzekerheden
met zich mee. Vraagstukken rond oorlog en vrede, klimaat
en energie, welvaart en armoede, hebben een onontkoom-
bare internationale dimensie, en komen tegelijkertijd dicht-
bij. Met meer dan 60 miljoen ontheemden in de wereld zijn
er meer vluchtelingen dan ooit sinds de Tweede Wereldoor-
log, en een deel van hen klopt aan bij Europa. Ook zien we
dat de ongelijkheid tussen en binnen landen toeneemt en
dat respect voor mensenrechten steeds minder vanzelfspre-
kend is. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid van onze planeet
onder druk door klimaatverandering.

Vrede brengen en vrijheid beschermen is de belangrijkste
opdracht in deze tijd waarin instabiliteit en onveiligheid zo’n
grote invloed hebben op zoveel mensenlevens. Niet alleen
ver weg, maar ook in Nederland ondervinden we daar de ge-
volgen van door terreurdreiging, spanningen in onze samen-
leving en de komst van vluchtelingen. We zetten in op extra
investeringen in internationale vrede en veiligheid waarbij
ontwikkeling, diplomatie en defensie in samenhang met el-
kaar worden ingezet.

Samen optrekken begint dichtbij huis, in de Europese Unie.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De onvrede over
de EU is groot, met name onder mensen die het al moeilijk
hebben. Ook staat de geloofwaardigheid van de Europese
Unie op het spel doordat de eigen waarden op het gebied van
mensenrechten en de rechtsstaat intern onder druk staan.
De EU moet weer een bondgenoot worden van mensen door
zich te richten op echt belangrijke kwesties, zoals het bevor-
deren van zekerheid door goed werk en het in goede banen
leiden van de vluchtelingenstroom. Ook maken we werk van
het op orde brengen van ons eigen huis door het bescher-
men van de rechtsstaat en mensenrechten in de EU.

Vrede, veiligheid en vrijheden bevorderen kan niet zonder
ontwikkeling en gelijke kansen.

Wij beseffen dat wij in Nederland uitzonderlijk bevoorrecht
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zijn. Telkens opnieuw blijkt uit onderzoek dat Nederland een
van de aantrekkelijkste landen ter wereld is om te leven,
dankzij onze vrijheid, democratie en welvaart. Dit privilege
brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wie welvarend
is, heeft de kans om het leven van anderen te verbeteren.
Niet alleen door ontwikkelingssamenwerking, maar bijvoor-
beeld ook door eerlijke handel en het bestrijden van belas-
tingontwijking. Dat vraagt om een samenhangende aanpak
van de gehele nieuwe ministersploeg. Deze internationale
samenwerking en solidariteit dient ook het eigen Nederlands
belang, want het bestrijden van armoede en instabiliteit op
andere plekken in de wereld komt ook onze veiligheid en
welvaart ten goede.

Het zou niet mogen uitmaken waar je wieg heeft gestaan.
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit dit
ideaal blijven we ons met kracht inzetten voor een rechtvaar-
dige wereld.

10.1 Vrede brengen, vrijheid beschermen
•     Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen wij in

de eerste plaats de grondoorzaken van potentiële conflic-
ten bestrijden door ontwikkeling, het bevorderen van
goed bestuur en het versterken van rechtsstaten. Prille
vrede bestendigen is een langdurige opgave die vraagt
om investeringen in wederopbouw, het steunen van in-
clusieve samenlevingen en staatsvorming. Wij kiezen er-
voor om in landen waar die prille vrede ontstaat,
langdurig aanwezig te zijn, via een VN, EU of NAVO
missie, via ontwikkelingsprogramma’s, of via een com-
binatie.

•     Wij kiezen voor diplomatie, het bouwen van bruggen tus-
sen strijdende partijen en het versterken van vreedzame
krachten. Voor elk conflict geldt dat het pas duurzaam is
opgelost als er een politieke oplossing is gevonden. We
stimuleren deelname van vrouwen aan vredesprocessen.
Wij ondersteunen in het bijzonder diplomatieke initia-
tieven voor vrede in Syrië.

•     Politieke of economische druk, of soms zelfs militair in-
grijpen kunnen nodig zijn om een politieke oplossing tot
stand te brengen, mits dit is ingebed in een vredesstrate-
gie. Nederland doet alleen mee aan militaire missies als
daar een solide internationale rechtsgrondslag voor be-
staat, bij voorkeur op basis van een resolutie van de VN-
Veiligheidsraad.

•     Niet alleen ver weg, ook dichtbij huis in Nederland en
aan de NAVO-buitengrens nemen de dreigingen toe.
Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht
die goed is toegerust op deelname aan de collectieve ver-
dediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in
het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en
crisisbeheersing in Nederland. Deze taken kunnen alleen
worden volbracht met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden,
goed materieel en voldoende training voor onze militai-
ren. Wij willen het defensiebudget verhogen zodat de ba-
sisgereedheid op orde wordt gebracht en zodat operaties
die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwets-
bare landen blijvend gesteund worden.

AMENDEMENTEN

A278 Zuid-Holland
Wijzigen “Niet alleen ver … blijvend gesteund
worden.” in: “Niet alleen ver weg, ook dichtbij
huis in Nederland en aan de NAVO buitengrens
nemen de dreigingen toe. Juist in deze tijd kie-
zen we daarom voor een krijgsmacht die goed is
toegerust op deelname aan de collectieve verde-
diging van het NAVO-grondgebied, vredesmis-
sies in het buitenland en bijdragen aan nationale
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Deze
taken kunnen alleen worden volbracht met fat-
soenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en
voldoende training voor onze militairen. Ook
moet de krijgsmacht kunnen rekenen op meerja-
rige zekerheid van beleid en budget, overeenge-
komen in een breed gedragen politiek akkoord.
Wij willen het defensiebudget verhogen zodat
de basisgereedheid op orde wordt gebracht en
noodzakelijke (vervangings)investeringen kun-
nen worden uitgevoerd zodat operaties die
duurzame ontwikkeling mogelijk maken in
kwetsbare landen blijvend gesteund worden.”
Toelichting indiener:
1. Een defensie akkoord is een meerjarig poli-

tiek akkoord tussen coalitie- en oppositiepar-
tijen dat zich uitspreekt over het
ambitieniveau van de krijgsmacht en de daar-
voor benodigde middelen. Een defensie ak-
koord blijft van kracht bij een
regeringswisseling, wat mogelijkheden biedt
om meer stabiliteit en continuïteit voor het
defensiebeleid te creëren en daarmee bij te
dragen aan planningszekerheid, politieke be-
trokkenheid en een betere balans tussen am-
bities en middelen. De stabiliteit,
voorspelbaarheid en continuïteit die voort-
vloeien uit meerjarige defensieafspraken kun-
nen daarnaast een belangrijke bijdrage
leveren aan het versterken van Europese de-
fensiesamenwerking. 

2. Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen
die het werk voor defensie uitvoeren en kiest
voor een krijgsmacht die goed is toegerust
op deelname aan de collectieve verdediging
van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in
het buitenland en bijdragen aan nationale
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland,
moet geaccepteerd worden dat deze taken

139



alleen duurzaam worden volbracht als er ook
voldoende financiële ruimte is voor (vervan-
gings)investeringen in materieel. Als we van
onze militairen verlangen dat ze voor het rea-
liseren van onze idealen hun leven riskeren
geeft ons dat de verplichting ze tijdig te
voorzien van kwalitatief hoogwaardig en mo-
dern materieel.

Toelichting Partijbestuur: We willen Defensie
geen uitzonderingspositie t.o.v. andere ministe-
ries geven en hechten er vanuit democratisch
oogpunt aan dat verkiezingen invloed kunnen
hebben op het stellen van prioriteiten. We ver-
hogen het budget voor defensie om de basisge-
reedheid op orde te brengen. Daarnaast willen
we terug naar onze doelstelling om 0,7% van
het BNP te investeren in zuivere ontwikkelings-
samenwerking. Alles bij elkaar is dat een forse
investering in internationale samenwerking, incl.
vrede en veiligheid.
Stemlokaal: 22% voor, 45% tegen, 33% blanco.

A281 Gelderland
Na “… blijvend gesteund worden.” toevoegen:
“De krijgsmacht moet kunnen rekenen op meer-
jarige zekerheid van beleid en budget, overeen-
gekomen in een breed gedragen politiek
akkoord. Om de aangegane internationale ver-
plichtingen te kunnen nakomen wordt het de-
fensiebudget trapsgewijs verhoogd via 1,43% tot
2% van de Rijksbegroting.”
Toelichting indiener:
1. Een defensie akkoord is een meerjarig politiek

akkoord tussen coalitie- en oppositiepartijen
dat zich uitspreekt over het ambitieniveau van
de krijgsmacht en de daarvoor benodigde
middelen. Een defensie akkoord blijft van
kracht bij een regeringswisseling, wat moge-
lijkheden biedt om meer stabiliteit en conti-
nuïteit voor het defensiebeleid te creëren en
daarmee bij te dragen aan planningszeker-
heid, politieke betrokkenheid en een betere
balans tussen ambities en middelen. De stabi-
liteit, voorspelbaarheid en continuïteit die
voortvloeien uit meerjarige defensieafspraken
kunnen daarnaast een belangrijke bijdrage le-
veren aan het versterken van Europese defen-
siesamenwerking. 

2. Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen
die het werk voor defensie uitvoeren en kiest

voor een krijgsmacht die goed is toegerust
op deelname aan de collectieve verdediging
van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in
het buitenland en bijdragen aan nationale
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland,
moet geaccepteerd worden dat deze taken
alleen duurzaam worden volbracht als er ook
voldoende financiële ruimte is voor (vervan-
gings)investeringen in materieel. Als we van
onze militairen verlangen dat ze voor het rea-
liseren van onze idealen hun leven riskeren
geeft ons dat de verplichting ze tijdig te
voorzien van kwalitatief hoogwaardig en mo-
dern materieel.

Toelichting Partijbestuur: We willen Defensie
geen uitzonderingspositie t.o.v. andere ministe-
ries geven en hechten er vanuit democratisch
oogpunt aan dat verkiezingen invloed kunnen
hebben op het stellen van prioriteiten. We ver-
hogen het budget voor defensie om de basisge-
reedheid op orde te brengen. Daarnaast willen
we terug naar onze doelstelling om 0,7% van
het BNP te investeren in zuivere ontwikkelings-
samenwerking. Alles bij elkaar is dat een forse
investering in internationale samenwerking, incl.
vrede en veiligheid.
Stemlokaal: 23% voor, 49% tegen, 28% blanco.

•     Wij staan zij aan zij met de mensen die het werk voor de-
fensie uitvoeren, zowel militairen als burgers. We willen
goede arbeidsvoorwaarden en investeren in personeel.
Onze veteranen verdienen erkenning en waardering voor
hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens missies.
Veteranen, hun familie en omgeving moeten kunnen re-
kenen op blijvende zorg en ondersteuning. We erkennen
het belang van onze reservisten, zij moeten kunnen re-
kenen op voldoende faciliteiten en ondersteuning voor
hun belangrijke taak.

•     Voor de verdediging van de veiligheid van Nederland en
zijn NAVO-bondgenoten en voor stabilisatie-operaties el-
ders in de wereld zijn grotendeels soortgelijke militaire
capaciteiten nodig: snel inzetbare eenheden die mobiel
zijn met effectieve slagkracht. Wij willen investeringen
hierin prioriteit geven.

•     Wij willen de internationale defensiesamenwerking ver-
sterken. Samen met andere landen of in EU-, NAVO- of
VN-verband kunnen we meer dan alleen en kunnen we
taken delen. Defensie samenwerking in Europa krijgt
vorm door samenwerking in regionale clusters en door
Europese coördinatie om de strategische capaciteit van
de lidstaten en Europa als geheel te bewaken.

•     Wij willen de sancties tegen Rusland handhaven zolang
Rusland niet stopt met het destabiliseren van Oost-Oe-
kraïne en de afspraken van het Minsk-akkoord niet na-
komt. De sancties tegen de Krim blijven gehandhaafd
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zolang de illegale annexatie van het schiereiland voort-
duurt.

AMENDEMENTEN

A279 Noord-Holland
Na “… het schiereiland voortduurt.” toevoegen:
“De contacten met de Russische burgermaat-
schappij zullen, waar mogelijk, juist worden be-
vorderd en mensenrechtenverdedigers worden
ondersteund.” 
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling op ons programma.
Stemlokaal: 83% voor, 3% tegen, 14% blanco.

Wij zijn voor een actieve en politieke rol van de Europese
Unie in het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat kader
zijn het stimuleren van een constructieve opstelling van
beide partijen, erkenning van de Palestijnse Staat en het
stoppen van de bouw van illegale nederzettingen in de be-
zette gebieden onmisbaar. Indien partijen structureel niet
meewerken aan het vredesproces moet de druk worden op-
gevoerd, bijvoorbeeld door het heroverwegen van het Asso-
ciatieverdrag van Israël met de EU.

AMENDEMENTEN

A280 Zeeland
Wijzigen “Wij zijn voor … met de EU.” in: “Wij
zijn voor een actieve en politieke rol van de Eu-
ropese Unie in vredesprocessen overal ter we-
reld.”
Toelichting indiener: Alle vredesprocessen op
deze aardbol verdienen onze steun. Wij doen
geen oproep aan Marokko om resolutie 690 van
de Veiligheidsraad na te leven, wij houden geen
pleidooi voor een Koerdische staat, wij reppen
met geen woord over naar onafhankelijkheid
strevende Papoea’s, Basken, Tibetanen, Oeigoe-
ren, Karen, Maya’s in Chiapas, enzovoorts.
Waarom dan wel Israël bij naam noemen.
Toelichting Partijbestuur: Het vredesproces in
het Midden-Oosten verdient bijzondere aan-
dacht vanwege het bredere belang in de regio
en de nabijheid en historische betrokkenheid
van (de landen in) de Europese Unie. Bovendien
kan de EU niet overal even actief bij betrokken
zijn en moeten we keuzes maken.
Stemlokaal: 26% voor, 43% tegen, 31% blanco.

•     De Nederlandse aanpak van terrorisme, waarbij radica-
lisme vroeg wordt gesignaleerd in de haarvaten van de
samenleving, is tot nu toe effectief. Deze ervaring delen
we internationaal. Wij willen dat de samenwerking tus-
sen Europese veiligheidsdiensten om informatie uit te
wisselen dwingender wordt opgelegd, omdat ze anders
niet effectief is (zie ook hst. 3).

•     Wij willen dat Nederland het goede voorbeeld geeft als
koploper in de strijd tegen illegale en controversiële wa-
pens. We moeten open en eerlijk zijn over de aanwezig-
heid van kernwapens op ons grondgebied. Wij streven in
NAVO-verband naar het verwijderen van alle tactische
kernwapens en steunen de start van onderhandelingen
over een wereldwijd verbod op nucleaire wapens.

AMENDEMENTEN

A282 Gelderland
Toevoegen nieuwe bullet: “In de krijgsmacht
voelt ieder zich veilig en is voor iedereen onge-
acht sekse of geaardheid plaats.”
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede aan-
vulling die past bij onze kernwaarden.
Stemlokaal: 86% voor, 2% tegen, 12% blanco.

10.2 Sterk en rechtvaardig Europa
•     De Brexit en de heersende onvrede ook buiten het Ver-

enigd Koninkrijk hebben zeker niet alleen, maar wel voor
een deel te maken met het niet goed functioneren van de
Europese Unie. De EU is er nog teveel voor de markt, te
weinig voor de mensen. Dat moet anders. Het is geen
tijd voor grote federalistische stappen of terugtrekken
achter de dijken, maar voor daadkrachtig optreden. De
Europese Unie moet weer zij aan zij staan met de bur-
gers van de EU, en mensen hoop op een betere toekomst
bieden. Dit kan door zich te richten op cruciale zaken
zoals het bevorderen van werkgelegenheid en goed werk,
het beheersbaar maken van het vluchtelingenvraagstuk
en de migratie, en het aanpakken van belastingontwij-
king.

•     Steeds meer mensen slaan op de vlucht slaan en hebben
hun hoop gevestigd op een beter bestaan in Europa. Wij
willen een gemeenschappelijk Europees asiel- en migra-
tiebeleid. Vluchtelingen moeten een eerlijke kans op
asiel en humane opvang krijgen. Dat is een verantwoor-
delijkheid van alle lidstaten samen (zie ook hst. 2)

•     Goed werk en een eerlijke beloning waarbij Europeanen
niet tegen elkaar worden uitgespeeld is de basis voor ze-
kerheid. Wij strijden daarom voor een eerlijke Europese
detacheringsrichtlijn.
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AMENDEMENTEN

A283 Zuid-Holland
Na “… en een eerlijke” toevoegen: “gelijke”.
Toelichting indiener: Goed werk en een eerlijke
gelijke beloning waarbij Europeanen niet tegen
elkaar worden uitgespeeld is de basis voor ze-
kerheid. Wij strijden daarom voor een eerlijke
Europese detacheringsrichtlijn.
Toelichting Partijbestuur: Eerlijke beloning dekt
de lading beter dan gelijke beloning. De situatie
en het prijspeil in bijvoorbeeld Roemenië is im-
mers anders dan in Nederland en de beloning
op verschillende plekken kan niet zomaar gelijk
worden getrokken.
Stemlokaal: 10% voor, 66% tegen, 24% blanco.

•     Wij willen dat het Stabiliteits- en Groeipact meer ruimte
biedt voor extra investeringen. In landen waar de werk-
loosheid hoog is, boven de 5-procent, komt er ruimte om
extra investeringen te doen ter bestrijding van werkloos-
heid die ook jongeren hard treft. Deze moet hand in hand
gaan met maatregelen om de economie te versterken en
de corruptie en belastingontwijking te bestrijden.

AMENDEMENTEN

A284 Zuid-Holland
Wijzigen ”… van werkloosheid die ook jongeren
hard treft.” in: “ter bestrijding van werkloosheid
en armoede die ook jongeren en ouderen hard
treft”.
Toelichting indiener: Geen
Toelichting Partijbestuur: In Europa is vooral de
jeugdwerkloosheid een groot probleem; met
landen in Zuid-Europa waar meer dan 50% van
de jongeren geen baan heeft. Vandaar de focus
in Europees verband op bestrijding van jeugd-
werkloosheid.
Stemlokaal: 16% voor, 52% tegen, 32% blanco.

•     Wij willen complexe en arbitraire regels binnen het Sta-
biliteits- en Groeipact afschaffen. De veelheid aan bud-
gettaire regels op tekort, schuld, uitgaven en het
structurele saldo worden eenvoudiger.

•     Wij vinden hervorming van het Europese budget hard
nodig om de solidariteit te versterken en te investeren in
de toekomst: minder naar landbouw, meer naar duur-
zame groei.

AMENDEMENTEN

A285 Limburg
Wijzigen “… meer naar duurzame groei.” in: "…
meer naar duurzame regionaal gestuurde groei
en innovatie.”
Toelichting indiener: Er wordt in 10.1 gepleit voor
een hervorming van het Europese budget ten-
einde meer en betere investeringen mogelijk te
maken voor meer banen en betere/meer faire
beloning (zie voorgaande bullets). Meer en be-
tere banen worden geschapen door duurzame
groei op veel terreinen, maar uitgangspunt moet
daarbij zijn dat de regio’s zelf het beste weten
waar zijn sterk in zijn/moeten worden en hoe
die groei dan te realiseren is. Het zijn dan ook
de regio’s (m.n. de provincies) die sturend moe-
ten kunnen zijn in het definiëren waarin die
duurzame groei zou moeten bestaan om voor
die regio relevante en blijvende werkgelegen-
heid te scheppen. Daarnaast is de afgelopen
jaren zowel door Nederland als door de EU aan-
gegeven dat innovatie de belangrijkste garantie
is om duurzame groei te realiseren, zowel in het
aantal banen, het soort banen en de verdeling
van groei tussen en binnen Europese regio’s.
Toelichting Partijbestuur: Niet alle duurzame
groei is regionaal gestuurd.
Stemlokaal: 7% voor, 62% tegen, 31% blanco.

A286 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “We willen de zoge-
noemde structuurfondsen met tenminste een
derde reduceren. Daarnaast krijgt de EU eigen
belastingen. Te denken valt vooral aan het in-
voeren van een accijns op vliegtuigbrandstof en
een belasting op flitskapitaal. De bijdragen van
de lidstaten worden navenant verlaagd met
deze lagere uitgaven en belastinginkomsten.”
Toelichting indiener: Via de structuurfondsen
wordt veel geld rond gepompt. Met veel bu-
reaucratisch rompslomp. Geld, waarvan de be-
steding niet altijd doelmatig en doeltreffend is.
Hier moet het subsidiariteitsbeginsel gelden.
Doe decentraal wat decentraal kan. Het euro-
pees parlement wil vaak de uitgaven vergroten,
maar presenteren de rekening bij de lidstaten.
Volg daarom het principe: no representation
without taxation. Het EU-parlement moet zelf
beslissen tussen hogere (lagere) uitgaven versus
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hogere (lagere) lasten. En moet scherper priori-
teiten stellen. Het voordeel van belasting op ke-
rosine en flitskapitaal is dat het
"boven-nationaal" is en dat het op zich de be-
steding van burgers met een laag inkomen wei-
nig of niet zal belasten.
Toelichting Partijbestuur: De structuurfondsen
geven inhoud aan de solidariteit in Europa. Die
fondsen helpen achtergebleven regio's om voor-
uit te komen. Lang niet alle EU landen hebben
de middelen om die Europese geldstroom zelf
op te brengen. Daarnaast zien we weinig heil in
het invoeren van Europese belastingen. Landen
kunnen dat prima zelf organiseren.
Stemlokaal: 12% voor, 59% tegen, 29% blanco.

•     Belastingen zijn het sterkste wapen tegen ongelijkheid.
Wij willen internationale belastingontwijking tegengaan,
zoals ook in hoofdstuk vijf is te lezen, en wij beginnen
in Europa. Internationale bedrijven moeten verplicht
worden openbaar te maken waar ze actief zijn en hoeveel
belasting ze betalen per land.

•     Gezonde banken in de Eurozone zijn nodig om nieuwe
reddingsoperaties met belastinggeld te voorkomen. De
bankenunie moet worden afgemaakt met een gezamen-
lijk verzekeringssysteem om verstrengeling tussen lan-
den en banken tegen te gaan, de splitsing tussen
commerciële en particuliere activiteiten van banken moet
worden voltooid en de kapitaalbuffers moeten naar min-
stens 10procent (zie ook hst. 4).

•     Het bouwen van een energie-unie is van groot belang,
niet alleen om duurzaamheid te bevorderen, maar ook
om de onafhankelijkheid van Rusland te vergroten en de
strategische positie van de Europese Unie als geheel te
versterken. Hernieuwbare energie en energiezuinigheid
moeten de speerpunten zijn van een nieuw Europees
Energieakkoord (zie ook hst. 4).

•     Kandidaat-lidstaten moeten fundamentele vrijheden en
rechten respecteren voordat ze lid kunnen worden van
de EU. Daarover valt niet te onderhandelen. Afspraken
over toekomstige toetredingsperspectieven voor de lan-
den op de Westelijke Balkan worden nagekomen. Ver-
plichtingen met andere landen worden voorlopig niet
aangegaan.

•     We maken ons grote zorgen over de toegenomen repres-
sie en onrust in Turkije en zullen dit blijven aankaarten.
De inperking van de vrijheden in Turkije staat haaks op
de fundamenten van de EU. De EU onderhandelt met
Turkije over EU-lidmaatschap, maar de onderhandelin-
gen hebben een open einde en Turkije kan alleen lid wor-
den als het daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet.

AMENDEMENTEN

A287 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Nederland bepleit in
Europa om de rechtstatelijke principes in Europa
te beschermen. Polen en Hongarije zijn twee
landen waarin die principes inmiddels stelselma-
tig worden geschonden. Beide landen wordt de
mogelijkheid geboden om in de komende vier
jaar o.m. een aantal herstelwetgevende activitei-
ten voor te stellen teneinde hun rechtsstaat te
versterken. Bij niet realiseren van deze verster-
king bepleiten wij indien andere maatregelen
falen, om het lidmaatschap van beide landen in
de EU te gaan beëindigen.”
Toelichting indiener: Rechtstaatprincipes zijn be-
langrijker dan economische groei. Europa is toe
aan een stevige, nieuwe democratische en
rechtstatelijke impuls
Toelichting Partijbestuur: Het uit de EU zetten
van een land vinden wij erg verregaand en is
bovendien geen mogelijkheid in de huidige ver-
dragen. Er bestaat al een verregaande straf-
maatregel bij een ernstige schending van de
waarden van de EU. Er kan dan een Artikel 7
procedure worden gestart, wat kan leiden tot
het opschorten van stemrecht van een lidstaat.
Stemlokaal: 15% voor, 60% tegen, 25% blanco.

A288 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Financiële transacties
hebben steeds minder met de reële economie te
maken, maar kunnen die reële economie wel in
een crisis storten. Nederland doet daarom mee
aan het initiatief van 9 andere Eurolanden om
een transactiebelasting (‘Tobin Taxs’ ) in te voe-
ren.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement be-
dreigt onze pensioenfondsen, en daar zijn we
niet voor. Daarbij vinden we ook dat belastingen
op nationaal niveau geïnd moeten worden.
Stemlokaal: 12% voor, 64% tegen, 24% blanco.

A289 Noord-Holland
Toevoegen drie nieuwe bullets: “1. De voordelen
van de Europese samenwerking in het kader van
de Europese Unie, de Raad van Europa en de
Organisatie voor veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) wegen op tegen de nadelen en
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de PvdA wil samen met gelijkgezinde sociaalde-
mocratische Europese partijen de komende
jaren investeren in versterking van deze samen-
werkingsverbanden voor het behoud van soci-
aaldemocratische waarden en de bescherming
van de sociaaleconomische en civiele mensen-
rechten. 2. In de beschikbare fondsen voor inter-
nationale samenwerking zal de PvdA erop
toezien dat er programma’s ontwikkeld worden
waarbij de onderlinge burgercontacten en uit-
wisseling van jongeren gestimuleerd worden
met het doel om begrip en dialoog over men-
senrechten in Europees verband te bevorderen.
3. Nieuwe vormen van sociale media zullen
evenals traditionele media ondersteund worden
om burgers in verschillende Europese landen de
gelegenheid te bieden informatie over de opvat-
tingen en ervaringen over de naleving van met
name de rechten van vrouwen te bevorderen en
racisme te bestrijden.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: We delen het doel van
de indiener, maar twijfelen of deze gedetail-
leerde uitwerking een plek moet krijgen in het
programma. Het brengt de tekst nogal uit ba-
lans.
Stemlokaal: 9% voor, 53% tegen, 38% blanco.

10.3 Mensenrechten en democratie

AMENDEMENTEN

A290 Zuid-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Nu het internationale
bedrijfsleven steeds machtiger wordt door ver-
dragen als CETA en TTIP, wordt de noodzaak
om de democratie op nationaal en Europees ni-
veau te versterken, en de machtsbalans tussen
bedrijven en natiestaten niet verder te versto-
ren, steeds prangender. Verkend zal worden hoe
dit in internationaal en Europees verband te
doen, waarbij gedacht kan worden aan een ver-
sterking van maatschappelijke organisaties en
vakbonden en wettelijke randvoorwaarden die
maatschappelijk verantwoord ondernemen bin-
nen bedrijven zelf stimuleren”.
Toelichting indiener: Los van de specifieke dis-
cussie over handelsverdragen zoals CETA en
TTIP, zijn er ook algemenere ontwikkelingen die

zorgen baren, zoals een ongebreidelde groei
van de macht van internationale bedrijven als
Facebook, Google, Monsanto, etc. ten opzichte
van die van natiestaten. De politiek' boet als
systeem qua belang steeds verder in ten op-
zichte van het internationale bedrijfsleven, dat
een veelal Angelsaksische bedrijfsvoering kent.
Alleen een kracht van buitenaf - de politiek -
kan het evenwicht weer verschuiven richting al-
gemeen belang. Vandaar het idee om 'democra-
tie' van de politiek ‘over te hevelen’ naar het
bedrijfsleven. Dit ondersteunt tevens het streven
naar de bijdrage van handel en handelsverdra-
gen aan verantwoorde mondiale productieke-
tens (hoofdstuk 10 Internationale Samenleving,
Duurzame en inclusieve groei, blz. 61, boven-
aan).
Toelichting Partijbestuur: We delen de mening
van de indiener dat we stelling moeten nemen
tegen de sluipende machtsovername van inter-
nationaal corporatisme dat landen afperst om
arbeidsvoorwaarden, milieunormen e.d. maar te
verlagen onder de dreiging van vertrek en dus
verlies aan banen. We stellen harde randvoor-
waarden aan handelsverdragen en we stellen
reeds op verschillende plekken dat de positie
van maatschappelijke organisaties en vakbon-
den versterkt moet worden, in algemene zin,
maar ook in de context van handelsverdragen,
door hen toegang te geven tot internationale
geschillenbeslechting.
Stemlokaal: 35% voor, 29% tegen, 37% blanco.

•     Wij steunen democratische ontwikkeling, maatschappe-
lijke initiatieven, rechtsstaatontwikkeling en institutio-
nele versterking. Het inzetten van alle instrumenten
(zoals stille diplomatie, publieke druk, of actieve steun
aan moedige mensenrechtenverdedigers) vraagt om
meer capaciteit op ambassades.

•     Wij willen dat Nederland zich inzet voor een strenger
EU-wapenexportbeleid. Voor repressieve regimes als Sa-
oedi-Arabië, dat mensenrechten schendt en zich schuldig
maakt aan oorlogsmisdaden, willen we een algehele ex-
portstop. Wij steunen de huidige strenge interpretatie
van Europese regels voor wapenexport die in Nederland
wordt toegepast.

•     Nederland heeft in het bijzonder een voortrekkersrol te
vervullen als het gaat om rechten van vrouwen, kinderen,
LHBTI en mensenrechtenverdedigers. Ook journalisten,
die wereldwijd steeds meer gevaar lopen, kunnen op
onze steun rekenen.

•     Boycots en sancties zetten we bij voorkeur gericht in, bij-
voorbeeld tegen personen die verantwoordelijk zijn voor
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mensenrechtenschendingen. Dit doen we door het wei-
geren van inreisvisa of het bevriezen van banktegoeden.

•     We maken ons zorgen over de opkomst van autoritaire
leiders en discriminatie in de Europese Unie. De EU
moet meer nadruk leggen op het beschermen van de
rechtsstaat en structurele monitoring van Europese lan-
den. Landen die de verkeerde kant op bewegen, riskeren
sancties zoals uitsluiting van Europese subsidies.

•     We staan pal voor de vrijheid van landen als Oekraïne,
Georgië en Moldavië om hun eigen toekomst te kunnen
bepalen. Ook in andere landen in Oost-Europa en de Bal-
kan blijven Nederland en de EU investeren in transfor-
matieprocessen, bijvoorbeeld door de economie en de
democratische rechtstaat te versterken. Een stabielere
omgeving zorgt voor een veiliger Europa.

•     De Arabische lente heeft niet gebracht wat we hadden ge-
hoopt. Hervormers en moedige mensenrechtenverdedi-
gers moeten echter op onze steun kunnen blijven
rekenen. Een land als Tunesië, dat als enige de democra-
tische belofte waar lijkt te maken, krijgt assistentie bij de
opbouw van instituties en door het openstellen van de
Europese markt.

•     Met Den Haag als vestigingsplaats van een groeiend aan-
tal hoven en tribunalen profileert Nederland zich als
voortrekker in de bevordering van de internationale
rechtsorde en voorkoming van straffeloosheid. Als lid van
de VN Veiligheidsraad zet Nederland zich specifiek in
voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling en gerech-
tigheid.

•     Diplomatie blijft essentieel om voor onze eigen waarden
en belangen op te komen en om een bijdrage te leveren
aan een veilige en eerlijke wereld. We houden het am-
bassadenetwerk op peil en breiden uit waar kansen zich
voordoen of als de politieke situatie daar om vraagt.

AMENDEMENTEN

A291 Zeeland
Toevoegen nieuwe bullet: “Publieke instellingen
moeten een verbod krijgen om te investeren in
bedrijven die zich bezighouden met de produc-
tie en/of verkoop van (in Nederland verboden)
wapens.”
Toelichting indiener: Publieke instellingen zijn
van grote economische en maatschappelijke
waarde. Helaas vergeten sommige publieke in-
stellingen zoals banken en pensioenfondsen
soms de publieke verantwoordelijkheid waar-
door er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling
van in Nederland verboden wapens. Niet finan-
cieel gewin maar mensenrechten en duurzaam-
heid moeten de boventoon voeren bij
investeringen die publieke instellingen doen.
Toelichting Partijbestuur: Voor in Nederland ge-
vestigde financiële ondernemingen is het verbo-
den om te investeren in ondernemingen die

clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan,
produceren, verkopen of distribueren. Een alge-
heel verbod op in vesteringen in bedrijven die
zich bezighouden met productie en/ of verkoop
van wapens is te algemeen en gaat voorbij aan
het feit dat er ook niet verboden wapens zijn.
Stemlokaal: 49% voor, 23% tegen, 29% blanco.

A292 Utrecht
Toevoegen nieuwe bullet: “Waar mensenrechten
betekenis hebben is in kleine plaatsen, dichtbij
huis. Als deze fundamentele rechten daar geen
betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis
ergens anders. Mensenrechten vormen een ba-
sale ondergrens en het fundament van onze vrij-
heid. Ze gaan over begrip voor de ander en zien
wat we gemeenschappelijk hebben. Een land
dat kritiek heeft op andere landen, moet boven-
dien ook zelf durven openstaan voor feedback
om internationaal effectief en geloofwaardig te
zijn. We voeren een actief binnenlands mensen-
rechtenbeleid en kijken over de muren van mi-
nisteries heen. We bevorderen een cultuur van
mensenrechten en daarmee ook mensenplich-
ten.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Het belang van men-
senrechten en het belang van geloofwaardig-
heid door eigen naleving is centraal
uitgangspunt van dit hoofdstuk. Het amende-
ment voegt daar weinig aan toe.
Stemlokaal: 9% voor, 58% tegen, 33% blanco.

A293 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Versterking van de
naleving van de mensenrechtenconventies van
de Raad van Europa is een prioriteit. Nederland
zal zich hard maken voor actieve inzet van de
EU en de EU-lidstaten op dit punt, zowel in
eigen huis wat betreft landen buiten de Unie.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit ligt in lijn met onze
standpunten en prioriteiten.
Stemlokaal: 74% voor, 4% tegen, 21% blanco.

10.4 Duurzame en inclusieve groei
•     De wens van landen om op eigen benen te staan is uit-

gangspunt. Het scheppen van meer banen is nodig om
met name het grote aantal jongeren in ontwikkelingslan-
den kansen te bieden. We willen een samenhangend be-
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leid, en zijn daarom voorstander van de combinatie van
hulp en handel in één portefeuille.

•     We moeten voorkomen dat wat we met de ene hand
geven, wordt weggenomen met de andere hand. Daarom
willen we “de eerlijkste wet”: een wet die iedere nieuwe
wet toetst op het effect op ontwikkelingslanden. Ook wil-
len we dat onze ambassades alert zijn op onbedoelde ne-
veneffecten van beleid die ontwikkelingsprojecten
belemmeren.

•     Investeren in ontwikkelingssamenwerking is van belang
om groeiende ongelijkheid tegen te gaan die mensen
doet migreren. We zijn voor 0,7procent van het BNP voor
zuivere ontwikkelingssamenwerking. Dit is exclusief kli-
maatfinanciering en kosten voor eerstejaarsopvang van
asielzoekers in Nederland. We handhaven de huidige
speerpunten: veiligheid en rechtsorde, water, voedselze-
kerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten. De PvdA wil zich in het bijzonder inzetten voor
gelijke rechten voor vrouwen en meisjes.

AMENDEMENTEN

A294 Zeeland
Wijzigen: “ 0.7 % van het BNP” in: “1% van het
BNP.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: Dit amendement slaat
een gat in de begroting van zeker 2 miljard euro.
Ook met 0,7 % is Nederland een van de royaal-
ste landen te wereld wat betreft OS steun; we
voldoen dan als een van de weinige landen aan
de internationale norm.
Stemlokaal: 17% voor, 61% tegen, 22% blanco.

A295 Zuid-Holland
Na: ”… gezondheid en rechten.” toevoegen: “We
voegen de strijd tegen kinderarbeid daaraan
toe.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De strijd tegen kinder-
arbeid is erg belangrijk en wordt niet voor niets
even verderop nadrukkelijk genoemd. Het is wel
een erg specifiek onderwerp voor een aparte
prioriteit binnen ontwikkelingssamenwerking.
Stemlokaal: 33% voor, 35% tegen, 32% blanco.

A296 Noord-Holland
Wijzigen: “We handhaven de … gezondheid en
rechten.” in: “We breiden de huidige speerpun-
ten: - veiligheid en rechtsorde, water, voedselze-
kerheid en seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten – uit met goed bestuur.”
Toelichting indiener: Goed Bestuur is van groot

belang voor een functionerende samenleving en
noodzakelijk om de VN-werelddoelen in 2030 te
behalen. De Foundation Max van der Stoel vindt
dat Goed Bestuur een expliciet speerpunt moet
zijn. De uitbreiding met Goed Bestuur gaat hand
in hand met de uitbreiding van het programma
‘Samenspraak & Tegenspraak’ dat gericht is op
het versterken van maatschappelijke organisa-
ties in lage en middeninkomenslanden.
Toelichting Partijbestuur: Dit is een goede toe-
voeging.
Stemlokaal: 84% voor, 3% tegen, 14% blanco.

•     We willen meer zeggenschap geven aan de mensen om
wie het gaat. Door meer directe financiering van zuide-
lijke organisaties investeren we in eigen kracht. Dat
vraagt om extra inzet van onze ambassades en onze
maatschappelijke organisaties ter plekke zodat meer lo-
kale organisaties worden bereikt en in staat worden ge-
steld om aanvragen in te dienen.

AMENDEMENTEN

A297 Zuid-Holland
Wijzigen “We willen meer … in te dienen.” in:
“We willen meer zeggenschap geven aan de
mensen om wie het gaat. Door gerichte finan-
ciering van VN-organisaties en voldoende meer
directe financiering van zuidelijke organisaties
investeren we in eigen kracht. Dat vraagt Beide
vragen om extra inzet van onze ambassades en
onze maatschappelijke organisaties ter plekke
zodat meer lokale organisaties worden bereikt
en in staat worden gesteld om aanvragen in te
dienen.”
Toelichting indiener: Geen.
Toelichting Partijbestuur: De toevoeging van fi-
nanciering van VN-organisaties gaat voorbij aan
de bedoeling van het punt, namelijk dat we nu
juist meer willen investeren in zuidelijke organi-
saties en eigen kracht van landen en mensen in
die landen.
Stemlokaal: 5% voor, 60% tegen, 34% blanco.

•     De politieke ruimte om in vrijheid je mening te kunnen
geven wordt in veel landen kleiner. Dat is een slechte ont-
wikkeling. Wij steunen maatschappelijke organisaties en
mensenrechtenverdedigers die in eigen land hun stem
moeten kunnen laten horen. De herwaardering van de
inzet van het maatschappelijk middenveld in de afgelo-
pen kabinetsperiode, die nadruk legt op versterking van
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de waakhondfunctie van organisaties in de samenleving,
zetten we met kracht door.

•     Grote aantallen mensen zijn afhankelijk van noodhulp
omdat ze huis en haard moesten verlaten door oorlog,
geweld of natuurrampen. Daarom houden wij het ‘Relief
Fund’ in stand. Daarmee kan snel ingespeeld worden op
noden in de wereld. We willen ook perspectief blijven bie-
den aan vluchtelingen op de plek waar ze opgevangen
worden, vaak in buurlanden. We willen dat kinderen naar
school kunnen blijven gaan en dat er werk en opleiding
is voor de volwassenen, zodat mensen weer een eigen be-
staan kunnen opbouwen.

•     Handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan ver-
antwoorde mondiale productieketens, aan versterking
van onze normen en waarden wat betreft arbeidsrechten
en duurzaamheid, en aan versterking van de positie van
ontwikkelingslanden. We steunen samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties, vakbonden, bedrijven en
overheden, in navolging van de sectorconvenanten.

•     In Nederland is veel kennis aanwezig die bijdraagt aan
het maken van de omslag naar een duurzame economie,
bijvoorbeeld over landbouw, water en circulaire econo-
mie, het vaststellen van leefbare lonen, arbeidsinspecties,
progressieve belastingstelsels en ondernemerschap. We
steunen projecten waardoor deze kennis wordt gedeeld.

•     Wij gaan voorbij de vrijblijvendheid en willen dat bedrij-
ven worden verplicht om te rapporteren over hun wijze
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wil-
len we dat bedrijven erop aangesproken en aangeklaagd
kunnen worden als zij niet aan internationale normen
zoals de OESO- of ILO-normen voldoen, en bijvoorbeeld
producten van kinderarbeid in Nederland verkopen (zie
ook hst. 4).

AMENDEMENTEN

A298 Noord-Holland
Na “… willen dat bedrijven” toevoegen: door de
Nederlandse overheid”. En na “(zie ook hst.4)”
toevoegen: “Wij vragen van bedrijven dat zij
zich inspannen om mensenrechtenschendingen
tegen te gaan.
Toelichting indiener: De foundation Max van der
Stoel wil dit punt nog extra aanscherpen. Dat
vergt een actieve rol van bedrijven en van de
Nederlandse overheid.
Toelichting Partijbestuur: Uiteraard is de bedoe-
ling van de voorgestelde maatregelen dat be-
drijven zich inspannen om
mensenrechtenschendingen tegen te gaan.
Overbodige toevoeging.
Stemlokaal: 14% voor, 55% tegen, 31% blanco.

•     Het Klimaatakkoord van Parijs biedt hoop. Nu moeten
de woorden in daden worden omgezet. We willen kli-
maatgelden meer toespitsen op het helpen van landen

bij het aanpassen aan het veranderende klimaat, bijvoor-
beeld door het verbouwen van droogtebestendige gewas-
sen. Dat is niet alleen duurzaam, maar helpt ook om
armoede te bestrijden. We hebben daarbij vooral oog voor
de allerarmsten en vrouwen en meisjes.

AMENDEMENTEN

A299 Noord-Holland
Toevoegen nieuwe bullet: “Om de kennis en het
debat over internationale samenwerking te ver-
groten stellen we een fonds in van 10 miljoen
euro per jaar. Dit fonds heeft als doel het draag-
vlak voor internationale samenwerking te ver-
groten.”
Toelichting indiener: Dit amendement van de
Foundation Max van der Stoel is een extra punt
onder 10.4. We hebben de laatste jaren gezien
dat het draagvlak voor internationale samen-
werking afneemt. Dit komt naar onze mening
door een gebrek aan kennis en debat. Vroeger
werden er voor dit doel middelen ter beschik-
king gesteld door de overheid. De afgelopen re-
geerperiode is dit wegbezuinigd. Wij vinden
draagvlak heel belangrijk. Vandaar dit amende-
ment. 
Toelichting Partijbestuur: Dit past goed bij het
belang dat wij toekennen aan internationale so-
lidariteit en er is dus draagvlak daarvoor. 
Stemlokaal: 75% voor, 6% tegen, 19% blanco.
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11 Financieel kader

De PvdA heeft een traditie van verstandig begrotingsbeleid.
Want we weten dat als de begroting uit de hand loopt, uit-
eindelijk gewone gezinnen en kwetsbare mensen de reke-
ning betalen.

Het begrotingsbeleid van de afgelopen jaren heeft de basis
gelegd voor de in dit programma voorgestelde investerings-
agenda in de publieke sector: onderwijs, zorg, sociale zeker-
heid, duurzaamheid en veiligheid.

Aan het eind van de kabinetsperiode wil de PvdA structureel
evenwicht op de begroting, zodat we onze kinderen niet op-
zadelen met de rekening en ouderen ook in een vergrijzende
samenleving de zorg kunnen bieden die ze verdienen. Het
tekort mag oplopen bij economische tegenslag of onvoor-
ziene omstandigheden. Het belastingstelsel wordt eerlijker
en groener.

Het begrotingsbeleid is dienend aan het bereiken van een
duurzame, sociale en welvarende samenleving. De PvdA zal
haar verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomge-
ving en aanbieden aan het Sociaal Cultureel Planbureau om
een analyse te maken van de sociale gevolgen van het pro-
gramma.

Bijlage
Overzicht van geraadpleegde organisaties en personen (in wille-
keurige volgorde)

FNV, CNV, VNO-NCW, NVB, SER, ANBO, COC, Stop Aids
Now, Greenpeace, Natuurmonumenten, LAKS, Wandelnet,
Daan Sanders, Unie KBO, VNG, EVO, TNO, EP- Nuffic, On-
dernemend NL, Unie van Waterschappen, SCP, ANBO,
NOV, Stichting Lezen en Schrijven, NVOG, NVZ, Rutgers,
Fietsersbond, Ieder(in), NVV, Wij staan op, Aedes, Herman
van der Werfhorst, Ouderennetwerk, Bas Jacobs, Verbond
van verzekeraars, Margo Vliegenthart, Woonbond, Shell,
NWO, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten,
Vluchtelingenwerk, Stichting pensioenbehoud, Fair Wear
foundation, Rabobank, KNGF, Plantum, Tamar Frankfurt-
her, VSNU, Fietsersbond , Rick van der Ploeg, Wemos,
Lucht- en ruimtevaart NL, Toon Gerbrands, TLN, De Groene
Zaak, LTO, CLB, Agrofood, Proefdiervrij, Start-up Delta, Wa-
geningen Universiteit, Monika Sie, Dick Benschop, VUmc,
Coen Teulings, Hivos, PO-raad, VO-raad, FBned, NOC-NSF,
Instituut voor publieke waarden, Wilna Wind, WRR, Hubert
Smeets, ING, Jan Smeets, ANWB, Fietsersbond, Frank Kals-
hoven, OXFAM, Partos, Amnesty, Groene 11, Spark, Bo-
thEnds, Pieter Hilhorst, Vereniging vrije scholen, Raad voor
de Rechtspraak, Amerikaanse Kamer van Koophandel, Ard
van der Tuuk, PvdA cultuurnetwerk, FNV bestuurdersnet-
werk, werkgroep volkshuisvesting, de diverse werkgroepen
en netwerken in de PvdA en de honderden PvdA leden die
een bijdrage hebben geleverd.
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NIET TOEGELATEN
AMENDEMENTEN
Onderstaande amendementen zijn ingediend op niet
te amenderen teksten zoals de inleiding van een be-
paald hoofdstuk.

I Zuid-Holland
Na “… van de wereldvoedselproblematiek” toevoegen:
“Niet door behoud van de huidige bulkproductie maar
door de inzet van onze kennis om duurzame landbouw
in alle regio’s in de wereld te realiseren.”
Toelichting indiener: De tekst in het verkiezingspro-
gramma doet nog te veel vermoeden dat wij productie
voor de wereld cq de huidige 80% export akkoord vin-
den. Terwijl de negatieve gevolgen voor zowel ons mi-
lieu als de leefbaarheid op het platteland zeer groot
zijn.

II Zuid-Holland
Na “… en ook zzp’ers” toevoegen: “en werklozen”
Toelichting indiener: Het concept verkiezingspro-
gramma “een verbonden samenleving” wil wel voor
ZZP’ers maar niet voor werklozen de mogelijkheid
scheppen om pensioen op te bouwen. Het Partijbe-
stuur heeft echter al tijdens de Politieke Ledenraad van
8 mei 2014 toegezegd aan de pensioenopbouw van
werklozen aandacht te besteden en scenario’s te ver-
kennen die toekomstige armoede als gevolg van on-
voldoende pensioenopbouw door werkloosheid
voorkomen. Inhoudelijk gaat het er om dat mensen in
een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt vaak niet
gedurende de gehele loopbaan voortdurend werk zul-
len hebben. Gedurende werkloosheid wordt voor hen
niet verplicht pensioen opgebouwd, zij moeten daar
zelf voor zorgen. Daar hebben zij echter vaak de mid-
delen niet voor. Daarmee is de kans groot dat een deel
van hen na pensionering sterk in inkomen terug valt.
Dit is strijdig met de terechte stelling uit het concept-
verkiezingsprogramma dat iedereen recht heeft op een
goed pensioen. Op zijn minst kan in het kader van de
toegezegde scenario-ontwikkeling nagegaan worden
of een beperkt deel van de pensioenpremies van werk-

nemers en werkgevers gereserveerd kan worden om in
periodes van werkloosheid de pensioenopbouw te
continueren, al dan niet aangevuld met andere finan-
cieringsbronnen. Het is dus van belang om de gedane
toezeggingen gestand te doen en het belang van een
goede pensioenopbouw ook voor deze groep in het
verkiezingsprogramma te verankeren.

III Zuid-Holland
Na “… van hard werken” toevoegen: “en periodes
waarin het niet lukte om aan de slag te komen c.q. te
blijven”
Toelichting indiener: Het concept verkiezingspro-
gramma “een verbonden samenleving” wil wel voor
ZZP’ers maar niet voor werklozen de mogelijkheid
scheppen om pensioen op te bouwen. Het Partijbe-
stuur heeft echter al tijdens de Politieke Ledenraad van
8 mei 2014 toegezegd aan de pensioenopbouw van
werklozen aandacht te besteden en scenario’s te ver-
kennen die toekomstige armoede als gevolg van on-
voldoende pensioenopbouw door werkloosheid
voorkomen. Inhoudelijk gaat het er om dat mensen in
een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt vaak niet
gedurende de gehele loopbaan voortdurend werk zul-
len hebben. Gedurende werkloosheid wordt voor hen
niet verplicht pensioen opgebouwd, zij moeten daar
zelf voor zorgen. Daar hebben zij echter vaak de mid-
delen niet voor. Daarmee is de kans groot dat een deel
van hen na pensionering sterk in inkomen terug valt.
Dit is strijdig met de terechte stelling uit het concept-
verkiezingsprogramma dat iedereen recht heeft op een
goed pensioen. Op zijn minst kan in het kader van de
toegezegde scenario-ontwikkeling nagegaan worden
of een beperkt deel van de pensioenpremies van werk-
nemers en werkgevers gereserveerd kan worden om in
periodes van werkloosheid de pensioenopbouw te
continueren, al dan niet aangevuld met andere finan-
cieringsbronnen. Het is dus van belang om de gedane
toezeggingen gestand te doen en het belang van een
goede pensioenopbouw ook voor deze groep in het
verkiezingsprogramma te verankeren.

IV Zuid-Holland
Wijzigen “Bestrijding van sociaaleconomische … ge-
zondheid te verbeteren” in: “Bestrijding van sociaal-
economische ongelijkheid is dan ook onmisbaar als
middel om de gezondheid te verbeteren, als ook an-
dere hiermee direct samenhangende aspecten van het
individuele welzijn, zoals participatie en vertrouwen.”
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Toelichting indiener: Naast aandacht voor de toegeno-
men sociaaleconomische, materiële ongelijkheid in Ne-
derland is meer aandacht nodig voor de hieruit
resulterende ongelijkheid in het individuele welzijn die
zowel gezondheidsaspecten (zoals levensverwachting,
obesitas) betreffen, als ook een lage participatie en
vertrouwen in de samenleving.

V Zuid-Holland
Na “... ter wereld heeft” toevoegen: "Maar we willen
meer dan onze huidige sterke positie behouden. We
streven naar een samenleving, een economie, waarin
het vanzelfsprekend is dat er voor iedereen een plek is.
De dreiging van baanloze groei of tweedeling op de
arbeidsmarkt moet worden afgewend. Wij laten de af-
slag naar een economie waarin alleen voor de aller-
snelsten nog plek is, rechts liggen en slaan linksaf naar
die samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan
komen. Groei van de economie en werkgelegenheid in
het algemeen is dan niet voldoende. We kiezen voor
een beleid dat zich extra inzet voor het creëren van
kans op werk voor die groepen en regio's die anders
buiten de boot vallen. Zo bieden we perspectief aan ie-
dereen en gaan we de groeiende tweedeling tussen
kansarmen en kansrijken tegen."
Toelichting indiener: Het eerste deel van dit amende-
ment is ontleend aan de toespraak van Diederik
Samsom voor de Politieke Ledenraad in mei 2015 in
Utrecht, over wat hij toen de 'genereuze economie
noemde'. Naast duurzaamheid en regionaal beleid
gaat het ook om de ' inclusieve economie', en dat komt
te weinig naar voren in dit hoofdstuk.

VI Zuid-Holland
Wijzigen “Ons doel is … en Nimby-reacties.” in: “Ons
doel is een efficiënt ruimtegebruik dat ook maatschap-
pelijk in balans is, waar bewoners betrokken worden bij
beheer en ontwikkeling en waar verrommeling en ver-
waarlozing van de ruimte door slecht ontwerp, nalatig
onderhoud of onnodige leegstand actief worden te-
gengegaan.” En schrappen: “Het overleg van … leven
te verbeteren.”
Toelichting indiener: wellicht is dit geen amendeerbare
tekst, maar Nimby is doorgaans gericht tegen nuttige
voorzieningen die men wel gerealiseerd wil hebben, als
het maar elders is. Verrommeling is overal ongewenst.
De slotzin van deze alinea is niet goed leesbaar en kan
geheel worden weggelaten, aangezien het hier niet om
rijksbeleid gaat, maar om acties van gemeenten.

VII Overijssel
Na “Wij willen dat … van de wereldvoedselproblema-
tiek” toevoegen: “Niet door behoud van de huidige
bulkproductie maar door de inzet van onze kennis om
duurzame landbouw in alle regio’s in de wereld te rea-
liseren.”
Toelichting indiener: De tekst in het verkiezingspro-
gramma doet nog te veel vermoeden dat wij productie
voor de wereld cq de huidige 80% export akkoord vin-
den. Terwijl de negatieve gevolgen voor zowel ons mi-
lieu als de leefbaarheid op het platteland zeer groot
zijn.

VIII Noordelijke provincies
Na “Wij willen dat … van de wereldvoedselproblema-
tiek” toevoegen: “Niet door behoud van de huidige
bulkproductie maar door de inzet van onze kennis om
duurzame landbouw in alle regio’s in de wereld te rea-
liseren.”
Toelichting indiener: De tekst in het verkiezingspro-
gramma doet nog te veel vermoeden dat wij productie
voor de wereld cq de huidige 80% export akkoord vin-
den. Terwijl de negatieve gevolgen voor zowel ons mi-
lieu als de leefbaarheid op het platteland zeer groot zijn.

IX Noord-Holland
Schrappen: “Een kind kun … verdienen onze steun”.
Toelichting indiener: Het zet de deur open voor ouders
die negeren dat ze terug moeten naar hun land van
herkomst omdat hun asielaanvraag wordt afgewezen.
Dit openzetten is oneerlijk en niet solidair met eigen
burgers en terechte asielzoekers. Dus schrappen, hoe
sympathiek het ook klinkt.

X Noord-Holland

Inleiding

Er zijn in Nederland veel mensen die grote zorgen heb-
ben voor wat betreft werk, wonen en zorg. Hou ik mijn
baan, vindt mijn kind straks werk en zal hij de capaci-
teiten hebben om de opleiding af te kunnen ronden
die daarbij hoort?

Is er straks voor mijn kind ook een woning, bij voorkeur
in de buurt? Maar als hier straks geen werk meer is of
er zijn te weinig betaalbare woningen waar moet hij
dan terecht? Wat gebeurt er als ik ziek word? Kan ik
mijn genezing dan nog betalen?
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Het verkiezingsprogramma geeft antwoorden hier op.
Een nieuw akkoord tussen werkgevers en werknemers
om te zorgen voor meer zekerheid op de werkvloer. In-
vesteringen in het onderwijs en scholing op de werk-
vloer. Een woningbouwprogramma en een huurquote.
En de afschaffing van het eigen risico in de zorg.

Daarnaast zijn er andere zorgen. Klimaatveranderin-
gen, milieuvervuiling, internationale spanningen. Ook
daar wordt in het programma voldoende aandacht aan
besteed. Wie zijn basis op orde heeft en zich geen zor-
gen hoeft te maken over werk, wonen en zorg zal deze
zorgen misschien vooropstellen. Toch is de sociaalde-
mocratie het aan zijn stand verplicht om voor iedereen
te zorgen dat die basis op orde is en om, wanneer dat
nog niet het geval is, prioriteit te geven aan het weg-
nemen van die zorgen. Om het verkiezingsprogramma
een reflectie te laten zijn van de erkenning van die zor-
gen is het voorstel de volgorde van de hoofdstukinde-
ling te wijzigen.

Het congres van de PvdA bijeen op 14 januari 2017,
- Overwegende dat er in Nederland veel mensen zijn

die grote zorgen hebben voor wat betreft werk,
wonen en zorg. Hou ik mijn baan, vindt mijn kind
straks werk en zal hij de capaciteiten hebben om de
opleiding af te kunnen ronden die daarbij hoort?

- Is er straks voor mijn kind ook een woning, bij voor-
keur in de buurt? Maar als hier straks geen werk
meer is of er zijn te weinig betaalbare woningen
waar moet hij dan terecht? Wat gebeurt er als ik
ziek word? Kan ik mijn genezing dan nog betalen?

- Overwegende dat de basis van werken, wonen en
zorg op orde moet zijn en dat dat nu niet voor ie-
dereen zo is.

- Overwegende het belang dat het verkiezingspro-
gramma van de PvdA aan de ene kant de grootste
zorgen in de samenleving reflecteert en aan de an-
dere kant de gewenste samenleving schetst.

- Constaterende dat het conceptverkiezingspro-
gramma een volgorde van hoofdstukken kent die
geen recht doet aan de grootste zorg van de men-
sen voor wie de basis nog niet op orde is.

- Constaterende dat hoofdstuk 1 zonder twijfel be-
schrijft welk antwoord de PvdA geeft op de zorgen
die er zijn voor wat betreft de manier waarop we als
inwoners van Nederland met elkaar omgaan. En dat
het daarmee gerechtvaardigd is dit onderwerp als
hoofdstuk 1 te handhaven.

Besluit het bestuur op te dragen het verkiezingspro-
gramma aan te passen door de hoofdstukken 5. Werk,
hoofdstuk 8. Zorg en hoofdstuk 9. Leefbare en duur-
zame samenleving te plaatsen direct na hoofdstuk 1.
De titel van hoofdstuk 9 te wijzigen in "wonen in een
leefbare en duurzame samenleving". Opdat daarmee
de grootste zorgen als eerste aan bod komen en de
PvdA onomwonden uitspreekt dat zij deze zorgen voor
eenieder wil wegnemen opdat voor iedereen in Neder-
land de basis op orde is.

En het bestuur te mandateren overige aanpassingen in
de tekst te doen om deze voornoemde wijziging con-
sequent door te voeren.

XI Limburg
Wijzigen: De volgorde van de blokken met concrete
aandachtspunten op pagina 18 en 19 om te draaien tot
de volgende volgorde: Kinderen in de asielprocedure;
Asiel: toelating, opvang en terugkeer;
Migratie in internationaal perspectief.
Toelichting indiener: Het eerste punt onder blok 1, “Mi-
gratie in internationaal perspectief” op pagina 18 gaat
over opvang in de omliggende landen van conflictge-
bieden. Door dit aandachtspunt als eerste te benoe-
men, wordt de indruk gewekt dat dit de hoogste
prioriteit heeft. De humanitaire aspecten voor kinderen
zouden wat ons betreft de hoogste prioriteit moeten
hebben. Daarom stellen we de volgende wijziging voor

XII Noord-Holland
Na “Er groeit overdraagzaamheid …” toevoegen: “leef-
tijd”. Na: “… nodig door repressie.” toevoegen: “Speci-
aal aandacht is er voor de onder invloed van nieuwe
ontwikkelingen steeds groter wordende groep alleen-
wonende ouderen.”
Toelichting indiener: Het is van groot belang dat de so-
lidariteit tussen de generaties in stand blijft. Het is een
mythe dat ouderen alleen geld kosten. De waarde van
ouderen is dat zij samen met de nadere generaties de
toekomst ontwikkelen. Vanuit die visie stel ik een aan-
tal aanvullingen voor op het verkiezingsprogramma. In
het belang van een evenwichtige samenleving is het
noodzakelijk om een aantal zaken expliciet te benoe-
men omdat er anders het gevaar bestaat van impli-
ciete aannames die belemmerend kunnen werken.
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MOTIES
M3 Noord-Holland

Motie: ‘Vrede en veiligheid’

De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

Overwegende dat:
- Internationale instabiliteit en onveiligheid de afgelo-

pen jaren helaas zijn toegenomen.
- De krijgsmacht door decennia van bezuinigingen

niet meer op orde is.
- De PvdA met dit verkiezingsprogramma onomwon-

den kiest voor een krijgsmacht die goed is toege-
rust.

Constaterende dat:
- De krijgsmacht voorbereid moet zijn op deelname

aan verdediging van het NAVO-grondgebied, op
vredesmissies in het buitenland én moet bijdragen
aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Ne-
derland.

- Een krijgsmacht niet kan functioneren zonder goed
materieel, goede training en fatsoenlijke arbeids-
voorwaarden voor het personeel.

- Internationale solidariteit een van de beginselen van
de sociaaldemocratie is

Roept onze Tweede Kamerfractie op:
- De daad bij het woord te voegen, door de gereed-

heid van de krijgsmacht te herstellen en te investe-
ren in nieuwe capaciteiten.

- Specifieke maatregelen uit te werken voor de uit-
voering van het in het verkiezingsprogramma voor-
gestelde beleid voor de komende kabinetsperiode;

- Te onderzoeken welke vervolgstappen noodzakelijk
zijn om op lange termijn de taken van de krijgs-
macht te kunnen uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: De intensivering van het veiligheids-en
defensiebeleid beoogt o.a. herstel van de basisgereed-
heid van de krijgsmacht. Er moeten in de volgende ka-
binetsperiode goede afspraken wordt gemaakt over de

besteding van extra geld. Daarnaast moeten voor de
langere termijn maatregelen worden voorbereid met
het oog op het groeiende beroep dat als gevolg van de
internationale situatie op BZ en Defensie wordt ge-
daan (Oost-West, vredesoperaties, migratie).

Toelichting Partijbestuur:
We willen Defensie geen uitzonderingspositie t.o.v. an-
dere ministeries geven en hechten er vanuit democra-
tisch oogpunt aan dat verkiezingen invloed kunnen
hebben op het stellen van prioriteiten. We verhogen
het budget voor defensie om de basisgereedheid op
orde te brengen. Daarnaast willen we terug naar onze
doelstelling om 0,7% van het BNP te investeren in zui-
vere ontwikkelingssamenwerking. Alles bij elkaar is dat
een forse investering in internationale samenwerking,
inclusief vrede en veiligheid.

Stemlokaal: 25% voor, 49% tegen, 26% blanco.
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M4 Noord-Holland

Motie over het onderschrijven van het belang van
(vervangings)investeringen in defensiematerieel.

De PvdA in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

Overwegende dat:
- Het belangrijk is dat oorzaken (van conflicten) wor-

den bestreden. Internationale samenwerking, in de
EU, de NAVO en de VN, een absolute noodzaak is
om steun te geven aan mensenrechten, vrede en
veiligheid, democratie en economische voorspoed
(pg 9)

- Vrede brengen en veiligheid beschermen de belang-
rijkste opdracht is in deze tijd waarin instabiliteit en
onveiligheid zo’n grote invloed hebben op zoveel
mensenlevens (pg 57)

- Ook militair ingrijpen nodig kan zijn om een poli-
tieke oplossing tot stand te brengen als daar een
solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat
(pg 58)

- Nederland een van de aantrekkelijkste landen is om
in te leven, dankzij onze vrijheid, democratie en wel-
vaart. En dat dit verantwoordelijkheid met zich mee
brengt. Wie welvarend is heeft de kans om het leven
van anderen te verbeteren (pg 57)

Constaterende dat:
- De PvdA kiest voor een krijgsmacht die goed is toe-

gerust op deelname aan de collectieve verdediging
van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het
buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en
crisisbeheersing in Nederland. Waarbij deze taken
alleen kunnen worden volbracht met fatsoenlijke ar-
beidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende
training voor onze militairen (pg 58)

- De PvdA ervoor kiest om in landen waar prille vrede
ontstaat langdurig aanwezig te zijn, via een VN, EU
of NAVO missie, via ontwikkelingsprogramma’s of
een via combinatie (pg 58)

- De PvdA inzet op extra investeringen in internatio-
nale vrede en veiligheid waarbij ontwikkeling, diplo-
matie en defensie in samenhang met elkaar worden
gezien (pg57)

- De PvdA zij aan zij staat met de mensen die het
werk voor defensie uitvoeren (pg 58)

- De PvdA het defensiebudget wil verhogen zodat de
basisgereedheid op orde wordt gebracht en zodat

operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk
maken in kwetsbare landen blijvend gesteund kun-
nen worden (pg 58)

Vraagt het Partijbestuur en de betrokken woordvoer-
der(s) in Staten Generaal 
te onderschrijven dat bovenstaand uitgangspunten uit
het verkiezingsprogramma weliswaar stijgende uitga-
ven voor defensie mogelijk maken, maar dat het creë-
ren van financiële ruimte voor het herstellen van de
basisgereedheid onvoldoende is. Ook dient er een po-
sitieve grondhouding te zijn voor het creëren van fi-
nanciële ruimte voor noodzakelijke
(vervangings)investeringen in militair materieel. En
gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Als de PvdA zij aan zij staat met de men-
sen die het werk voor defensie uitvoeren en kiest voor
een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname
aan de collectieve verdediging van het NAVO-grond-
gebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen
aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Neder-
land, moet geaccepteerd worden dat deze taken alleen
duurzaam worden volbracht als er ook voldoende fi-
nanciële ruimte is voor (vervangings)investeringen in
materieel.
Als we van onze militairen verlangen dat ze voor het
realiseren van onze idealen hun leven riskeren geeft
ons dat de verplichting ze tijdig te voorzien van kwali-
tatief hoogwaardig en modern materieel.

Toelichting Partijbestuur:
Het komt uit de lengte of de breedte; of we geven de-
fensie meer budget, of we geven het aan zorg , onder-
wijs of andere doelen. We willen Defensie geen
uitzonderingspositie t.o.v. andere ministeries geven en
hechten er vanuit democratisch oogpunt aan dat ver-
kiezingen invloed kunnen hebben op het stellen van
prioriteiten. We verhogen het budget voor defensie
om de basisgereedheid op orde te brengen. Daarnaast
willen we terug naar onze doelstelling om 0,7% van het
BNP te investeren in zuivere ontwikkelingssamenwer-
king. Alles bij elkaar is dat een forse investering in in-
ternationale samenwerking, inclusief vrede en
veiligheid.

Stemlokaal: 21% voor, 49% tegen, 30% blanco.
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M5 Noord-Holland

Motie: meerjarige defensieakkoorden

De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

Overwegende dat:
- Defensie een kerntaak van de overheid is die zou

moeten kunnen rekenen op een redelijke termijn
waarin beleid en budget verzekerd zijn;

- Afgesproken defensiebeleid en -budget vaak niet
lang houdbaar zijn door het verschuiven van poli-
tieke prioriteiten na regeringswisselingen;

- Het gebrek aan een meerjarig perspectief heeft ge-
leid tot een onbalans tussen het beroep dat er op de
krijgsmacht wordt gedaan en de middelen die daar
tegenover staan, met een verminderde inzetbaar-
heid, voortzettingsvermogen en een gebrekkige ba-
sisgereedheid tot gevolg;

- Nederland internationaal een betrouwbare en voor-
spelbare partner wil zijn die bereid moet zijn tot het
aangaan van langdurige afspraken om optimaal te
kunnen profiteren van internationale samenwerking.

Constaterende dat:
- Het Clingendael-rapport ‘Meerjarige Defensie Ak-

koorden in Nederland’ duidelijk maakt dat meerja-
rige defensie akkoorden in Nederland kunnen
bijdragen aan meer continuïteit, (plannings-)zeker-
heid, structuur, politieke betrokkenheid en een be-
tere balans tussen ambities en middelen.

Roept onze Tweede Kamerfractie op:
- Om de mogelijkheden voor meerjarige defensie ak-

koorden in Nederland verder te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Een defensie akkoord is een meerjarig poli-
tiek akkoord tussen coalitie- en oppositiepartijen dat
zich uitspreekt over het ambitieniveau van de krijgs-
macht en de daarvoor benodigde middelen. Een de-
fensie akkoord blijft van kracht bij een
regeringswisseling, wat mogelijkheden biedt om meer
stabiliteit en continuïteit voor het defensiebeleid te
creëren en daarmee bij te dragen aan planningszeker-
heid, politieke betrokkenheid en een betere balans tus-
sen ambities en middelen. De stabiliteit,
voorspelbaarheid en continuïteit die voortvloeien uit

meerjarige defensieafspraken kunnen daarnaast een
belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van Eu-
ropese defensiesamenwerking.

Toelichting Partijbestuur:
We willen Defensie geen uitzonderingspositie t.o.v. an-
dere ministeries geven en hechten er vanuit democra-
tisch oogpunt aan dat verkiezingen invloed kunnen
hebben op het stellen van prioriteiten. We verhogen
het budget voor defensie om de basisgereedheid op
orde te brengen. Daarnaast willen we terug naar onze
doelstelling om 0,7% van het BNP te investeren in zui-
vere ontwikkelingssamenwerking. Alles bij elkaar is dat
een forse investering in internationale samenwerking,
inclusief vrede en veiligheid.

Stemlokaal: 24% voor, 47% tegen, 29% blanco.
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M6 Noord-Holland

Motie: ‘diversiteit/inclusiveit binnen de krijgsmacht'

De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

Overwegende dat:
- Er onvoldoende sprake is van een inclusieve en di-

verse Krijgsmacht; versterken van de krijgsmacht is
het doel

- De positie van vrouwen ook in de top sterk is onder-
belicht.

- Een goed toegeruste krijgsmacht is een krijgsmacht
waarbij sprake is van een gezonde man/vrouwba-
lans.

- Met de ondertekening van het Charter Defensie zich
verplicht tot het bereiken van doelstellingen in een
plan van aanpak. Eén daarvan is behoud van vrou-
wen voor de organisatie met name door het creëren
van een veilige werkomgeving en gelijke kansen. De
vraag is wat de concrete acties tot nu toe zijn ge-
weest.

Constaterende dat:
– Vrouwen van strategisch belang zijn bij VN-vredes-

missies en crisisbeheersingsoperaties. Vooral op het
gebied van het verzamelen van inlichtingen en het
voorkomen van misdragingen en seksuele intimida-
tie van mannelijke militairen, spelen de vrouwelijke
collega's een belangrijke rol. Daarnaast heeft een
missie waaraan ook vrouwelijke militairen deelne-
men een geruststellend effect op de lokale bevol-
king.

– De praktijk heeft bewezen dat eenheden met een di-
verse samenstelling effectiever zijn.

Roept onze Tweede Kamerfractie op:
– De daad bij het woord te voegen, door de krijgs-

macht te versterken en zorg te dragen voor een
krijgsmacht waarin eenieder zich veilig voelt en voor
iedereen plaats is!

Toelichting Partijbestuur:
Deze motie is identiek aan het amendement hierover
dat is ingediend en dat een positieve appreciatie heeft
gekregen van het partijbestuur. 

Stemlokaal: 46% voor, 22% tegen, 32% blanco.

M7 Noord-Holland

Gezien de toenemende dreiging van extreem-rechtse
partijen in Nederland en elders is het van groot belang
dat progressieve partijen hun krachten bundelen en
proberen de grootste partij of partij-combinatie te
worden. Dan hebben ze het voortouw bij een kabinets-
formatie of – op z’n minst – een sterke tweede plaats.

Daarom moet de PvdA met spoed overleg plegen met
GroenLinks over de mogelijkheid van van een geza-
menlijk minimum-programma, lijstverbinding, vorming
van een gezamenlijke fractie en/of fusiebesprekingen.

Toelichting Partijbestuur:
We zijn voorstander van een hechte samenwerking op
Links. De indiener pleit voor een samenwerking met al-
leen GroenLinks en heeft het ook over een fusie. Van
dat laatste is echt geen sprake. 

Stemlokaal: 25% voor, 51% tegen, 24% blanco.
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M8 Lou Repetur c.s.

Motie: Onderzoek: Is het Nationaal Zorgfonds een op-
lossing voor betere zorg?

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 15
januari 2017

Constaterende dat:
- Het zorgsysteem er is ten dienste van mensen en

niet voor het verdienen van het zoveel mogelijk
geld.

- Het zorgstelsel zou zo moeten zijn ingericht dat de
kwaliteit en toegankelijk van de zorg en kostenef-
fectiviteit optimaal worden geborgd.

- De eigen bijdrage van de zorg stijgt, en tegelijkertijd
zorgverzekeraars veel winst maken en hun reserves
miljarden bedragen.

- Burgers geen wijs meer kunnen uit de honderden
zorgpolissen en slechts minder dan 10 % jaarlijks
overstapt, terwijl de marketing- en reclamekosten
zeer hoog zijn;

- De kosten van de zorg sinds de introductie van de
marktwerking van onder het Europees gemiddelde,
tot boven het Europees gemiddelde zijn gegroeid;

- De zorg tot de primaire levensbehoefte van mensen
behoort en in de top 3 van de maatschappelijk pro-
blemen staat;

- Zorgmijding en ongelijkheid in de zorg zijn toegeno-
men bovenop de al bestaande sociaal-economische
gezondheidsverschillen.

Overwegende dat:
- Dat er meer onderzoek nodig is om vast te kunnen

stellen of het instellen van een nationaal zorgfonds
een goed idee is.

- De weerstand tegen de zorgverzekeraars in Neder-
land de laatste jaren sterk is toegenomen;

- De PvdA zich al meerdere keren, zo ook op een re-
cente Politieke Ledenraad, heeft uitgesproken tegen
marktwerking in de zorg.

Draagt het Partijbestuur op:
- Een onderzoek in te stellen naar de kosten en baten

(in termen van kwaliteit en financiën) om het hui-
dige systeem met vele zorgverzekeraars op de hef-
fen en te vervangen door een Nationaal Zorgfonds

- Het verkiezingsprogramma op dit punt aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Het voorstel voor een Nationaal Zorgfonds is serieus
gewogen en beoordeeld door de commissie. De con-
clusie is dat een Nationaal Zorgfonds niet zorgt voor
een betere zorg of lagere zorgkosten. Nationalisatie
leidt tot bureaucratie en veel ellende in de uitvoering.
Kijk hoe de nationalisatie van de PGB's heeft uigepakt.
En dat is maar een fractie van de totale zorg in ons
land. Invoering van een Nationaal Zorgfonds kan vol-
gens het Centraal Planbureau ruim 30 miljard euro
kosten. Dat is publiek geld dat we dan kwijt zijn zonder
dat de zorg beter wordt. Daarom kiezen we in ons pro-
gramma voor een andere aanpak: 1) publieke waarden
centraal en een einde aan de doorgeslagen marktwer-
king; 2) minder bureaucratie; 3) betaalbare zorg en 4)
geen eigen risico. Er is lang aan ons programma ge-
werkt en we hebben met vele leden en experts eraan
gewerkt. Onze voorstellen zijn beter en geven zeker-
heid. We hebben geen heimwee naar het oude zieken-
fonds. 

Stemlokaal: 22% voor, 58% tegen, 21% blanco.

156



M9 Lies Opdam c.s.

Motie: Nationaal Zorgfonds: Zorgverzekeraars af-
schaffen

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 15
januari 2017

Constaterende dat:
- De zorg tot de primaire levensbehoeften van men-

sen behoort en in de top 3 van de maatschappelijke
problemen staat;

- De kosten van de zorg sinds de introductie van de
marktwerking van onder het Europees gemiddelde,
tot boven het Europees gemiddelde zijn gegroeid;

- Zorgmijding en ongelijkheid in de zorg zijn toegeno-
men bovenop de al bestaande sociaal-economische
gezondheidsverschillen;

- Burgers geen wijs meer worden uit de honderden
zorgpolissen en slechts minder dan 10% jaarlijks
overstapt terwijl de commerciële kosten zeer hoog
zijn;

- Zorgverzekeraars veel winst maken en hun reserves
miljarden bedragen;

Overwegende dat:
- De zorgverzekeraars teveel macht hebben gekre-

gen, waarmee ze de zorgverleners aan banden leg-
gen, waarvan de patiënt de dupe wordt;

- De weerstand tegen de zorgverzekeraars de laatste
jaren sterk is toegenomen;

- De PvdA zich al meerdere keren heeft uitgesproken
tegen marktwerking in de zorg;

Draagt het Partijbestuur en de Tweede Kamerfractie op:
- Zich aan te sluiten bij het initiatief van FNV Zorg &

Welzijn, FNV Ouderenbond, Partij van de Dieren,
50Plus en SP om een nationaal zorgfonds te realise-
ren met als doel het huidige zorgstelsel te vervan-
gen.

- Het verkiezingsprogramma op dit punt aan te pas-
sen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
- Wij willen af van de marktwerking in de eerste-,

tweede- en derdelijnszorg.
- Wij willen dat de zorg weer tot het publieke domein

gaat behoren, nu de markt haar beloften qua kos-

tenbesparing, efficiency, doelmatigheid, kwaliteits-
verbetering en toegankelijkheid van zorg de afgelo-
pen tien jaar niet heeft kunnen waarmaken.

- In het verkiezingsprogramma stelt het partijbestuur
wel het eigen risico in de zorg te willen afschaffen,
en ook de marktwerking in de eerstelijnszorg, maar
daarmee houd je het systeem van marktwerking in
de tweede en derde lijn toch in stand. Wij zijn van
mening dat de zorg niet aan de markt moet worden
overgelaten en in zijn geheel terug moet naar het
publieke domein.

Toelichting Partijbestuur:
Het voorstel voor een Nationaal Zorgfonds is serieus
gewogen en beoordeeld door de commissie. De con-
clusie is dat een Nationaal Zorgfonds niet zorgt voor
een betere zorg of lagere zorgkosten. Nationalisatie
leidt tot bureaucratie en veel ellende in de uitvoering.
Kijk hoe de nationalisatie van de PGB's heeft uigepakt.
En dat is maar een fractie van de totale zorg in ons
land. Invoering van een Nationaal Zorgfonds kan vol-
gens het Centraal Planbureau ruim 30 miljard euro
kosten. Dat is publiek geld dat we dan kwijt zijn zonder
dat de zorg beter wordt. Daarom kiezen we in ons pro-
gramma voor een andere aanpak: 1) publieke waarden
centraal en een einde aan de doorgeslagen marktwer-
king; 2) minder bureaucratie; 3) betaalbare zorg en 4)
geen eigen risico. Er is lang aan ons programma ge-
werkt en we hebben met vele leden en experts eraan
gewerkt. Onze voorstellen zijn beter en geven zeker-
heid. We hebben geen heimwee naar het oude zieken-
fonds. 

Stemlokaal: 20% voor, 59% tegen, 21% blanco.
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M10 Hans Lindeijer

Motie: Ontwerp verzorgingsstaat met basisinkomen

We constateren dat:
- Werk zeer belangrijk is, om vele redenen, maar het

biedt GEEN lange-termijn-zekerheid meer voor ie-
dereen.

- Dat veel talenten niet tot hun recht komen is dubbel
verlies, in betaald- en onbetaald werk.

- Veel spanning en ziekte wordt voorkomen als de
angst voor armoede er niet meer is.

- Als de automatisering doorzet kunnen we onmoge-
lijk werklozen zo blijven behandelen.

Verzoekt het PvdA-bestuur en 2de kamer fractie:
- Ontwerp een moderne toekomstbestendige verzor-

gingsstaat samen met andere partijen.
- Door aanpassingen in de belastingen en AOW en

door invoering van basisinkomen.
- Onderzoek hoe bureaucratie kan worden vermin-

derd en welke vorming en kennis nodig is in die
nieuwe samenleving.

- Bedenk een scenario om deze nieuwe verzorgings-
staat stapsgewijs in te voeren.

- Tijdens deze ontwikkeling is ook de politieke sa-
menwerking daarin een toets. Zonder politieke sta-
biliteit kan deze nieuwe verzorgingsstaat niet
worden ingevoerd.

- De kosten voor dit ontwerp en de experimenten
moeten in de rijksbegroting worden opgenomen.

Toelichting Partijbestuur:
Deze motie geeft niet de zekerheid die ons pro-
gramma wel biedt. Ons programma telt meerdere
hoofdstukken met stevige voorstellen over werk, inko-
men, zekerheid, zorg, onderwijs en goed wonen. We
hebben een goede verzorgingsstaat en willen hem nog
beter maken. Dat is de kernopdracht voor de PvdA.  

Stemlokaal: 18% voor, 59% tegen, 23% blanco.

M12 Zeeland

Motie: Opbouw concept verkiezingsprogramma PvdA
Tweede Kamer verkiezingen 2017.

Overwegende:
- Dat het zeer opvallend te noemen is dat het onder-

deel arbeid ‘pas’ als vijfde hoofdstuk wordt behan-
deld in het concept verkiezingsprogramma, terwijl
arbeid verbonden is met onze naam en de wortels
van onze partij.

- Dat je vanuit het gedachtegoed van het Van Waarde
project mag verwachten dat de hoofdstukken die
gaan over het sociaal domein als een van de belang-
rijkste speerpunten zeer prominent aan de orde
komt in het verkiezingsprogramma.

- Dat het verkiezingsprogramma zeker vertrouwd en
herkenbaar moet zijn voor onze eigen achterban,
waarbij er natuurlijk terecht aandacht is voor de
grote actuele vraagstukken uit onze samenleving.

- Dat het verkiezingsprogramma moet zich duidelijk
moet onderscheiden ten opzichte van de verkie-
zingsprogramma’s van de andere politieke partijen
en dat het de Nederlandse kiezer moet uitnodigen
om zich aan ons te willen binden en op ons te willen
stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen
van 2017.

- Dat het zeer belangrijk is om oog te hebben voor de
zware jaren die onze burgers hebben gehad door de
bezuinigingen van de afgelopen jaren en dat poten-
tiële kiezers snel en duidelijk willen kunnen lezen
wat de PvdA hun te bieden heeft de komende jaren.

Verzoekt:
Het partijbestuur van de PvdA vriendelijk om de keuze
van de indeling van het concept verkiezingspro-
gramma verhelderend toe te lichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Natuurlijk geven we tijdens het congres een toelichting
op hoe het programma tot stand is gekomen en is in-
gedeeld. De vraag: hoe we met elkaar verder samenle-
ven in Nederland is de centrale vraag op dit moment
en dat zie je terug in de hoofdstukindeling.  

Stemlokaal: 23% voor, 34% tegen, 43% blanco.
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M13 Zeeland

Motie: Onverdraagzaamheid

Overwegende:
- Dat de uitwerking van maatregelen als het gaat om

onverdraagzaamheid langs lijnen van afkomst, reli-
gie en seksuele identiteit onevenwichtig onevenre-
dig veel aandacht geeft aan maatregelen die gericht
zijn op seksuele diversiteit ( zie hiervoor de pagina’s
14, 15)

- Dat het verkiezingsprogramma zeker vertrouwd en
herkenbaar moet zijn voor onze breed gescha-
keerde achterban waarbij terecht aandacht is voor
de grote actuele vraagstukken uit onze samenle-
ving.

- Dat er vanuit de kernbegrippen Zekerheid, Zeggen-
schap en Vertrouwen verwacht mag worden dat de
diversiteit en verbondenheid zeer prominent aan de
orde komen in het verkiezingsprogramma.

- Dat het verkiezingsprogramma een brede groep kie-
zers uit moet nodigen om zich uit te spreken voor
een veilige en open samenleving waar diversiteit
norm is.

Verzoekt:
Het partijbestuur van de PvdA vriendelijk om meer
evenwicht te zoeken in benoeming van doelgroepen
en de uitwerking van maatregelen om onverdraag-
zaamheid te bestrijden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Emancipatie zit in onze genen. Of het nu gaat om
nieuwe Nederlanders, om vrouwen of om homoseksu-
elen of transgenders. Diverse groepen ervaren nog
steeds uitsluiting en discriminatie. Daar komen wij als
geen enkele andere partij voor op. We hebben dan ook
geen enkele behoefte om iets te veranderen aan de
agenda voor LHBTI, zoals de indiener voorstelt, omdat
de indiener van menig is dat we aan die groep teveel
aandacht zouden schenken. Dat is een onnodige te-
genstelling tussen groepen onderling die geen recht
doet aan de bedoeling van deze motie: onverdraag-
zaamheid bestrijden 

Stemlokaal: 11% voor, 56% tegen, 33% blanco.

M17 Limburg

Motie: hergebruik duurzame productiemiddelen

- Gezien het feit dat de oprichting van windmolens en
zonneparken nu vaak/altijd mogelijk wordt gemaakt
door verstrekking van substantiële subsidies;

- Gezien het feit dat na verstrijken van die subsidie-
termijn in ieder geval windmolens vaak gesloopt en
verkocht worden;

- Gezien het feit dat dit desastreus is voor de beeld-
vorming van de energietransitie.

Verzoekt de PvdA om he volgende toe te voegen aan
het verkiezingsprogramma:
Aan de oprichting van dergelijke productiemiddelen
een verplichting te koppelen, die de ingebrachte subsi-
die duurzaam laat renderen. Door bijvoorbeeld
lokale/regionale overheden eerste recht van koop te
geven na afloop van de subsidietermijn.

Toelichting Partijbestuur:
Het programma kiest ervoor om dergelijke investerin-
gen niet langer te subsidiëren vanuit de overheid, maar
zelf te doen. De overheid is dan eigenaar van windmo-
lenparken. De opbrengst van verkoop van tweede-
hands windmolens stroomt op die manier ook weer
terug richting Rijk, en niet naar slimme ondernemers.

Stemlokaal: 16% voor, 50% tegen, 33% blanco.

159



M18 Limburg

Motie: inspectie gezondheidszorg moet weer aanslui-
ten bij kwaliteitssystemen

Het PvdA congres 14 en 15 januari bijeen stelt vast dat:

Overwegende en constaterende dat:
- de inspectie gezondheidszorg haar taak moet uit-

voeren door aan te sluiten bij kwaliteitssystemen
van de aanbieders zelf. Dat de inspectie het instru-
ment van jaargesprekken met aanbieders weer
moet invoeren.

Verzoekt de leden van de PvdA om uit te spreken dat:
- de inspectie gezondheidszorg haar taak moet uit-

voeren door aan te sluiten bij kwaliteitssystemen
van de aanbieders zelf. Dat de inspectie het instru-
ment van jaargesprekken met aanbieders weer
moet invoeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Deze motie is onduidelijk en zorgt ervoor dat zorgin-
stellingen zelf mogen bepalen op welke indicatoren zij
gecontroleerd worden door de inspectie. Dat is on-
werkbaar voor de inspectie en leidt tot ongelijke be-
oordelingen tussen zorginstellingen. De inspectie
beoordeeld alle zorginstellingen op meerdere manie-
ren en als zij onraad vermoeden, volgen er scherpere
inspecties. De inspectie stelt zich kritisch en onafhan-
kelijk op en dat moet ook. Deze motie doet daar af-
breuk aan. 

Stemlokaal: 6% voor, 68% tegen, 26% blanco.

M19 Limburg

Motie: beëindigen marktwerking in zorgstelsel

Het PvdA congres 14 en 15 januari bijeen stelt vast dat:

Overwegende dat:
- de partij gekozen heeft voor het streven naar ‘een

verbonden samenleving’. Het zou dan ook logisch
zijn als er in het verkiezingsprogramma ook een
concept voor een verbindende zorg zou komen

Constaterende dat:
- marktwerking een neoliberaal verdeel en heers in-

strument is, voor het grote geld spel, dat door het
inzetten van ongecontroleerd winstbejag via korte
termijn kostenreductie versluiert dat de lange ter-
mijn kosten omhoog gaan. Hoe duur dit kan worden
is te zien in de kosten van de gezondheidszorg in de
USA;

- marktwerking ook op theoretische gronden een fout
instrument is en een wolf in schaapskleren waaraan
de PvdA in de meest krachtige termen afstand van
zou moeten nemen;

- de logica van competitie en marktwerking diame-
traal staan tegenover en onverenigbaar zijn met,
een verbonden samenleving.

Verzoeken de leden van de PvdA om uit te spreken dat:
- de PvdA om het afschaffen en uitfaseren van markt-

werking via zorgverzekeraars als model voor het be-
heersen van de kosten van de nationale
gezondheidszorg als harde doelstelling op te
nemen. Voorgesteld wordt om dit te vervangen
door vastgelegde budgetten als % van het BNP of
belasting opbrengsten en de allocatie van middelen
voor preventieve en curatieve zorg door alle betrok-
ken partijen in een gezondheidsregio zelf te laten
bepalen. Een gezondheidsregio zou bepaald kunnen
worden door Nederland in regio’s op de delen rond
de bestaande medische faculteiten en Academische
ziekenhuizen. (8AZ en 7 Regio’s) Het aantal inwo-
ners in die regio vormt dan de sleutel voor de bud-
get toekenning.

En gaan over tot de orde van de dag

Toelichting Partijbestuur:
Deze motie zwakt ons programma op allerlei punten af
en vinden we daarom geen goed idee. We kiezen in
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ons programma voor een stevige verandering in de
zorg: 1) publieke waarden centraal en een einde aan de
doorgeslagen marktwerking; 2) minder bureaucratie;
3) betaalbare zorg en 4) geen eigen risico. Als we dat
voor elkaar krijgen is er sprake van een 'verbindende
zorg' zoals de indiener beoogt. Daarnaast kiest de in-
diener voor een grove regionale indeling van de zorg.
In ons programma kiezen we voor een fijnmaziger re-
gionale indeling waar op basis van samenwerking de
allerbeste zorg kan worden aangeboden. Ook kiest het
programma voor een stevige uitbreiding van de hoog-
specialistische zorg, die voortaan op meer plekken kan
worden aangeboden dan nu het geval (in meer dan 7
academisch medische centra).  

Stemlokaal: 11% voor, 68% tegen, 22% blanco.

M20 Limburg

Motie intensieve veeteelt .

De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

overwegende dat:
- in Limburg, maar evenzo in Noord-Brabant en Gel-

derland de intensieve veehouderij door schaalver-
groting industriële proporties heeft aangenomen;

- de intensieve veehouderij, ondanks toepassing van
innovatieve technieken, in grote mate bijdraagt aan
een uiterst ongezond humaan leefklimaat;

- in Nederland vijf maal de feitelijke benodigde hoe-
veelheid vlees wordt geproduceerd en dus ook vijf
maal meer vervuiling van lucht, bodem en water op-
treedt dan noodzakelijk;

- op grond van artikel 20 van de Grondwet de Over-
heid een zorgplicht heeft voor gelijkwaardige ge-
zondheid van alle Nederlanders;

- In het verkiezingsprogramma van de PvdA op pa-
gina 51 onder Het vizier op 2040 staat dat agrari-
sche productie in balans moet worden gebracht met
de omgeving;

Constaterende dat:
- Industriële intensieve veeteelt de concurrentieposi-

tie van gezinsbedrijven en kringloopbedrijven onder
druk zetten;

Verzoekt de PvdA om:
- te komen met concrete maatregelen die in de ko-

mende regeerperiode deze disbalans ongedaan
maakt;

- zich in te zetten om uiteindelijk te komen tot een
sterke terugdringing van het aantal stuks vee in Ne-
derland.

Toelichting Partijbestuur:
Waar de motie toe oproept, staat reeds in het pro-
gramma. Via dierrechten en bijzondere bevoegdheden
voor provincies kunnen we de veestapel in toom hou-
den, in balans met de omgeving. 

Stemlokaal: 20% voor, 45% tegen, 35% blanco.
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M23 Utrecht

Motie: Toegankelijkheid en leesbaarheid verkiezings-
programma

Herschrijf het uiteindelijke verkiezingsprogramma in
een leesbaar document met pakkende statements
zodat het minder zoeken is naar concrete voorstellen
en bedoelingen. Laat de taal aansluiten bij de doel-
groep waar de meeste kritiek vandaan komt en waar
stemmen te winnen zijn.

Toelichting: De PvdA heeft moeite het gevoerde beleid
en de resultaten van de afgelopen regeerperiode goed
voor het voetlicht te brengen. De partij wordt verwe-
ten moeite te hebben met het formuleren van stand-
punten en aansluiting te zoeken met hetgeen “de
gewone kiezer” belangrijk vindt en bezig houdt.

Toelichting Partijbestuur:
Zoals bij ieder verkiezingsprogramma is er ook nu
weer een motie die oproept tot een korte versie van
ons programma. Er is al een beknopte versie van het
programma beschikbaar. We hebben een website waar
de belangrijkste punten eenvoudig staan geformu-
leerd. We hebben korte films gemaakt met waarin de
belangrijkste punten worden gepresenteerd. De ko-
mende weken maken we diverse flyers, posters en
ander campagnemateriaal waar onze belangrijkste in-
houdelijke punten worden vermeld.

Stemlokaal: 21% voor, 43% tegen, 36% blanco.

M25 Overijssel

Motie rekenrente

Kennisnemende van het feit dat:
- Een aantal politieke partijen middels hun verkie-

zingsprogramma de bijl aan de wortels van ons soli-
daire pensioenstelsel heeft gelegd.

Constaterende dat:
- Door de extreem lage politiek gestuurde rente alle

pensioendeelnemers op dit moment hard worden
getroffen;

- Hierdoor op grote schaal kortingen op oude aan-
spraken dreigen te ontstaan;

- Premieverhoging en vermindering van nieuwe pen-
sioenopbouw het gevolg zal zijn;

- Dit niet alleen vervelend is voor alle betrokkenen
maar dat er nu ook een tijdbom onder het econo-
misch herstel wordt gelegd;

- Het huidige contract en het nieuwe financieel toet-
singskader, dat in 2015 werd ingevoerd, helaas niet
bestand blijkt te zijn tegen deze extreem lage rente;

- De in 2017 (nood) maatregelen te treffen om deze
ongewenste ontwikkelingen te keren;

- De PvdA voorstelt om over te stappen op een ma-
crostabiele discontovoet en de hersteltermijn van de
pensioenfondsen te verlengen.

BESLUIT de fractie van de PvdA -vereniging op te dra-
gen:
1. Het huidige systeem van de rekenrente, met alles

wat binnen het vermogen van de fractie ligt, onge-
daan te maken;

2. Het standpunt, middels themabijeenkomsten en een
PvdA media-offensief, bij herhaling luid en duidelijk
kenbaar te maken;

3. De leden periodiek op de hoogte stelt van de voort-
gang van de uitvoering van deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Door een echte wijziging van de rentesys-
tematiek zullen de pensioenen weer geïndexeerd gaan
worden. Het perspectief van korten is daardoor van de
baan en het zal zelfs mogelijk worden om de forse
achterstand in te lopen. Deze beleidswijziging geeft
zeker een majeure bijdrage aan het economisch her-
stel.
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Dat het FTK gewijzigd moet worden en wel zodanig
dat de rekenrente gerelateerd wordt aan de gereali-
seerde rendementen van de pensioenfondsen, procent
bepaald jaarlijks aangepast via het voortschrijdend 10
jaars gemiddelde (conform).

Toelichting Partijbestuur:
De indiener trekt de solidariteit tussen jong en oud vol-
ledig overhoop met deze motie en dat is tegen onze
uitgangspunten. Ook voor jongeren moet er over 30-
40-50 jaar voldoende geld zitten in de pensioenfond-
sen. Door je nu rijk te rekenen en geen rekening te
houden met de te verwachten rente en daarmee de te
verwachten rendementen over 30-40-50 jaar (dat heet
rekenrente) putten we de pensioenfondsen te ver uit
waardoor jongeren slechter af zijn. Dat is niet solidair. 

Stemlokaal: 10% voor, 65% tegen, 23% blanco.

M26 Overijssel

Motie AOW leeftijd

Overwegende dat:
In het verkiezingsprogramma staat opgenomen dat de
goede oude dag tot de zekerheden van Nederland be-
hoort en dat niet iedereen kan of wil stoppen op de-
zelfde leeftijd, waardoor er een flexibele AOW komt;
- dat daarbij de grens getrokken wordt bij 50 jaar

werken
- dat echter bij de huidige koppeling aan levensver-

wachting er mensen zijn die ver over deze 50 jaar
heen gaan

- dat de meer draagkrachtigen een hogere levensver-
wachting hebben

- dat de meer draagkrachtigen financieel in staat zijn
om gebruik te maken van de flexibele AOW

- dat de minder draagkrachtigen financieel niet in
staat zullen zijn om gebruik te maken van de flexi-
bele AOW

- dat het iedereen altijd vrij staat langer door te wer-
ken dan de voorgestelde AOW leeftijd

Van mening dat wij als sociaal democratische partij op
moeten komen voor de belangen van de mensen met
een kleine beurs

Roepen hoofdbestuur op:
- de AOW leeftijd niet verder te verhogen, 67 jaar is

genoeg; en dit in het verkiezingsprogramma op te
nemen

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Er staat nergens in het programma dat we de grens
trekken bij 50 jaar werken. Er staat dat iemand vanaf
65 jaar kan kiezen voor eerder stoppen met werken,
maar ook drie jaar langer kan doorwerken; de Flex-
AOW. Als iemand kiest voor eerder stoppen, garande-
ren we dat niemand onder het sociaal minimum zakt.
Dat vinden we sociaal en rechtvaardig.  

Stemlokaal: 16% voor, 63% tegen, 21% blanco.
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M27 Overijssel

Motie legale vluchtroutes

We constateren dat: de PvdA pleit voor meer veilige
en legale vluchtroutes door in te zetten op meer her-
vestiging via de UNHCR. ‘Nederland loopt hierin
voorop en geeft het goede voorbeeld.’ (p.18 concept
verkiezingsprogramma) Nederland heeft inderdaad
een lange traditie in het hervestigen van vluchtelingen.
Op basis van die ervaring kan het een belangrijke rol
spelen om andere landen te stimuleren ook aan dit
programma bij te dragen. Kwantitatief loopt Nederland
echter bepaald niet voorop met een jaarlijks quotum
van 500 personen. Een aantal waaraan ook dit kabinet,
tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingencri-
sis, de afgelopen jaren heeft vastgehouden.

“Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heb-
ben in 2017 wereldwijd ca. 1,2 miljoen kwetsbare vluch-
telingen dringend behoefte aan hervestiging. Amnesty
International pleit ervoor dat de EU 300.000 van hen
opneemt, om hen bescherming te bieden en landen in
de regio te ontlasten. Dat betekent echter dat ook Ne-
derland het huidige aantal plaatsen substantieel moet
uitbreiden.

Roepen hoofdbestuur op:
Als PvdA te streven naar het verruimen van de aantal-
len vluchtelingen die voor hervestiging in NL in aan-
merking komen en dit in samenwerking binnen de EU
te realiseren.

Toelichting Partijbestuur:
Wat de motie wil, staat al in het programma opgeno-
men: "We willen meer veilige en legale vluchtroutes
door in te zetten op meer hervestiging via de UNHCR
van kwetsbare vluchtelingen vanuit landen van de eer-
ste opvang naar Europa." Deze motie is daarmee over-
bodig.

Stemlokaal: 15% voor, 54% tegen, 31% blanco.

M28 Zuid-Holland

Het PvdA congres, op 14 januari 2017 bijeen, 

Constaterende dat:
- Paragraaf 9.4 het verkiezingsprogramma stelt dat

"alle bestaande plannen voor wegen opnieuw be-
oordelen zullen worden op hun nut en noodzaak" en
dat u focus zult leggen op "het beter en slimmer be-
nutten van bestaande snelwegen";

- In het Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
(juni 2016) de verbreding van de A27-bak bij Ame-
lisweerd positief wordt beoordeeld op uitgangspun-
ten en cijfermatige onderbouwingen uit 2006 en
ouder;

- De provinciale en lokale afdelingen van de Utrechtse
PvdA al diverse jaren gemotiveerde en onder-
bouwde alternatieven en formele bezwaren hebben
ingediend bij de Tweede Kamer fractie en in het be-
sluitvormingsproces rondom het Tracébesluit;

- Het meest effectieve alternatief reeds op zeer korte
termijn uitgevoerd kan worden (snelheid verlagen);

- Dit voorgenomen project een taakstellend budget
heeft van meer dan 1.1. miljard euro,

Overwegende dat:
- De verkeersintensiteit van de prognoses (de zoge-

naamde GE-scenario's) waarmee is gerekend voor
het OTB pas in 2046 zal worden bereikt, volgens
door het ministerie gepubliceerde nieuwe bereke-
ningen uit 2015 (zogenaamde WLE 1en 2 scenario's);

- Het Centraal Plan Bureau (CPB) in haar second opi-
nion op de MKBA van het project in 2014 al niet al-
leen de kosten van verbreding hoger inschat dan de
baten, maar ook stelt dat alternatieven die in een
eerder stadium, vanwege de verkeersveiligheid, zijn
afgevallen inmiddels door nieuwe veiligheidsonder-
zoeken niet mogen worden uitgesloten;

- De Commissie MER in 2014 constateerde dat nut en
noodzaak van het hele project nog niet afdoende
waren aangetoond en dat de minister met klem aan-
geraden werd om met cijfers te onderbouwen dat
de keuze voor verbreding van de bak ook bij de
meest actuele (vastgestelde) prognoses nog steeds
valide en toekomstvast is.

- Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving
in hun recent (voorjaar 2016) verschenen studie
'Kansrijk mobiliteitsbeleid' aangeven dat de aanleg
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van meer asfalt een aanzuigende werking heeft op
het verkeer en op de lange termijn files alleen maar
zal verergeren;

- De uitvoering van het project ministens acht jaar
grote overlast zal veroorzaken voor zowel alle lan-
delijke A27-gebruikers als voor alle omwonenden
aan de oostkant van de stad Utrecht;

- Met de verbreding van de bak de natuur bij Land-
goed Amelisweerd wederom onherstelbaar zou
worden aangetast;

- Tweederde van het betrokken verkeer afkomstig is
van of op weg is naar stad of regio Utrecht, waarbij
provincie en stad gezamenlijk de bereikbaarheids-
opgave in de regio oplossen,

Verzoekt de Tweede Kamerfractie het besluitvormings-
proces van de voorgenomen verbreding van de A27-
bak bij Amelisweerd stil te leggen of – indien van
toepassing – het Tracébesluit Ring Utrecht ongeldig te
verklaren; tevens verzoekt het congres de Tweede Ka-
merfractie in de fasering van de planstudie Ring
Utrecht terug te gaan naar de analyse van nut en
noodzaak van mogelijke aanpassingen.

Toelichting Partijbestuur:
We hebben in het regeerakkoord afgesproken dat we
deze regeerperiode de besluitvorming rondom de ver-
breding van de A27 afronden. Om de A27 veilig te ver-
breden is het nodig om de betonnen bak waarin deze
snelweg ligt, ook te verbreden. Anders worden de rij-
banen te smal en dat is gevaarlijk. Grote voordelen van
de verbreding zijn a) een veel betere aanpak van de
geluidsoverlast dan wettelijk gezien verplicht is en b)
overkapping van een deel van de A27 waardoor er
weer een verbinding ontstaat tussen Amelisweerd en
de rest van Utrecht.

Stemlokaal: 21% voor, 42% tegen, 36% blanco.
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NIET TOEGELATEN
MOTIES
Moties zijn door het presidium niet toegelaten wan-
neer niet duidelijk is wat van wie gevraagd wordt. In
de verantwoording en follow up zijn deze moties niet
uitvoerbaar. Een motie is tevens niet toelaatbaar ver-
klaard wanneer het een amendement betreft en geen
motie is.

M1 Gelderland

Motie inzake veranderingen en vernieuwingen in het
onderwijs

Een landelijke visie op veranderingen en vernieuwin-
gen in het onderwijs is belangrijk, maar deze dient vol-
doende ruimte te bieden voor uitwerking door de
betrokken scholen zelf.

Motivatie:
De Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek On-
derwijsvernieuwingen o.l.v. niet minder dan Jeroen
Dijsselbloem heeft in het eindrapport “Tijd voor onder-
wijs” in 2008 onder meer geconcludeerd dat de over-
heid zich, soms tot in het klaslokaal, bemoeid heeft
met het onderwijs zoals de basisvorming, de tweede
fase (onder meer het Studiehuis) en het vmbo. Op-
nieuw stort de PvdA zich met volle overtuiging op het
onderwijs. Op zich is daar niets mis mee, maar veran-
deringen, die geen draagvlak hebben bij het onder-
wijspersoneel moeten niet van bovenaf opgelegd
worden.

We moeten niet weer dezelfde fouten gaan maken
door onderwijsverandering en de inrichting van ons
onderwijs van bovenaf op te leggen.
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M2 Gelderland

Motie inzake de maximumsnelheid op de Nederlandse
snelwegen.

De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen
wordt weer teruggebracht naar 120 kilometer per uur.

Toelichting: De verhoging naar 130 km in de afgelopen
jaren doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Dat blijkt
uit veel studies o.a. van het SWOV waarbij is gekeken
naar de relatie tussen de absolute rijsnelheid en het
ongevalsrisico. Ongeacht de gebruikte onderzoeksme-
thode concluderen vrijwel alle studies dat het verband
tussen snelheid en ongevalskans. De kans op een on-
geval stijgt bij een snelheidstoename meer naarmate
de snelheid hoger is en vice versa. Elk jaar zullen er
door deze maatregel rond de 7 extra doden en tiental-
len extra (zwaar) gewonden vallen. Dit betekent dat de
kans om op een autosnelweg een zwaar ongeval te
krijgen, is gestegen met ongeveer 23%. Daarnaast is
het "opvullen" van de normen/ bestaande eisen op het
gebied van luchtkwaliteit en geluid door een hogere
snelheid is zeer ongewenst omdat we ook binnen die
bestaande eisen op dat gebied al slecht scoren (zie
kader). We zouden blij moeten zijn met extra reductie
voor CO2 en fijnstof die we boeken via maatregelen
zoals stimuleren van elektrisch vervoer, het verbieden
van het verwijderen van roetfilters en strengere nor-
men en testen voor de uitstoot van auto's. Het huidige
kabinet/onze partij heeft (in strijd met haar eigen ver-
kiezingsprogramma!) populistische, korte termijn af-
weging gemaakt (speeltje- geen echte
reistijdwinst-verminderde capaciteit) Deze gaat ten
koste gaat van de leefbaarheid en gezondheid van ons
en onze kinderen. Dat is bij veel mensen die in de om-
geving van de autosnelwegen wonen niet uit te leg-
gen.

M11 Zeeland

Motie: De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en
Saba) verdienen een plek in ons verkiezingspro-
gramma

Overwegende:
- Er bij de komende verkiezingen voor de Tweede

Kamer een kleine 15.000 stemmen te verdelen zijn
op de BES-eilanden

- Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds 2010 bij-
zondere gemeenten van Nederland en functioneren
als openbaar lichaam, net zoals vroeger de stadsre-
gio's in Nederland. Op de drie eilanden samen
wonen iets meer dan 21.000 mensen, van wie er
bijna 15.000 stemgerechtigd zijn. Voor hen geldt
hetzelfde actief en passief kiesrecht als voor alle an-
dere Nederlanders.

- De Eiilanden, als onderdeel van Nederland verdie-
nen onze aandacht.

- Zeker als men het heeft over emancipatie, gelijkheid
, armoedebestrijding en goede scholing is er nog
veel werk te verrichten op de BES eilanden.

Verzoekt:
We pleiten er dan ook voor een specifieke paragraaf
op te nemen binnen ons verkiezingsprogramma waarin
men uiteenzet wat men de komende jaren gaat doen
voor de eilandbewoners als onderdeel van Nederland
met specifieke aandacht voor de kinderrechten,

En gaan over tot de orde van de dag.
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M14 Noord-Brabant

Motie Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid
moet beginnen met het hoofdstuk over arbeid

Oproep: 
Hoofdstuk 5 hoofdstuk 1 maken

Toelichting: Als Partij van de Arbeid vinden wij dat Ar-
beid het eerste hoofdstuk moet zijn en niet pas hoofd-
stuk 5

M16 Noord-Brabant

Motie OV verbinding Breda-Utrecht

Constaterende dat:
- Een treinverbinding tussen Breda en Utrecht een

belangrijke missende schakel in het treinnetwerk
van Nederland is.

- Het versterken van de verbinding Breda-Utrecht er-
voor zorgt dat de randstad beter ontsloten wordt
met België

- Nederland op dit moment geen radiaal treinnetwerk
heeft en er daardoor bij problemen op het spoor
heel veel onnodige vertragingen zijn.

- De economie aantrekt en het aantal vervoersbewe-
gingen daardoor weer toeneemt.

- De economie en daarmee de arbeidsmarkt versterkt
kan worden door een verbetering van het treinnet-
werk.

- Een treinverbinding een relatief duurzame vorm van
openbaar vervoer is.

Verzoekt de volgende zin in de paragraaf Vervoer en
mobiliteit van het verkiezingsprogramma op te nemen:

Breda krijgt een rechtstreekse openbaar vervoer met
Utrecht.

Toelichting: We komen langzaam uit de crisis. Dit heeft
veel positieve gevolgen, maar ook negatieve. Zo neemt
het aantal vervoersbewegingen weer toe. Een belang-
rijke missende schakel in het Nederlandse treinnetwerk
is de verbinding tussen Breda en Utrecht. Het aanleg-
gen van deze verbinding zorgt ervoor dat Zuid-Neder-
land een radiaal treinnetwerk krijgt en de verbinding
tussen de randstad en België verder versterkt wordt.
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M22 Noordelijke provincies

Motie: Vergoeding anticonceptie vanuit de basisver-
zekering (zorg en gezondheid)

De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te
Utrecht,

Motie:

Anticonceptie, door middel van pil, spiraal, pessarium
of sterilisatie, zou ook voor vrouwen boven de 21 jaar
vergoed moeten worden vanuit de basisverzekering.

Toelichting: Momenteel wordt anticonceptie voor vrou-
wen jonger dan 21 jaar vergoed vanuit de basisverze-
kering. Vrouwen ouder dan 21 jaar moeten
anticonceptie zelf betalen. Mochten zij ongewenst
zwanger raken, kan het afbreken van de zwangerschap
wel kosteloos. In Nederland vinden jaarlijks ruim
30.000 abortussen plaats. Een derde van de vrouwen
die een abortus ondergaat, heeft al eerder een abortus
ondergaan. Abortusartsen geven aan dat vrouwen fi-
nanciële motieven hebben om geen anticonceptie te
gebruiken. Zij zijn ervan overtuigd dat het aantal abor-
tussen en het aantal vrouwen dat meerdere abortussen
ondergaat omlaag zal gaan wanneer anticonceptie
gratis beschikbaar is. Zij baseren zich daarbij op hun
eigen ervaring en onderzoek uit omringende landen.
Abortus is een grote ingreep met ingrijpende gevol-
gen. Dat het abortuscijfer in Nederland laag is, is geen
reden niet te streven naar een verdere verlaging van
dit cijfer.

M24 Zuid-Holland

Motie: Terminologie rond racisme

In het Verkiezingsprogramma gaat het op bladzijde 13
over racisme. Maar racisme is in feite een gebrek aan
respect, en tegen een gebrek kun je niet strijden. Elke
psycholoog weet dit. Dit stuk moet dus anders van
opzet worden, met termen als: "respect en compassie
voor elkaar ongeacht uiterlijk of afkomst".

Toelichting: Ik vermijd 'cultuur' omdat culturen wel de-
gelijk strijdig kunnen zijn. Zo zijn wij in het Westen
vóór vrijheid van meningsuiting, maar in veel andere
culturen is men tegen, en volgt men liever de leider.
Verder vind ik dat 'strijd' eigenlijk niet bij het sociaal-
democratische gedachtengoed behoort. Immers, dit is
gebaseerd op samenwerking. Juist bij het liberalisme
behoort strijd: tegen concurrenten, overname van be-
drijven en meer.
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CONGRESBESLUIT LIJSTVERBINDING 
GROENLINKS EN SP
Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid wil in overleg met de partijbesturen van GroenLinks en de SP
een lijstverbinding aan gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Vanuit het gezamenlijke
streven naar een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving vergroten we hiermee de kans op het bin-
nenhalen van extra restzetels voor de gezamenlijke linkse en progressieve idealen. 

Het partijbestuur verzoekt het congres in te stemmen met dit voornemen.
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CONCEPT KANDIDATENLIJST TWEEDE KAMER
2017-2021
Geachte leden,

Met trots bieden we u hierbij de concept-lijst voor de Tweede Kamer aan.  Op het congres van 14 en 15 januari
2017 ligt deze ter bespreking en ter vaststelling voor. 

Namens het partijbestuur dank ik de commissie voor het vele werk dat zij in de afgelopen anderhalf jaar heeft
verzet. Max van den Berg, voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling, zal tijdens het congres aanwe-
zig zijn om een mondelinge toelichting te geven op de gevolgde werkwijze met daarbij de afwegingen en de
keuzes. 

Tot op het congres,
Hans Spekman, 
Partijvoorzitter
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Toelichting bij de concept kandidatenlijst Tweede Kamer 2017-2021

In het voorjaar van 2015 is de adviescommissie samengesteld en vóór de zomer is de profielschets door de Ver-
enigingsraad vastgesteld. De commissie is gestart met het doorgronden van de opdracht, het komen tot geza-
menlijke beelden en noties en het inrichten van een werkwijze. 
De commissie voelde het als een urgentie om voor de partij met een sterke lijst te komen. De inzet daarbij: het
herstellen van het vertrouwen van de kiezer in de Partij van de Arbeid en de verbinding met de sociaaldemo-
cratische waarden naar grote groepen kiezers, zowel jongeren als ouderen,  te versterken. Vanaf begin 2016
heeft de commissie de blik naar buiten gericht en mensen benaderd voor de kandidatenlijst. Maar tevens heeft
de commissie gesproken met tal van geledingen in de partij, individuele partijgenoten en burgers, mensen die
nauw betrokken zijn bij ombudswerk en met diverse netwerken in de partij. Bij de voorbereiding heeft de com-
missie tevens uitgebreid gesproken met Monica Sie, voormalig directeur WBS, over het rapport Van Waarde en
hoe dat te vertalen naar de uiteindelijke selectie.  Dit alles om een goed beeld te krijgen van wat verwacht
wordt van een Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld bij de commissiele-
den over wat een fractie nodig heeft, over welke kwaliteiten een individueel Kamerlid dient te beschikken en
hoe een groep het beste uit zichzelf kan halen. 

Daarbij is vooral gekeken of kandidaten gedreven worden door sociaaldemocratische waarden zoals sociale be-
scherming en activering van de kwetsbaren, dat zij strijden voor de publieke zaak en ingaan tegen de maat-
schappelijke trend van marktwerking als oplossing. Dat zij zich hard maken voor de kwaliteit van het bestaan
en voor goed en fatsoenlijk werk, voor eerlijk delen. Nederland in verbinding met de rest van de wereld. Dat zij
bij alles wat zij doen uitgaan van de sociaaldemocratische uitgangspunten en waarden om daarmee de toe-
komst een rechtvaardiger vorm te geven, dat zij in staat zijn een overtuigende en maatschappelijke rol te kun-
nen vervullen ten aanzien van de sociaaldemocratische agenda. Deze verbreden door verbinding te leggen
naar andere gelijkgezinde politieke partijen en leiding te geven aan maatschappelijke acties en debat. Bij het
samenstellen van de lijst is gezocht naar mensen die de uitgangspunten van Van Waarde succesvol in praktijk
brengen. Zij staan op voorsprong op het punt van gezag en geloofwaardigheid. 

Aantallen kandidaten en diversiteit
Partijgenoten konden zich tot 12 september melden voor een plaats op de kandidatenlijst; zij dienden een ge-
motiveerde brief met een cv te sturen, 100 ondersteunende handtekeningen van partijgenoten en een essay.
Daar hebben 121 mensen gehoor aan gegeven. De commissie heeft na de sluitingstermijn nog een drietal partij-
genoten met een zichtbare binding met de vakbond hadden bereid gevonden om zich te kandideren. Daarmee
totaal 124 kandidaten. 

Alle kandidaten die op de lijst staan vermeld, met uitzonderingen van de regionale lijstduwers, hebben tenmin-
ste 100 handtekeningen van leden ingeleverd. Van de 124 aangemelde kandidaten konden 5 kandidaten, ook na
de mogelijkheid van herstel van het verzuim, geen 100 handtekeningen overleggen. Daarmee voldeden zij niet
aan de voorwaarden en is hun kandidatuur op formele gronden niet verder in behandeling genomen. 119 kandi-
daten zijn toegelaten tot de procedure. Een kandidaat heeft gedurende de procedure zijn kandidatuur inge-
trokken. 

Uit de statuten over gelijke vertegenwoordiging: ‘Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke
worden gekozen of kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd
naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd, regio en diversi-
teit’

124 kandidaten hebben zich gemeld; daarvan waren er 54 vrouwen en 70 mannen. Op de lijst zijn, in elk geval
tot en met plaats 75, de kandidaten om-en-om plaatst. De leeftijdscategorieën en diversiteit in achtergrond is
sterk vertegenwoordig op de conceptlijst. De regionale spreiding wordt gerealiseerd binnen de door het partij-
bestuur verkiesbaar geachte plaatsen. 
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Aantallen vanuit de verschillende provincies: Drenthe 4, Friesland 4, Flevoland 4, Gelderland 9, Groningen 3,
Limburg 6, Noord-Brabant 12, Noord-Holland 35, Overijssel 5, Utrecht 7, Zuid-Holland 32, Zeeland 3. 

Afgelopen september begon het echte werk. De commissie heeft in september en oktober, in twee rondes,
circa 170 gesprekken gevoerd met 104 kandidaten. In november heeft de commissie een groepsassessment ge-
organiseerd met zo’n 60 kandidaten. De commissie had vertrouwelijk de beschikking over de verslagen van de
voortgangsgesprekken en er is veel informatie verkregen via referenties en via inlichtingen in de partij.
De gewesten konden de namen noemen van drie kandidaten die vanuit regionale scouting naar voren waren
gekomen; deze kandidaten hebben in elk geval een gesprek met de commissie gehad. Net als de partijgenoten
die de Den Uyl-leergang hadden gevolgd.
Alle kandidaten zijn, conform de resolutie ‘Politiek van Waarde’, uitgenodigd om deel te nemen aan het voor-
bereidingsprogramma. Dit bestond uit drie onderdelen. Dag 1: Geschiedenis van de Sociaaldemocratie, Van
Waarde en Herkenbaarheid. Dag 2: Het werk in de Kamer. Dag 3: Persoonlijke inzet in de Campagne en trainin-
gen.

Informatie over enkele specifieke zaken:

12-jaarstermijn
Artikel 1.36 van de partijreglementen schrijft voor dat ‘Indien iemand een functie in of namens de partij gedu-
rende 12 jaar of langer heeft vervuld, dienen zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om voor een volgende pe-
riode in die functie in aanmerking te komen.’ 
Dit artikel is direct van toepassing op de kandidaten:
Khadija Arib: in de Tweede Kamer sinds 1998 (circa 18 jaar) 
Sharon Dijksma: Periode 1994 t/m 2007, 2010-2012 (circa 15 jaar)
Jeroen Dijsselbloem: Periode maart 2000 t/m mei 2012, november 2002 t/ november 2012 (circa 12 jaar)

Dit artikel is volgens de letter niet direct van toepassing op Attje Kuiken (sinds 2006 in de Kamer: 10 jaar). Des-
alniettemin hanteert partijbestuur een strenge interpretatie van deze regel bij kandidaten die de 12-jaarstermijn
naderen en de termijn in een volgende mandaatperiode passeren. 

Het partijbestuur ziet voor bovengenoemde kandidaten aanwijsbaar zwaarwegende redenen om hen in aan-
merking te laten komen voor een plaats op de lijst. Dit vertrouwen is door het partijbestuur onderstreept met
het plaatsen van deze kandidaten op gezichtsbepalende plaatsen. 

Zakelijke/financiële belangen, zeggenschapsrelaties en nevenactiviteiten
De commissie heeft de kandidaten erop attent gemaakt dat er een kwetsbaarheid schuilt in de combinatie  van
het Kamerlidmaatschap en het hebben van zakelijke/financiële belangen, het hebben van een zeggenschapsre-
latie en/of nevenfunctie. De commissie heeft de kandidaten verzocht op openheid te geven of dit op hen van
toepassing is en gevraagd om hun voorstelling van zaken op het moment dat zij ‘tot het ambt geroepen wor-
den’.  Kwetsbaarheid voor partij en kandidaat moet daarbij voorkomen worden. Het partijbestuur zal met de
kandidaten die dit betreft tot nadere afspraken komen. 

Voorbehoud op de inhoud van het verkiezingsprogramma
De commissie heeft de kandidaten uiteraard gevraagd of zij zich scharen achter de ideologie van de PvdA en
achter het verkiezingsprogramma zoals dit straks op het congres wordt vastgesteld. De concrete vraag is ge-
steld om melding te maken indien de kandidaat op één of meer passages van het verkiezingsprogramma een
voorbehoud wil maken. Daarbij is vermeld dat het congres op de hoogte wordt gesteld van voorbehouden t.a.v.
het verkiezingsprogramma, voordat de kandidatenlijst wordt vastgesteld.
De volgende kandidaten hebben zich gemeld met een voorbehoud:  
- Heino van Houwelingen over het zelfgekozen levenseinde / recht op stervenshulp aan mensen die hun leven

voltooid vinden. 
- Luc Brouwers over 1) het ontzien van CO2-beprijzing bij aantoonbaar gevoelige industrieën voor carbon lea-

kage, zoals staal. 2) het willen veranderen van het huidige degressieve systeem (hoe hoger het verbruik, hoe
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lager de energiekosten) in een progressief systeem (een hoger tarief naarmate het energieverbruik toe-
neemt). 3) het systeem Regulering Energie Belasting. Hij zal pleiten om de vrijstelling van energie-intensieve
bedrijven, van de verplichting uit de Wet Milieubeheer om alle energiebesparende maatregelen met een te-
rugverdientijd korter dan vijf jaar te nemen, te schrappen. Bovendien de vrijstelling om energieaudits uit te
voren, te schrappen. 

Erecode, Interne Bereidverklaring en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), contributie- en betalingsachterstan-
den
Alle kandidaten op de lijst hebben de Erecode en de interne bereidverklaring ondertekend, en hebben een VOG
overlegd. Geen van de kandidaten op de lijst heeft een betalings- en/of contributieachterstand. 

Ombudsman
Het partijbestuur heeft voor deze procedure Annie Brouwer-Korf benoemd als Ombudsman. De Ombudsman
fungeert als aanspreekpunt voor kandidaten om klachten/ervaringen te delen. De Ombudsman maakte geen
deel uit van de commissie en volgde de procedure van afstand. Indien gewenst dan wel noodzakelijk had de
Ombudsman de mogelijkheid om contact op te nemen met de commissie of het partijbestuur over hetgeen ter
ore is gekomen. 
De ombudsman is in het voorjaar van 2016 aanwezig geweest bij de vergadering van de Tweede Kamer-fractie
om kennis te maken en uitleg te geven over haar rol. Op moment van het schrijven van deze toelichting (21-12-
2016) heeft Ombudsman zich niet bij de commissie of het partijbestuur gemeld met klachten of anderszins. 

Alfabetische lijst van niet-geplaatsten 
De commissie heeft gesproken met het merendeel (104) van de tot de procedure toegelaten kandidaten (119).
De 15 kandidaten die niet werden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie hebben statutair het recht
op de mogelijkheid om plaats te nemen op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. 8 partijgenoten hebben
gebruik gemaakt van dit recht: Mats de Bergman, Richard de Graaf, Leon Hombergen, Harun Keskin, Joop La-
haise, Lara van Manen, Mohammed Nabih, Stephano Stoffel. Een deel van de kandidaten met wie wel gespro-
ken is, maar toch geen plek op de kandidatenlijst hebben gekregen, heeft te kennen gegeven geen gebruik te
willen maken van de plek op de alfabetische lijst. In totaal staan er 17 kandidaten op de alfabetische lijst. De op
pagina 186.

Regionale lijstduwers
De diversiteit en de regionale herkenbaarheid wordt verder onderstreept door de 100 regionale lijstduwers. Het
partijbestuur komt uit met een niet-gelijkluidende lijst, waarbij per kieskring de laatste 5 plaatsen worden inge-
nomen door herkenbare regio partijgenoten. De gewesten is om advies gevraagd over de invulling van de laat-
ste 5 plaatsen. Dit advies is door het partijbestuur overgenomen.  De complete lijst van regionale lijstduwers
vindt u op pagina 184.
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CONCEPT KANDIDATENLIJST TWEEDE KAMER 2017-2021 

Nr     Achternaam                  Voornaam            Lft      Prov   Woonplaats

1        Asscher                         Lodewijk               42      NH      Amsterdam

2       Arib                               Khadija                 56       NH      Amsterdam

3       Dijsselbloem                 Jeroen                  50      GL      Wageningen

4       Dijksma                         Sharon                  45       OV      Enschede

5       Dijk, van                        Gijs                       36       NH      Den Burg

6       Kuiken                           Attje                     39       NB      Breda

7       Nijboer                          Henk                     33       GR      Groningen

8       Hul, van den                  Kirsten                  40      ZH      Den Haag

9       Moorlag                         William                 56       GR      Winsum

10     Ploumen                        Lilianne                 54       NH      Amsterdam

11      Kerstens                        John                     51        GL      Arnhem

12      Kock, de                        Joke                      54       NB      Tilburg

13      Marcouch                      Ahmed                 50      FL       Almere

14     Volp                               Marith                   44      NH      Haarlem

15      Moti                               Richard                 37       ZH      Rotterdam

16     Yücel                             Keklik                    48       OV      Deventer

17      Servaes                         Michiel                  44      ZH      Voorburg

18      Bozkurt                         Emine                   49       NH      Zaandam

19     Linde, van der               Ilco                        52       NH      Amsterdam

20    Oosterbaan                   Christa                  40      FR      West-Terschelling

21      Mohandis                      Mohammed          31        ZH      Gouda

22     Ypma                             Loes                      36       UT      Woerden

23     Recourt                         Jeroen                  46      NH      Haarlem

24     Maij                                Marit                     44      ZH      Den Haag

25     Kort, de                         Martijn                  35       NB      Vught

26     Roopram                       Reshma                38       ZH      Barendrecht

27     Hoogland                      Duco                     32       ZH      Rotterdam

28     Schellekens                   Giselle                   27       GL      Nijmegen

29     Vries, de                        Albert                   61        ZL       Middelburg

30    Biemans                        Mirthe                   30      NH      Amsterdam

31      Brouwer                        Harm                    59       DR      Eelderwolde

32     Vos                                Mei Li                    46      NH      Amsterdam

33     Reinaerts                       Joost                    38       LB      Heerlen

34     Dibi                                Bouchra                44      UT      Utrecht

35     Drooge, van                  Bas                       44      NH      Amsterdam
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Nr     Achternaam                  Voornaam            Lft      Prov   Woonplaats

36     Asante                           Amma                  44      NH      Badhoevedorp

37     Ünver                             Emre                     35       ZH      Amsterdam

38     Vermue                         Joyce                    31        ZL       Schoondijke

39     Dekken, van                  Tjeerd                   49       GR      Groningen

40    Hedin-Penninx              Anna-Lena           37       GL      Silvolde

41      Deen                              Bob                       36       ZH      Den Haag

42     Vorselman-Derksen      Cindy                    41        DR      Assen

43     Pentenga                       Erik                       55       NH      Spaarndam

44    Boogaard, van den       Anna                     37       ZH      Leiden

45     Laar, van                        Roelof                   35       ZH      Oegstgeest

46     Schrofer                        Tamar                   49       NH      Amsterdam

47     Houwelingen, van         Heino                    43       ZH      Den Haag

48     Mulder                           Marinka                 27       GL      Culemborg

49     Bolhuis                          Wimar                  30      ZH      Leiden

50    Günal-Gezer                  Sultan                   55       NB      Uden

51      Staal                              Jelmer                  30      FR      Leeuwarden

52     Boot                              Els                         61        ZH      Rotterdam

53     Chahim                          Mohammed          31        NB      Helmond

54     Koenders                       Petra                     49       NB      Breda

55     Breederveld                  Roy                       30      ZH      Den Haag

56     Menenti                         Laura                    34       ZH      Den Haag

57     Burgt, van de                Richard                 42       NB      Geldrop

58     Repetur                         Lou                       51        UT      Utrecht

59     Akrouh                          Saami                   25       NH      Hilversum

60    Engbers                         Anita                     57       ZH      Gouda

61      Ronnes                          Thomas                29       GL      Nijmegen

62     Wijntuin                        Peggy                   58       ZH      Rotterdam

63     Brouwers                       Luc                        53       LB      Milsbeek

64    Zantvoort, van              Anja                      61        ZH      Zoetermeer

65     Cohen                            Fred                      69       NH      Amsterdam

66     Dankert                         Anne                     37       ZH      Den Haag

67     Bouteibi                        Hafid                     37       NB      Eindhoven

68     Voigt                             Ivonne                  38       LB      Venray

69     Schuurman Hess           Jan                        60      ZL       Kats

70     Klomp                           Denise                  43       NH      Amsterdam

71      Keizer                            Marco                   27       FR      Drachten

72     Houben                         Tirza                     44      LB      Roermond

73     Zelfde, Van 't                 Eric                       44      ZH      Schiedam

74     Doevendans                  Sandra                  33       NH      Amsterdam

75     Haan, de                        Foppe                   73       FR      NES



KANDIDATEN GEGEVENS

1.    Asscher, Lodewijk (m)
Geboortejaar: 1974
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: rechten, gepromoveerd (UvA)
Achtergrond:  minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid; daarvoor o.a. wethouder te
Amsterdam, universitair docent bij het Instituut
voor Informatierecht.

2.   Arib, Khadija (v)
Geboortejaar: 1960
Geboorteplaats/provincie: Hedami (Marokko)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: sociologie (UvA); maatschappelijk
werk (Sociale Academie Amsterdam)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 1998 (met
onderbreking van drie maanden in 2006-2007),
sinds 2012
lid presidium en sinds januari 2016 voorzitter;
daarvoor o.a. senior beleidsmedewerker en
wnd. hoofd van
de sector maatschappelijke opvang en zorg,
coördinator vrouwenemancipatie en
minderhedenbeleid bij de
gemeente Amsterdam

3.   Dijsselbloem, Jeroen (m)
Geboortejaar: 1966
Geboorteplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Wageningen
(Gelderland)
Opleiding: agrarische economie
(Landbouwuniversiteit Wageningen),
milieukunde (postdoctoraal)
Achtergrond: minister van Financiën; daarvoor
lid Tweede Kamer van maart 2000 tot mei
2002 en sinds november 2002 tot 2012;
daarvoor o.a.  plv-hoofd Stafbureau Algemene
Leiding (ministerie van LNV)

4.   Dijksma, Sharon (v)
Geboortejaar: 1971
Geboorteplaats/provincie: Groningen
(Groningen)
Woonplaats/provincie:  Enschede (Overijssel)
Opleiding: rechten (RUG) en bestuurskunde
(UvT); beide niet voltooid
Achtergrond:  staatssecretaris Infrastructuur en
Milieu; daarvoor o.a. staatssecretaris van
Economische Zaken (2012-2015)  en van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007-2010)
en Tweede Kamerlid van 1994 tot 2007 en van
2010 tot 2012

5.   Dijk, Gijs van (m)
Geboortejaar: 1980
Geboorteplaats/provincie: Leiden (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Den Burg (Noord-
Holland)
Opleiding:  sociologie (UvA)
Achtergrond: lid DB/vice-voorzitter FNV;
daarvoor o.a. afdelingshoofd en
sectorbestuurder AOb en beleidsadviseur HBO-
raad

6.   Kuiken, Attje (v)
Geboortejaar: 1977
Geboorteplaats/provincie: Groningen
(Groningen)
Woonplaats/provincie: Breda (Noord-Brabant)
Opleiding: beleids- en
organisatiewetenschappen (KUB);
bestuurskunde/overheidsmanagement
(Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2006,
sinds december 2016 fractievoorzitter; daarvoor
o.a. diverse functies Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

7.    Nijboer, Henk (m)
Geboortejaar: 1983
Geboorteplaats/provincie: Groningen
(Groningen)
Woonplaats/provincie: Groningen (Groningen)
Opleiding: algemene economie (RUG)
Achtergrond:  lid Tweede Kamer sinds  2012;
daarvoor o.a. werkzaam bij de directie
Algemene Financiële en Economische Politiek
(ministerie van Financiën)

177



8.   Hul, Kirsten van den (v)
Geboortejaar: 1976
Geboorteplaats/provincie: Deventer (Overijssel)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: Oost-Europese studies (UvA);
Arabische taal- en letterkunde (Universiteit
Tunis el Manar)
Achtergrond:  eigenaar/oprichter training- en
adviesbureau; auteur/columnist, gastdocent,
dagvoorzitter, presentator

9.   Moorlag, William (m)
Geboortejaar: 1960
Geboorteplaats/provincie: Onderdendam
(Groningen)
Woonplaats/provincie: Winsum (Groningen)
Opleiding: mavo, ziekenverzorging, MBO
inrichtingswerk, HBO personeelswerk,
bedrijfskundige leergang  (st. AOG), diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: directeur werkleerbedrijf Alescon;
daarvoor o.a. gedeputeerde Groningen,
bestuurder ABVAKABO FNV, ziekenverzorgende
en bijrijder

10.  Ploumen, Lilianne (v)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Maastricht (Limburg)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: maatschappijgeschiedenis (EUR)
Achtergrond: minister voor Buitenlandse handel
en ontwikkelingssamenwerking; daarvoor o.a.
partijvoorzitter, directeur Cordaid, directeur
Mama Cash

11.   Kerstens, John (m)
Geboortejaar: 1965
Geboorteplaats/provincie: Zegge (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie:  Arnhem (Gelderland)
Opleiding: Nederlands recht (KUB)
Achtergrond: lid van de Tweede Kamer sinds
2012; daarvoor o.a. voorzitter FNV Bouw; vice-
voorzitter/cao-onderhandelaar Bouwnijverheid

12.  Kock Joke de (v)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Steenbergen (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Terheijden (Noord-
Brabant)
Opleiding: maatschappelijk werk en
dienstverlening (Avans Hogeschool Breda);
diverse cursussen/trainingen op gebied van
verandermanagement, leiderschap
Achtergrond: voorzitter NVVK; daarvoor o.a.
afdelingshoofd Werk & Inkomen, team
schuldhulpverlening bij gemeente Tilburg

13.  Marcouch, Ahmed (m)
Geboortejaar: 1966
Geboorteplaats/provincie: Beni Boughafer
(Marokko)
Woonplaats/provincie: Almere (Flevoland)
Opleiding: lerarenopleiding maatschappijleer
(EFA), politieopleiding
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2010;
daarvoor o.a. stadsdeelvoorzitter Amsterdam
Slotervaart (2006-2010), verschillende functies
binnen de politie, leraar maatschappijleer 

14.  Volp, Marith (v)
Geboortejaar: 1972
Woonplaats/provincie: Haarlem (Noord-
Holland) 
Opleiding: geneeskunde (UvA), opleiding tot
huisarts (VU)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds
september 2013 en huisarts; daarvoor o.a.
beleidsadviseur Landelijke Huisartsen
Vereniging, voorzitter Vereniging Nederlandse
Vrouwelijke Artsen
Nog steeds 1 dag in de week huisarts.

15.  Moti, Richard (m)
Geboortejaar: 1979
Geboorteplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Opleiding: werktuigbouwkunde (niet afgerond)
(TU Delft); diverse interne opleidingen bij FNV
en FNV-Bondgenoten
Achtergrond:  vakbondsbestuurder bij FNV;
daarvoor o.a. fractievoorzitter en wethouder te
Rotterdam, diverse functies bij FNV-
Bondgenoten
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16.  Yücel, Keklik (v)
Geboortejaar: 1968
Geboorteplaats/provincie: Ortakoy (Turkije)
Woonplaats/provincie: Deventer (Overijssel)
Opleiding: bestuurskunde (VU)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. teammanager Kennis en
Verkenning bij gemeente Deventer (2007-2012
met onderbreking ), lid Tweede Kamer (in
2010), beleidsadviseur inburgering en educatie
bij gemeente Deventer.

17.  Servaes, Michiel (m)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/provincie: Oss (Noord-Brabant)
Woonplaats/provincie: Voorburg (Zuid-Holland)
Opleiding: politicologie (Leiden)
Achtergrond:  lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. diplomaat bij de ambassade in
Londen; senior beleidsmedewerker bij de
Directie Integratie Europa van het ministerie
BZK

18.  Bozkurt, Emine
Geboortejaar: 1967
Geboorteplaats/provincie: Zaandam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Zaandam (Noord-
Holland)
Opleiding: Europese studies (UvA)
Achtergrond: Internationaal consultant;
daarvoor o.a. lid van het Europees Parlement,
senior adviseur bij Radar Advies

19.  Linde, Ilco van der
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats/provincie: Haarlem (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: rechten (UvA); geschiedenis
(lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam);
beide niet afgerond
Achtergrond: Initiatiefnemer o.a. Mandelahuisje;
MasterPeace, Respect, Dance4life, 5 mei
Bevrijdingsfestivals en Bevrijdingsconcert;
directeur marketingbureau Music Trends Events;
voormalig raadslid Haarlem.

20. Oosterbaan, Christa
Geboortejaar: 1976
Geboorteplaats/provincie: West-Terschelling
(Friesland)
Woonplaats/provincie: West-Terschelling
(Friesland)
Opleiding: maritiem officier / nautische
opleiding (Maritiem Instituut Willem Barentz)
Achtergrond: raadslid; coördinator ‘reis en
verblijf ‘bij Oerolfestival, daarvoor o.a. maritiem
officier / stuurman groothandelsvaart

21.  Mohandis, Mohamed (m)
Geboortejaar: 1985
Geboorteplaats/provincie: Gouda (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Gouda (Zuid-Holland)  
Opleiding: communicatiemanagement (Hoge
School Utrecht)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. beleidsadviseur sociale stabiliteit
en veiligheid bij FORUM; landelijk voorzitter
Jonge Socialisten (2009-2010);
gemeenteraadslid Gouda (2006-2012)

22. Ypma, Loes (v)
Geboortejaar: 1980 
Geboorteplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Woerden (Utrecht)  
Opleiding: politicologie (UvA)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. wethouder te Woerden;
trainer/adviseur organisatieadviesbureau De
Beuk en docent maatschappijleer

23. Recourt, Jeroen (m)
Geboortejaar: 1970
Geboorteplaats/provincie: Dordrecht (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Haarlem (Noord-
Holland)
Opleiding: Nederlands recht (Erasmus
Universiteit Rotterdam)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2010;
daarvoor o.a. rechter in het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en
Aruba, gerechtsauditeur en rechter in de
Amsterdamse rechtbank bij de sector
vreemdelingenrecht
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24. Maij, Marit (v)
Geboortejaar: 1972 
Geboorteplaats/provincie: Apeldoorn
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: politieke wetenschappen
(internationale betrekkingen) (UvA);
MBA aan de European University
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. diverse functies (o.a.
ambassaderaad en afdelingshoofd) bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken

25. Kort, Martijn de (m)
Geboortejaar: 1981
Geboorteplaats/provincie:
Woonplaats/provincie: Vught (Noord-Brabant)
Opleiding: international business (UvT); den
Uyl-leergang
Achtergrond:  mede-oprichter/eigenaar
kappersketen YES!; daarvoor o.a. (project)
manager diverse kappersketens in binnen- en
buitenland; den Uyl-leergang; Statenlid

26. Roopram, Reshma (v)
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Barendrecht (Zuid-
Holland)
Opleiding: HEAO; diverse cursussen/trainingen;
Den Uyl-leergang
Achtergrond:  sociaal ondernemer;
fractievoorzitter; daarvoor o.a. accountmanager
/ salesmanager

27.  Hoogland, Duco (m)
Geboortejaar: 1984
Geboorteplaats/provincie: Berkel en Rodenrijs
(Zuid-Holland)
Woonplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Opleiding: politieke wetenschappen (UvA)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. politiek assistent wethouder
Rotterdam, dagvoorzitter, trainer, columnist en
gastdocent

28. Schellekens, Giselle (v)
Geboortejaar: 1989
Geboorteplaats/provincie: Gabarone
(Botswana)
Woonplaats/provincie: Nijmegen (Gelderland)
Opleiding: msc communicatie &
gedragsbeïnvloeding (Radboud Universiteit);
Ba toegepaste psychologie (Hogeschool
Arnhem Nijmegen); MBO sociaal-pedagogisch
werk
Achtergrond: programma-ontwikkelaar SPARK,
raadslid te Nijmegen

29. Vries, Albert de (m)
Geboortejaar: 1955 
Geboorteplaats/provincie: Middelburg
(Zeeland)
Woonplaats/provincie: Middelburg (Zeeland) 
Opleiding: sociale geografie (UvA, niet
afgerond)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. wethouder te Middelburg; diverse
functies bij de gemeentes Goes, Vlissingen en
Middelburg

30. Biemans, Mirthe (v)
Geboortejaar: 1986
Geboorteplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: Ba Internationale betrekkingen
(RUG) , msc International development (UvA);
Den Uyl-leergang en diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: projectleider Humanitas
Academie; oprichter stroom Nederland;
daarvoor coördinator fondswerving Humanitas,
programmamanager IPCRI en oprichter Young
leaders/partners4change

31.  Brouwer, Harm (m)
Geboortejaar: 1957
Geboorteplaats/provincie: Anloo (Drenthe)
Woonplaats/provincie: Eelderwolde (Drenthe)
Opleiding: organisatiepsychologie (RUG)
Achtergrond: Tweede Kamerlid sinds november
2015; daarvoor o.a. programma manager
Maatschappelijke Opvang Onder Dak gemeente
Groningen
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32. Vos, Mei Li (v)
Geboortejaar: 1970 
Geboorteplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)  
Opleiding: Politicologie (UvA) 
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2012;
daarvoor o.a. directeur publieke zaken van het
groengasbedrijf Orangegas; daarvoor o.a. zzp-
er (advies, tekst, dagvoorzitter); lid Tweede
Kamer (2006-2010), voorzitter Alternatief voor
Vakbond, columniste voor Vrij Nederland,
Volkskrant Banen

33. Reinaerts, Joost (m)
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats/provincie: Kerkrade (Limburg)
Woonplaats/provincie: Heerlen (Limburg)
Opleiding:  post bachelor management voor
overheid/nonprofit (NCOI); PABO (Hogeschool
Zuyd) 
Achtergrond: regionaal beleidsadviseur UWV;
daarvoor o.a. persoonlijke medewerker
gedeputeerde kersten bij provincie Limburg,
leerkracht

34. Dibi, Bouchra (v)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/provincie: Fés (Marokko)
Woonplaats/provincie: Utrecht (Utrecht)
Opleiding:  HBO leefbaarheidsmanagement en
opbouwwerk; mediation voor professionals
Achtergrond: mediation; daarvoor o.a.
coördinator Ombudsteam Tweede Kamerfractie,
opbouwwerker, maatschappelijk werkster;
raadslid

35. Drooge , Bas  (m)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding:  politicologie (UvA) en luchtvaart- en
ruimtevaarttechniek (TU Delft)
Achtergrond: directeur re-integratiebedrijf DZB
Leiden;  daarvoor diverse functies bij KLM zoals
vice-president Base Maintenance, directielid
Kenya Airways

36. Asante, Amma (v)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/provincie: Kumasi (Ghana)
Woonplaats/provincie: Badhoevedorp (Noord-
Holland)
Opleiding: politieke wetenschappen (UvA)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds
september 2016; daarvoor o.a. adviseur
maatschappelijke 
ontwikkeling BMC Implementatie,
stafmedewerker publieke gezondheid VGR
Gelderland-Midden

37.  Ünver, Emre (m)
Geboortejaar: 1981
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam  (Noord-
Holland)
Opleiding: HBO commerciële economie; diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: lid van de Tweede Kamer sinds
december 2016; daarvoor o.a. voorzitter St.
InspraakOrgaan Turken, raadslid; daarvoor o.a.
voorzitter HTIB

38. Vermue, Joyce (v)
Geboortejaar: 1985 
Geboorteplaats/provincie: Oostburg (Zeeland)
Woonplaats/provincie: Schoondijke (Zeeland)  
Opleiding: Master Social Work; diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds
september 2015; daarvoor o.a. directeur St.
Welzijn West-Zeeuws-Vlaanderen

39. Dekken, van, Tjeerd (m)
Geboortejaar: 1967
Geboorteplaats/provincie: Marum (Groningen)
Woonplaats/provincie: Groningen (Groningen)
Opleiding: HBO Arbeidsmarktbeleid en
Personeelsbeleid (niet voltooid)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds 2010;
daarvoor programmamaker / gespreksleider
vanuit eenmansbedrijf bureau TVD

40.Hedin-Penninx, Anna-Lena (v)
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats/provincie: Undersaker
(Zweden)
Woonplaats/provincie: Silvolde (Gelderland)
Opleiding: MBO veehouderij en HBO Bos- en
natuurbeheer
Achtergrond: Statenlid; kleine ondernemer
(Fijne dressuur); daarvoor o.a. medewerker
zorgboerderij. 
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41.  Deen, Bob (m)
Geboortejaar: 1980
Geboorteplaats/provincie: Den Helder (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding:  Msc nationalism & ethnicity (London
School of Economics); Internationale 
organisaties/internationale betrekkingen (RUG)
Achtergrond: afdelingshoofd en senior adviseur
bij OVSE Hoge Commissaris inzake Nationale
Minderheden; daarvoor
o.a. wetenschappelijk medewerker, politiek
adviseur, projectmanager

42. Vorselman-Derksen, Cindy (v)
Geboortejaar: 1975
Geboorteplaats/provincie: Zevenaar
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Assen (Drenthe)
Opleiding: geneeskunde (RUG); opleiding tot
bedrijfsarts ( NSPOH), diverse
cursussen/nascholingen op vakgebied
Achtergrond: senior bedrijfsarts Zorg van de
Zaak; daarvoor o.a. bedrijfsarts ArboNed

43. Pentenga, Erik (m)
Geboortejaar: 1961
Geboorteplaats/provincie: Zeerijp (Groningen)
Woonplaats/provincie: Spaarndam (Noord-
Holland)
Opleiding: opbouwwerk (Agogische Academie
Friesland); diverse cursussen/trainingen
Achtergrond: sectorbestuurder FNV Flex;
daarvoor o.a. diverse andere functies bij FNV

44. Boogaard, Anna van den (v)
Geboortejaar: 1979
Geboorteplaats/provincie: Cuijk en St. Agatha
(Noord-Brabant)
Woonplaats/provincie: Leiden (Zuid-Holland)
Opleiding: MA politieke wetenschappen (UL);
den Uyl-leergang
Achtergrond: kwartiermaker/projectleider
Stichting Lezen & Schrijven; daarvoor o.a.
marketing manager, communicatieadviseur;
raadslid

45. Laar, Roelof van (m)
Geboortejaar: 1981
Geboorteplaats/provincie: Berkel  & Rodenrijs
(Zuid-Holland)
Woonplaats/provincie:  Oegstgeest (Zuid-
Holland)
Opleiding: MBA (Webster University Leiden,
nog bezig); BA Politieke Wetenschappen
(Universiteit Leiden)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds mei 2013;
daarvoor o.a. directeur Free a Girl, lid
gemeenteraad Leiden

46. Schrofer, Tamar (v)
Geboortejaar: 1967
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: internationale betrekkingen (UvA);
diverse cursussen/trainingen
Achtergrond: programcoördinator RVO.nl,
ministerie van Economische Zaken; daarvoor
o.a. diverse functies binnen UNICEF
International 

47. Houwelingen, Heino van (m)
Geboortejaar: 1973
Geboorteplaats/provincie: Leersum (Utrecht)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: technische bedrijfskunde (UvT); den
Uyl-leergang
Achtergrond: plv. afdelingshoofd sociaal-
economische VN zaken bij ministerie van
Buitenlandse Zaken; daarvoor o.a. werkzaam
voor de EU als teamleider conflictpreventie,
politiek adviseur in de Nederlandse missie in
Uruzgan en tweede man bij de Nederlandse
ambassade in Georgië

48. Mulder, Marinka (v)
Geboortejaar: 1989
Geboorteplaats/provincie: Alkmaar (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Culemborg (Gelderland)
Opleiding: lerarenopleiding geschiedenis
(Hogeschool van Utrecht)
Achtergrond: fractievoorzitter in Culemborg,
werkzaam bij PO-raad, raadslid; daarvoor o.a.
docent maatschappijleer in het vmbo
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49. Bolhuis, Wimar (m)
Geboortejaar: 1986
Geboorteplaats/provincie: Leiden (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: msc Economie, msc bestuurskunde
en msc  sociale psychologie; heden (duaal)
promovendus Universiteit Leiden 
Achtergrond: politiek assistent staatssecretaris
Klijnsma, ministerie SZW; daarvoor o.a. senior
inspecteur Inspectie Rijksfinanciën, ministerie
van Financiën, beleidsmedewerker  fractie
PvdA-Tweede Kamer

50. Gunal-Gezer, Sultan (v)
Geboortejaar: 1961
Geboorteplaats/provincie: Antakya (Turkije)
Woonplaats/provincie: Uden (Noord-Brabant)
Opleiding: Culturele en Maatschappelijke
Vorming (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs
Den Bosch)
Achtergrond: lid Tweede Kamer sinds november
2012; daarvoor o.a. wethouder te Uden,
projectcoördinator onderwijs- en
ontwikkelingsprogramma Opstap,
onderwijshulpverlener

51.  Staal, Jelmer (m)
Geboortejaar: 1986
Geboorteplaats/provincie: Heerenveen
(Friesland)
Woonplaats/provincie: Leeuwarden (Friesland)
Opleiding:
bestuurskunde/overheidsmanagement
(Thorbecke Academie); minor
journalistiek/voorlichting (Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden)
Achtergrond: adviseur sociaal domein bij SHMC
Interim bv gedetacheerd bij project 18-/18+
jeugdhulp Friesland en als regisseur Jeugd bij
de gemeente Heerenveen en beleidsadviseur bij
gemeente Opsterland

52. Boot, Els (v)
Geboortejaar: 1955
Geboorteplaats/provincie: Den Haag (Zuid
Holland)
Woonplaats/provincie:  Hoornaar  (Zuid-
Holland)
Opleiding: MO geschiedenis, Nederlands recht
(propedeuse) (EUR), diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: burgemeester Giessenlanden
(2004-2015); daarvoor o.a.
deelgemeentewethouder Rotterdam Prins
Alexander

53. Chahim, Mohammed (m)
Geboortejaar: 1985
Geboorteplaats/provincie:  Fès (Marokko)
Woonplaats/provincie: Helmond (Noord-
Brabant)
Opleiding: ph.d.  economie (UvT)
Achtergrond: onderzoeker bij TNO; daarvoor
o.a. docent, financieel analist; raadslid

54. Koenders, Petra (v)
Geboortejaar: 1967
Geboorteplaats/provincie: Geleen (Limburg)
Woonplaats/provincie: Breda (Noord-Brabant)
Opleiding: techniek en maatschappij  (TUE);
informatica (HTS); propedeuse logistiek en
management (KMA)
Achtergrond: directeur Centre of Expertise
Biobased Economy (Avans en HZ); daarvoor
o.a. directeur Academie voor ICT& Business;
unitmanager, projectmanager en technisch
accountmanager bij Ericsson

55. Breederveld, Roy (m)
Geboortejaar: 1986
Geboorteplaats/provincie: Dronten (Flevoland)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: msc. ondernemingsrecht (UU), BA
rechtsgeleerdheid/internationale betrekkingen
(RUG)
Achtergrond: beleidsmedewerker Tweede
Kamerfractie; daarvoor o.a. medewerker
aanbestedingen
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56. Menenti, Laura (v)
Geboortejaar: 1982
Geboorteplaats/provincie: Wageningen
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-
Holland)
Opleiding: sociale wetenschappen  / cognitieve
neurowetenschap (RUN) en  psychologie (UU)
Achtergrond: coördinator bij Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld
tegen kinderen; daarvoor o.a. senior
onderzoeker

57.  Burgt, Richard van de (m)
Geboortejaar: 1974
Geboorteplaats/provincie: Heesch (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Geldrop (Noord-
Brabant)
Opleiding: technische bedrijfskunde (TUE)
Achtergrond: senior projectmanager VDL
Groep; daarvoor o.a. projectmanager, logistiek
manager, project analist; raadslid

58. Repetur, Lou (v)
Geboortejaar: 1965
Geboorteplaats/provincie: Santiago (Chili)
Woonplaats/provincie: Utrecht (Utrecht)
Opleiding: HBO-maatschappelijk werk; diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: programmatrekker bij Movisie;
daarvoor o.a. manager/teamleider Bureau
jeugdzorg Utrecht, coördinator Nederlands
Platform Zwerfjongeren

59. Akrouh, Saami (m)
Geboortejaar: 1991
Geboorteplaats/provincie: Hilversum (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Hilversum (Noord-
Holland)
Opleiding: rechten (UvA), master
strafrecht/privaatrecht (UvA); master financieel
recht (EUR)
Achtergrond: jurist directie Financiële Markten
ministerie van Financiën; gemeenteraadslid
Hilversum, lid 
Ombudsteam afd. Hilversum

60. Engbers, Anita (v)
Geboortejaar: 1959
Geboorteplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Gouda (Zuid-Holland)
Opleiding: kunstgeschiedenis (RUG); diverse
cursussen management, huurrecht en
volkshuisvesting
Achtergrond: zelfstandig adviseur
huurdersorganisaties; voorzitter PvdA netwerk
Huurders

61.  Ronnes, Thomas (m)
Geboortejaar: 1987
Geboorteplaats/provincie: Nijmegen
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: msc International management
(Nyenrode Business Universiteit); bsc
Economics en Business economics (UU)
Achtergrond: beleidsmedewerker Public Affairs
bij pensioenuitvoerder MN

62. Wijntuin, Peggy (v)
Geboortejaar: 1958
Geboorteplaats/provincie: Paramaribo
(Suriname)
Woonplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Opleiding: migratie en integratiestudies in
theorie en praktijk (EUR); leerling journalist
(Sijthoff Pers), strategische Politieke planning
en ontwikkeling (MIPP), diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: raadslid; daarvoor o.a.
communicatieadviseur, verslaggever,
eindredacteur

63. Brouwers, Luc (m)
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats/provincie: Ottersum (Limburg)
Woonplaats/provincie: Milsbeek (Limburg)
Opleiding: opleiding consumptieve technieken,
2e restaurantkok, bouwkundig
opzichter/tekenaar
Achtergrond: eigenaar bouwkundig
tekenenadviesbureau; daarvoor o.a.
bouwkundig tekenaar, chauffeur, kok; raadslid

184



64. Zantvoort, Anja van (v)
Geboortejaar:  1955
Geboorteplaats/provincie: Geldrop (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Zoetermeer (Zuid-
Holland)
Opleiding: planologie/geografie (KUN)
Achtergrond: senior beleidsmedewerker
ministerie Veiligheid en Justitie; daarvoor o.a.
beleidsmedewerker bij ministeries VWS en
OC&W

65. Cohen, Fred (m)
Geboortejaar: 1947
Geboorteplaats/provincie: Zwolle (Overijssel)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding:  HBO orkestslagwerk
(conservatorium Den Haag), diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: docent politieacademie; daarvoor
o.a. adviseur / trainer / coach bij
politieacademie en diverse 
landelijke en lokale overheden

66. Dankert, Anne (v)
Geboortejaar: 1979
Geboorteplaats/provincie: Groningen
(Groningen)
Woonplaats/provincie: Den haag (Zuid-Holland)
Opleiding: internationale organisaties en
betrekkingen (RUG)
Achtergrond: senior beleidsmedewerker Aids
Fonds/Stop Aids Now!; daarvoor o.a. senior
adviseur 
communicatie en PR; afdelingssecretaris en lid
netwerk Europa

67.  Bouteibi, Hafid (m)
Geboortejaar: 1979
Geboorteplaats/provincie: Nador (Marokko)
Woonplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Opleiding: premaster sociologie (UvT),
lerarenopleiding maatschappijleer; MBO
Hotelschool 
Achtergrond: docent maatschappijleer; 
raadslid

68. Voigt, Ivonne
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats/provincie: Dortmund
(Duitsland)
Woonplaats/provincie: Venray (Limburg)
Opleiding: reclame, presentatie en
communicatie (MBO); propedeuse
kunstacademie Maastricht
Achtergrond: fotograaf; administratief
medewerker militaire begraafplaatsen

69. Schuurman Hess, Jan (m)
Geboortejaar: 1956
Geboorteplaats/provincie: Zwijndrecht (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Kats (Zeeland)
Opleiding: journalistiek (Instituut voor
Journalisten, Brussel)
Achtergrond: zzp-er DG/degemeenschap;
columnist/redacteur ROOD, devoettochtvanjan
(i.s.m. WBS/PvdA)

70. Klomp, Denise (v)
Geboortejaar: 1973
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: Mavo, KMLO, diverse
cursussen/trainingen  op vakgebied en
bouwkunde, en o.a. NCOI middle management
Achtergrond:  accountmanager bij Boonstoppel
Verf

71. Keizer, Marco (m)
Geboortejaar: 1989
Geboorteplaats/provincie:
Woonplaats/provincie: Drachten (Friesland)
Opleiding: fiscaal recht (RUG); HBO fiscale
economie
Achtergrond: lid management team Advies- en
accountantsbureau

72. Houben, Tirza (v)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/provincie:Horst (Limburg)
Woonplaats/provincie: Roermond (Limburg)
Opleiding: management & organisatie (HBO,
interfaculteit De nieuwe media)
Achtergrond: zelfstandig Kansmakelaar,
Statenlid; daarvoor o.a. consultant / coach bij
diverse bedrijven/organisaties o.g.v.
reïntegratietrajecten
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73. Zelfde, Eric van ‘t (m)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/provincie: Schiedam (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Schiedam (Zuid-
Holland)
Opleiding:  HBO docentenopleiding Engels;
Engelse taal- en letterkunde (RUL)
Achtergrond: rector Lyceum Oudehoven
Gorinchem, eigenaar/oprichter Van ’t Zelfde
Innovatie & Advies; daarvoor o.a. directeur
scholengemeenschap Hugo de Groot
Rotterdam, teamleider/coördinator,  docent
Engels

74. Doevendans, Sandra
Geboortejaar: 1983
Geboorteplaats/provincie: 
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: sociale en culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie (VU),; diverse
cursussen/trainingen o.m. CH-Q trainer niveau 3
en assessor
Achtergrond:  assessor, coach en trainer,
Statenlid; daarvoor o.a. intercedent
uitzendbureau, projectleider inclusieve
samenleving bij St. Nieuwe Moskee live.

75. Haan, Foppe de (m)
Geboortejaar: 26 juni 1943
Geboorteplaats: Lippenhuizen (Friesland)
Woonplaats:  Nes (Friesland)
Opleiding: kweekschool, voetbaltrainer
Achtergrond: adviseur De Leeuwinnen; trainer
SC Heerenveen (2015-2016); daarvoor o.a.
trainer Tuvalu, Ajax 
Cape Town, bondscoach Jong Oranje; trainer
SC Heerenveen; begonnen als voetballer en
onderwijzer, docent 
CIOS Heerenveen en Friesland College

REGIONALE LIJSTDUWERS
(20 KIESKRINGEN)
Plaatsing op de plaatsen 76, 77, 78, 79 80. 

1/ Groningen: 
Carine Bloemhoff
Jan Willem van de Kolk
Laura Broekhuizen 
Ben Plandsoen
Bé Schollema

2/ Friesland: 
Trees Flapper
Andries Ekhart
Wanda Ottens
Remco van Maurik
Houkje Rijpstra

3/ Drenthe:
Trijntje Hummel
Cees Bijl
Joop Brink
Albert Smit
Alex Wekema

4 en 5/ Gelderland:
Kieskring Arnhem
Annelies de Jonge
Rene Isselman
Marga Jonkman
Johan Kruithof
Rita Weeda

Kieskring Nijmegen
Maaike Baggerman
Jean Eigeman
Harry Keereweer
Josan Meijers
Gerard Nieuwenhuis

6/ Overijssel:
Jos Harmelink
Piet de Noord
Gaston Sporre
Nelleke Vedelaar
Ed Wallinga
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7/ Flevoland:
Bahreddine Belhaj
Laura Bouwmeester
Tjeerd Herrema
Peter Pels
Rien van de Velde

8, 9, 10/ Noord-Holland: 
Kieskring Amsterdam
Hedy d’Ancona 
Ahmed Baâdoud
Jesse Bos 
Pieter Hilhorst
John Leerdam 

Kieskring Den Helder
Judith de Jong  
Dorus Luyckx 
Jeroen Olthof 
Ronald Vennik
Ed Wagemaker 

Kieskring Haarlem
Harry van den Bergh 
Joyce Langenacker 
Farida Polsbroek
Xander den Uyl 
Lars Voskuil 

11, 12, 13, 14/ Zuid-Holland:
Kieskring Den Haag
Paulien van der Hoeven 
Willem Minderhout
Jeltje van Nieuwenhoven
Kati Piri
Roos Vermeij

Kieskring Rotterdam
Marja Bijl
Metin Celik
Flora Goudappel
Marco Florijn
Hans van Oudheusden

Kieskring Leiden
Marleen Barth
Ron Hillebrand
Marleen Damen
Arie de Jong
Helene Oppatja

Kieskring Dordrecht
Jacqueline van den Bergh
Anne Koning
Dick Rensen
Mario Stam
Wouter Struijk

15/ Limburg
Jacques Costongs 
Leon Heuvelmans
Birgit op de Laak
Robin Reichrath
Jan Smeets

16/ Zeeland:
Petri d’ Anjou
Cees Liefting
Chris Maas
Conny Miermans
Saskia Szarafinski

17 en 18/ Noord-Brabant
Kieskring Den Bosch
Frank Depla 
Ehsanne Gounou
Gerrit Overmans 
Stijn Smeulders 
Jeroen Weyers 

Kieskring Tilburg
Bea van Beers
Yusuf Celik
Paula Jorritsma
Kees Jongmans
Tine van de Weyer

19/ Kieskring Utrecht:
Gadiza Bouazani  
Nicole Teeuwen
Steven de Waal
Fleur Imming 
Hans Spekman

20/Kieskring BES-eilanden
Hedy d’Ancona 
John Leerdam 
Hans Spekman
Xander den Uyl
Marjolein de Wit
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KANDIDATEN 
ALFABETISCHE LIJST

-     Bergman, Mats (m)
Geboortejaar: 1987
Geboorteplaats/provincie: Den Bosch (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Capelle aan den IJssel
(Zuid-Holland)
Opleiding: mbo-4 Marketing en communicatie
medewerker  
Achtergrond: e-support medewerker Nationale
Nederlanden; daarvoor o.a. medewerker
Staatsloterij; burgerraadslid

-     Bosch, Rudolf (m))
Geboortejaar: 1984
Geboorteplaats/provincie: De Wijk (Drenthe)
Woonplaats/provincie: Koekange (Drenthe)
Opleiding: Archiefwetenschap (UvA), Ma
geschiedenis en BA geschiedenis (RUG)
Achtergrond: adjunct-archivaris bij
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
daarvoor o.a. onderzoeker en
publieksmedewerker,  statenlid

-     Donk, Joost van den (m)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Nijmegen
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Almere (Flevoland)
Opleiding: toegepaste onderwijskunde (UvT)
Achtergrond: directeur/eigenaar vof ACE
productions, Statenlid; daarvoor o.a. diverse
staffunctie, programmaleider o.g.v. ICT in het
onderwijsveld

-     Eck, Stan van (m)
Geboortejaar: 1964
Geboorteplaats/provincie: Gendringen
(Gelderland)
Woonplaats/provincie: Pesse (Drenthe)
Opleiding: HBO journalistiek Kampen
Achtergrond: eigenaar/uitgever UMS media /
Happy Weight; daarvoor o.a. hoofdredacteur,
verslaggever; raadslid Hoogeveen

-     Graaf, Richard de (m)
Geboortejaar: 1977
Geboorteplaats/provincie: Den Helder (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Julianadorp (Nood-
Holland)
Opleiding: mbo-4 biologische landbouw
(Warmonderhof); propedeuse Nederlands recht
(RUG); hbo journalistiek (Hogeschool
Windesheim Zwolle)
Achtergrond: biologische boer met
camping/b&b; freelance redacteur

-     Hombergen, Leon (m)
Geboortejaar: 1969
Geboorteplaats/provincie: Maastricht (Limburg)
Woonplaats/provincie: Delft (Zuid-Holland)
Opleiding: civiele techniek (TU Delft)
Achtergrond: senior adviseur  bij
Rijkswaterstaat, universitair docent
bouwprocessen bij TU Delft

-     Keskin, Harun (m)
Geboortejaar: 1976
Geboorteplaats/provincie: Amersfoort (Utrecht)
Woonplaats/provincie: Amersfoort (Utrecht)
Opleiding:  NIMA A&B (hbo
marketingmangement); diverse IT opleidingen
Achtergrond: raadslid, zelfstandig organisatie
adviseur / interim manager

-     Kogeldans, Marlea (v)
Geboortejaar: 1958
Geboorteplaats/provincie: distrikt Uitvlugt
(Suriname)
Woonplaats/provincie: Diemen (Noord-Holland)
Opleiding: sociaal agogische academie
(propedeuse), rechten (VU); diverse
cursussen/trainingen
Achtergrond: projectbegeleider ROC MBO;
daarvoor o.a. adviseur, coach, wethouder

-     Lahaise, Joop (m)
Geboortejaar: 1956
Geboorteplaats/provincie: Illkirch-Graffenstaden
(Frankrijk)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: Nederlandse taal- en letterkunde
Achtergrond: directeur/redacteur MUG
Magazine; daarvoor o.a. docent Nederlands,
verslaggever/redacteur
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-     Luijn, Heleen van (v)
Geboortejaar: 1957
Geboorteplaats/provincie: Steenwijk
(Overijssel)
Woonplaats/provincie: Den Haag  (Zuid-
Holland)
Opleiding:  cultuur- en godsdienstpsychologie /
filosofie (KUN); promotie in sociale
wetenschappen (Universiteit van Tilburg)
Achtergrond: directeur Ned. Instituut voor
Onderzoek en promotiebegeleiding (NIOP);
daarvoor o.a. senior wetenschappelijk
onderzoeker / universitair docent 

-     Maanen, Lara van (v)
Geboortejaar: 1975
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Almere (Flevoland)
Opleiding:  KMLO, MDGO-AG doktersassistente;
deeltijd lerarenopleiding 2e graads biologie
(InHolland) 
Achtergrond:  docente biologie vervanging bij
diverse scholen

-     Moti, Sandra (v)
Geboortejaar: 1981
Geboorteplaats/provincie: Paramaribo
(Suriname)
Woonplaats/provincie: Nijmegen (Gelderland)
Opleiding: Hogere Laboratorium Opleiding
(HLO3 + afstudeercertificaat biochemie); 
Achtergrond: kaderlid Uitkeringsgerechtigden
FNV; landelijk bestuurslid netwerk Vrouwen
FNV; actief FNV lokaal, lid belteam /
ledenwerving PvdA; wijkcoördinatrice Nijeveld
Dierenbescherming

-     Nabih, Mohamed (m)
Geboortejaar: 1986
Geboorteplaats/provincie: Alkmaar (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Alkmaar (Noord-
Holland)
Opleiding:  international business &
management (HES amsterdam0
Achtergrond: raadslid; daarvoor o.a. diverse
functies bij ABN/AMRO

-     Stoffel, Stephano (m)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Paramaribo
(Suriname)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Opleiding: sociale en pedagogische
wetenschappen (VU)
Achtergrond:  columnist Afra Magazine, zzp-er
consultancy op gebied van kinderopvang /
sociaal domein

-     Veenstra, Bert (m)
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats/provincie: Appelscha
(Friesland)
Woonplaats/provincie: Amersfoort (Utrecht)
Opleiding: civiele techniek (HTS Leeuwarden);
diverse cursussen/trainingen
Achtergrond: directeur/oprichter adviesbureau;
daarvoor  o.a. diverse functies bij DHV en
Hoogheemraadschap; actief als
bestuurder/ombudsman PvdA en werkgroep
zorg

-     Verdel, Kirsten (v)
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats/provincie: Leiderdorp (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Opleiding: Bestuurskunde (Erasmus Universiteit
Rotterdam)
Achtergrond: Senior Adviseur Dröge & Van
Drimmelen, strategisch adviseur 

-     Welling, Gerben (m)
Geboortejaar: 1957
Geboorteplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Opleiding: verpleegkundige A en IC; master of
Health Administration, geaccrediteerd
zorgbestuurder NVZD
Achtergrond: voorzitter RvB Huisartsenposten
Oost-Brabant; daarvoor o.a. manager
ambulancezorg GGD
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OPDRACHT PARTIJBESTUUR AAN COMMISSIE

AAN: Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer
VAN: Partijbestuur
DATUM: 10 juni 2015
BETREFT: Opdracht adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer

De adviescommissie kandidaatstelling is een door het partijbestuur ingestelde commissie, belast met het op-
sporen van potentiële kandidaten, selecteren en spreken van kandidaten en het uitbrengen van een advies be-
treffende de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamer 2017-2021. 

Samenstelling kandidatenlijst
Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om bij de samenstelling van de lijst rekening te houden met de
door het partijbestuur vastgestelde profielschets, de voor de partij belangrijke thema’s en beleidsterreinen,
regionale spreiding, man/vrouw verhouding, verschillend opleidingsniveau en continuïteit versus vernieuwing.
Het partijbestuur vindt dat de kandidatenlijst in belangrijke mate moet bestaan uit (regionale) herkenbare en
betrokken kandidaten. Het partijbestuur wil de regionale spreiding bij de verkiesbare plaatsen realiseren. Dit
betekent dat vanuit elke provincie tenminste één kandidaat wordt geplaatst bij de verkiesbaar geachte plaat-
sen. Per cohort van 6 plaatsen staan 3 mannen en 3 vrouwen gepositioneerd. Het partijbestuur vindt de elec-
torale kracht van een kandidaat van belang. Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie kandidaatstelling
om van de kandidaten met wie zij spreekt de electorale kracht in kaart te brengen en dit van invloed te laten
zijn om iemand te plaatsen op de kandidatenlijst. Voor kandidaten met minder of een geringe electorale
kracht, regionale binding en/of regionale betrokkenheid zal de adviescommissie argumenten moeten hebben. 

De kandidatenlijst bevat maximaal 80 mensen. Het partijbestuur wil uitkomen met een kandidatenlijst, waarbij
de laatste 5 plaatsen per kieskring (totaal 20 kieskringen) worden gereserveerd door regionaal herkenbare
kandidaten, zgn. regionale lijstduwers. Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om in contact te treden
met de gewesten en advies te vragen wie binnen de gelederen van de provincie in staat en bereid is als lijst-
duwer van meerwaarde te zijn. 

Vooropleiding en voorselectie
Introductieprogramma c.q. voorbereidingsprogramma - Kandidaten doen voordat het partijbestuur een be-
sluit neemt over de conceptkandidatenlijst een introductieprogramma c.q. voorbereidingsprogramma.

Den Uyl-leergang - Vanaf 2012 is de partij gestart met de ‘topkaderleergang’, de Den Uyl-leergang. Partijge-
noten die de Den Uyl-leergang succesvol hebben afgerond zijn, indien zij zich kandidaat stellen, verzekerd van
een gesprek met de adviescommissie. 

Aanbevelingen vanuit de gewesten - In onze zoektocht naar herkenbare kandidaten heeft het partijbestuur de
handen ineengeslagen met de gewesten. Het partijbestuur heeft de gewesten de mogelijkheid geboden om
voor maximaal drie kandidaten een aanbeveling te doen. Voorwaarde daarbij is dat de gewesten de werving
en scouting goed op orde hebben. Partijgenoten met een aanbeveling zijn verzekerd van een gesprek met de
adviescommissie. 
Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om aanbevolen kandidaten op te roepen voor een gesprek. 

Achtergrondinformatie
Voortgangsgesprekken en de verslagen daarvan - Volgens de reglementen draagt het partijbestuur de verant-
woordelijkheid dat er voortgangsgesprekken worden gevoerd met de leden van Tweede Kamer. De verslagen
van deze gesprekken (inclusief eventueel commentaar op het verslag van de individuele TK-leden) worden
vertrouwelijk in handen gesteld van de adviescommissie kandidaatstelling. 
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Inwinnen van informatie in de partij en opvragen van referenties - Het partijbestuur vindt het belangrijk dat er-
varingen met kandidaten worden opgevraagd. Het partijbestuur geeft de adviescommissie de mogelijkheid
om meer gebruik te maken van de ervaringen met kandidaten en navraag te doen over het functioneren van
de kandidaat. 
De adviescommissie is in de gelegenheid om inlichtingen in te winnen bij leden van de partij ten aanzien van
het optreden van een betreffende kandidaat binnen of namens de partij. De adviescommissie heeft ook de
mogelijkheid om referenties in te winnen over kandidaten in functies buiten de partij. In de gevallen dat het
gaat om het opvragen van referenties over een kandidaat over het optreden van een kandidaat in functies
buiten de partij, draagt de kandidaat de referenten zelf aan en wordt in de gelegenheid gesteld om de refe-
renten te informeren dat met hen contact kan worden opgenomen.

Uitvoering regiokamerlidmaatschap - Het partijbestuur zal de gewesten verzoeken om haar mening te uiten
over hoe het zittende Kamerlid de regionale taken op zich heeft genomen en hoe de afspraken die hierover
zijn gemaakt zijn nagekomen. Het partijbestuur zal de adviescommissie in kennis stellen van de opvattingen
van de gewesten. 

Voorwaarden voor alle kandidaten: Erecode, Interne bereidverklaring, 100 handtekeningen, VOG
Erecode en Interne Bereidverklaring – Het partijbestuur verlangt van alle kandidaten op de kandidatenlijst dat
zij de erecode en de interne bereidverklaring onderschrijven, ondertekenen en zullen naleven. Partijgenoten
die de inhoud van deze partijdocumenten niet kunnen onderschrijven, kunnen geen kandidaat zijn namens de
PvdA voor de Tweede Kamer. 
Één van de onderdelen van de erecode is dat kandidaten beschikbaar zijn voor de hele zittingsperiode. Het
partijbestuur verzoekt de adviescommissie om dit onderdeel bij de gesprekken met kandidaten aan de orde
te stellen.

Verklaring Omtrent het Gedrag – Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om zorgvuldig aandacht te
besteden aan de geldigheid van de gegevens en informatie die hen wordt aangereikt door de kandidaten. Om
risico’s uit te sluiten verlangt het partijbestuur daarbij van alle kandidaten op de kandidatenlijst een Verklaring
Omtrent het Gedrag. 

100 handtekeningen - Leden kunnen bij de adviescommissie een gemotiveerde sollicitatiebrief indienen, ver-
gezeld van de informatie die de adviescommissie verder verlangt. Deze leden dienen hun kandidatuur te on-
dersteunen door  minstens 100 handtekeningen te overleggen. Deze leden gelden vanaf dat moment als
kandidaat.

Ombudsman
De kandidaatstellingsprocedure is een periode die gepaard gaat met veel dynamiek in de partij en bij de par-
tijgenoten die zich kandidaat stellen. Het partijbestuur stelt de adviescommissie kandidaatstelling samen van-
uit de overtuiging dat deze commissie in staat is om een goed proces in te richten, een zorgvuldige procedure
te doorlopen, een gedegen advies te geven over de lijstvolgorde, aandacht te besteden aan nazorg en open
staat voor vragen en verzoeken om informatie. 
Er moet ruimte bestaan voor klachten of het delen van ervaringen die op de kandidaat zelf van toepassing
zijn of onder een grotere groep leven. Het partijbestuur heeft zich de vraag gesteld of signalen en klachten
enkel en alleen bij de commissie gemeld moeten kunnen worden. Als dat het geval zou zijn dan zijn anonieme
signalen niet mogelijk. Dat vindt het partijbestuur niet wenselijk. Het is voor het partijbestuur eveneens niet
wenselijk dat signalen niet worden geuit, omdat het gevoel bij de persoon leeft  dat dit nadelig zou kunnen
zijn voor iemands perspectief. Het partijbestuur is van mening dat ook die onzekerheid moet worden wegge-
nomen. Daarom heeft het partijbestuur besloten om rondom de kandidaatstellingsprocedure een ombudsman
in het leven te roepen. Deze persoon maakt geen deel uit van de commissie, volgt de procedure van afstand,
neemt waar, kan als luisterend oor fungeren en advies geven aan kandidaten. Indien gewenst dan wel noodza-
kelijk neemt zij contact op met de commissie over hetgeen ter ore is gekomen te delen met de commissie. 
Het partijbestuur heeft Annie Brouwer-Korf gevraagd en bereid gevonden om als ombudsman op te treden.
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Planning, voortgang en besluitvorming
Datumschema - Het partijbestuur heeft een datumschema vastgesteld dat uitgaat van verkiezingen op 15
maart 2017. Indien er een situatie ontstaat waarbij vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven dan zal een
noodprocedure van kracht worden. Een noodprocedure zal invloed hebben op de planning en de procedure. 

Advies over de aangemelde kandidaat-lijsttrekker(s) - Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie kandi-
daatstelling om aan het partijbestuur advies uit te brengen over de mate waarin de aangemelde kandidaat-
lijsttrekker(s) voldoet/voldoen aan de eisen zoals verwoord in de profielschets en de aanvullende eisen die
aan de lijsttrekker worden gesteld. Het partijbestuur wenst tijdens de PB-vergadering van maandag 7 novem-
ber 2016 dit advies te ontvangen. (opmerking: kandidaat-lijsttrekkers dienen zich uiterlijk op 24 oktober 2016
te melden). 

Voortgangsoverleg  - Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie kandidaatstelling om het partijbestuur
betrokken te houden bij de stappen die de commissie zet in de procedure. Het partijbestuur wenst gedurende
de procedure (bijvoorbeeld na de selectie en na de eerste gespreksronde) een voortgangsrapportage te ont-
vangen. Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om tussentijds informeel informatie te wisselen met
de partijvoorzitter. 

Moment van aanleveren - Het partijbestuur wenst het advies over de lijstvolgorde (inclusief toelichting) uiterlijk
op maandag 19 december 2016 om 15.30 uur  tot haar beschikking te hebben. Zodoende zijn de leden van het
partijbestuur en de raadgevende leden in de gelegenheid om het advies tot zich te nemen en zich voor te be-
reiden op de bespreking van die avond. Documenten kunnen afgeleverd worden bij het bestuurssecretariaat.

Rol raadgevende leden - Bij de toelichting op het advies van de commissie tijdens de PB-vergadering zijn ook
de raadgevende leden van het partijbestuur aanwezig. De raadgevende leden van het partijbestuur worden in
de gelegenheid gesteld om de toelichting op het advies van de adviescommissie te ontvangen, vragen te stel-
len aan de voorzitter van de adviescommissie en het partijbestuur advies te geven. 
Vervolgens gaat het partijbestuur over tot de beraadslaging en besluitvorming. Bij dit deel van de bespreking
zijn, naast de gekozen leden van het partijbestuur, ook de voorzitter van de adviescommissie, de beoogd lijst-
trekker en de politiek leider aanwezig. 

Ledendemocratie - Op verzoek van het partijbestuur heeft de commissie Noten en vervolgens de werkgroep
Ledendemocratie rapporten geschreven over het omvormen van de ledendemocratie. Insteek: leden moeten
meer invloed krijgen. Het congres heeft ingestemd met de inhoud van deze rapporten. Ook over de wijze hoe
de partij tot de vaststelling van een kandidatenlijst komt is geschreven en besloten. Bij de vaststelling van de
kandidatenlijsten zullen leden een doorslaggevende rol krijgen. Stand van zaken juni 2015: het partijbestuur
werkt voorstellen uit over de manier waarop de invloed van leden gestalte kan krijgen. Op het congres in fe-
bruari 2016 ligt er een voorstel ter besluitvorming. Het partijbestuur houdt de adviescommissie op de hoogte
over de voortgang.

Statutaire zaken
Niet opnemen in de procedure 
De adviescommissie kandidaatstelling (en het partijbestuur) kan besluiten kandidaten niet verder in de proce-
dure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is
dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. De kandidaat kan in dat
geval geen beroep doen op plaatsing op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. Afgewezen kandidaten be-
houden het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing van de adviescommissie. Het bezwaar is ge-
richt aan de Beroepscommissie.  

Zittingstermijnen
In onze reglementen is opgenomen dat indien iemand een functie in of namens de partij gedurende 12 jaar of lan-
ger heeft vervuld, er zwaarwegende redenen aanwezig dienen te zijn om voor een volgende periode in die functie
in aanmerking te komen. Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie om hier rekening mee te houden. 
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Opvattingen over betalingsachterstanden en hoogte van contributie
(Betalings)achterstanden - Kandidaten met een contributieachterstand dan wel (betalings)achterstand die
voorkomt uit partijspecifieke regelingen kunnen niet op de kandidatenlijst. De personen die dit betreft dienen,
voordat het partijbestuur een besluit neemt over de ontwerplijst, te hebben betaald of een (ondertekende) re-
geling te hebben getroffen.

Inkomen in verhouding met contributie -  Lid worden van de partij kan al voor één euro per maand. Leden be-
talen contributie naar de financiële mogelijkheden die zij hebben. Als indicatie wordt een contributietabel ge-
hanteerd. Het partijbestuur verzoekt de adviescommissie kandidaatstelling om de kandidaten te vragen of
hun contributie in verhouding is met zijn of haar inkomen. 

Samenstelling adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer
Max van den Berg (voorzitter adviescommissie), Hans Andersson (vice-voorzitter adviescommissie), Jet de
Ranitz (vice-voorzitter adviescommissie), Gery de Boer, Mijnke Bosman-Huizinga, Sicko Heldoorn, Douwe
Hoogland, Ralf Krewinkel, Songul Mutluer, Bert Otten,  Bob van Schuylenburch, Wouter Struijk, José Smits,
Pauline van Viegen, Ruud Vreeman, Wilna Wind, Marjolein de Wit-Greuter.
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PROFIELSCHETS TWEEDE KAMER 2017-2021

Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer en
voor het partijbestuur van de PvdA ten behoeve van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De profielschets dient ook ter oriëntatie voor geïnteresseerde
kandidaten. 

De PvdA 
De PvdA stelt het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in
de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Om dat mogelijk
te maken is waardengedreven politiek nodig, gericht op bestaanszekerheid, verheffing, goed werk en binding.
Dit vraagt om politici met passie en ervaring, die de overtuiging hebben dat de sociaal-democratie het ver-
schil kan maken en die de vaardigheden hebben om die overtuiging praktisch vorm te geven. Dit vraagt ook
om een heldere blik en een eigen opvatting over hoe politiek te bedrijven. 

De PvdA zoekt voor de komende jaren weer parlementsleden, mensen die verantwoordelijkheid willen nemen
en die omwille van de sociaaldemocratie van tijd tot tijd hun nek willen uitsteken, in de Tweede Kamer zelf na-
tuurlijk, maar ook in de media, op de werkvloer en in de PvdA. 

De leden van de PvdA Tweede Kamerfractie zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Al het andere is
daarvan afgeleid. En onze volksvertegenwoordigers houden de politiek in het hart van de samenleving, trots
als ze zijn op de doorbraakpartij die de PvdA nog altijd is. Onze volksvertegenwoordigers brengen ‘Den Haag’
tot leven en ze brengen ‘het leven’ naar Den Haag. Dat doen ze op verschillende manieren.  

Onze volksvertegenwoordigers nemen via het parlement de leiding in maatschappelijke discussies, met visie
en met flair. Ze brengen ook allianties in de samenleving tot stand, ze komen daardoor met gedragen en
duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En bij slepende problemen zoeken onze volks-
vertegenwoordigers naar andere dan de gebruikelijke paden, ze verrassen met nieuwe verbindingen. 

Onze volksvertegenwoordigers zoeken actief contact met de kiezer en de achterban om ideeën te genereren,
te toetsen en om ervaringen op te doen. Ze zijn zichtbaar en initiërend in de buurten, in de wijken, in de dor-
pen, in de steden en de ommelanden. Onze volksvertegenwoordigers bouwen op die manier een eigen ach-
terban op, die ze weten te binden door de sociaaldemocratische waarden uit te dragen die voor mogelijke
kiezers van belang zijn. Dat doen ze zo dat mensen het aantrekkelijk vinden om terug te praten. 

De competenties van een volksvertegenwoordiger
Hieronder beschrijven we 12 competenties. Het is nagenoeg ondoenlijk ineens aan alle criteria te voldoen,
maar dat is wel het streven. In potentie zijn deze competenties dus bij alle volksvertegenwoordigers aanwezig. 

Sociaaldemocratische waarden vertalen in politiek handelen – Volksvertegenwoordigers van de PvdA kennen
de sociaaldemocratische waarden, zijn er mee vertrouwd en laten ze doorklinken in hun handelen.  

Laten zien van ambitie en vasthoudendheid - De PvdA is een links-progressieve partij. Vooruitgang en verbe-
tering zijn belangrijke kernwaarden en een geloofwaardig politicus rust niet zolang er nog onrecht heerst. Een
volksvertegenwoordiger zal soms jaren nodig hebben om voor bepaalde voorstellen een meerderheid te be-
reiken. Het vergt geduld en creativiteit om idealen en voorstellen soms opnieuw te verpakken of na een luwte
weer op een aansprekende manier van de plank te halen. 
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Hebben van een politieke antenne – Een volksvertegenwoordiger weet hoe ‘politiek’ werkt, weet wat onder-
handelen, samenwerken en compromissen sluiten betekent. Volksvertegenwoordigers zijn in staat vanuit de
bestaande politieke verhoudingen te handelen. Zij kunnen zowel functioneren in een fractie die oppositie
voert als in een fractie die onderdeel uit maakt van een regeringscoalitie.
Aanspreken van een breed publiek via de media - Een volksvertegenwoordiger kan een boodschap kernachtig
en begrijpelijk overbrengen, zowel voor een breed publiek als in kleiner verband bij de eigen achterban. Volks-
vertegenwoordigers onderhouden dus ook constructieve werkrelaties met journalisten van verschillende soor-
ten media (tv, kranten, internet).  

Onderhouden van een relatie met de leden van de PvdA - Een volksvertegenwoordiger is dienstbaar aan de
vereniging. Hij of zij onderhoudt zowel met leden in de eigen regio als met leden die een bepaalde betrokken-
heid hebben bij de portefeuilles een band. Dat begint via de website, e-mail en nieuwsbrieven, maar waar
nodig gaat een volksvertegenwoordiger met hen in discussie. 

Afdwingen van gezag door kennis van zaken - Een volksvertegenwoordiger heeft genoeg gezag op zijn onder-
werpen om met specialisten vanuit de maatschappij in debat te gaan. Hij of zij verdiept zich ook steevast in
de internationale en Europese aspecten van wetgeving, waarvan het belang sterk toeneemt. Maar een volks-
vertegenwoordiger weet ook dat bepaalde kennis geen garantie is op een woordvoerderschap, en is bereid
om ook andere onderwerpen te behandelen. 

Vermogen tot samenwerking - Volksvertegenwoordigers zijn in staat om samen te werken, met collega’s uit de
fractie, met collega’s uit andere politieke partijen, met netwerken van deskundigen en betrokkenen binnen en
buiten de partij, met wethouders, gedeputeerden, Eurodelegatie en met partijgenoten op lokaal en provinci-
aal niveau. 

Leiderschap én dienstbaarheid - Volksvertegenwoordigers zijn in staat keuzes op een heldere manier en met
gezag te verwoorden en daarin zo nodig het voortouw te nemen. Maar elke volksvertegenwoordiger kan ook
dienstbaar zijn, aan de partij, de fractie en aan individuele collega’s. Niet alle volksvertegenwoordigers kunnen
tegelijkertijd schitteren. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het programma.
Het volksvertegenwoordigerschap betekent ook dat je veel reist en op onregelmatige tijdstippen actief bent,
voor het land, voor de PvdA en de achterban, voor de burger.

Snelle informatieverwerking – Een volksvertegenwoordiger kan met veel informatie omgaan en ziet het ver-
schil tussen grote lijn en details. Een academische titel is niet vereist, kunnen prioriteren des te meer. Een
volksvertegenwoordiger stelt prioriteiten, óók in de eigen politieke voorstellen. Een volksvertegenwoordiger is
in staat een sociaaldemocratisch oordeel te vormen over alle onderwerpen die langs komen in het parlement.

Verbindend - Volksvertegenwoordigers vormen de verbinding tussen de partij en de wereld daarbuiten en zijn
een wervende kracht voor de partij. Zij hebben oog voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden,
brengen partijen bij elkaar en zijn vaardig in het vinden van gedragen en duurzame oplossingen. 

Herkenbaar in de samenleving – Volksvertegenwoordigers zijn in staat om continu in contact te staan met de
samenleving. Zij zijn zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar. Dit leidt tot een sterke en herkenbare positie in de
samenleving, tot een eigen achterban en tot een electorale meerwaarde. Volksvertegenwoordigers sluiten met
hun voorstellen aan bij de belevingswereld van mensen en hebben kennis van en/of affiniteit met de verschil-
lende culturen in het land. 

Omgaan met integriteit - De PvdA stelt hoge eisen aan een fatsoenlijke samenleving. Volksvertegenwoordi-
gers van de PvdA hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Ze zijn zich hiervan bewust en gedragen zich hiernaar.
Ze hebben ten aanzien van hun integriteit een open houding en zijn bereid vragen hierover te beantwoorden.
Elke PvdA-volksvertegenwoordiger ondertekent en handelt volgens de door het partijbestuur vastgestelde
erecode en de interne bereidverklaring.
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Aanvullende vereisten aan de lijsttrekker
De lijsttrekker is het boegbeeld van de partij, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker van
de PvdA is de beoogd politiek leider van de partij. Hij of zij heeft een duidelijke visie over de toekomst van
ons land en wat de rol van de sociaaldemocratie daarin is. Hij of zij brengt deze visie gezaghebbend over. Ui-
teraard dient de lijsttrekker dus over alle bovenstaande competenties te beschikken. Maar voor de lijsttrekker
geldt uitdrukkelijk dat hij of zij een sociaaldemocraat in hart en nieren is en een aansprekende persoonlijkheid
met grote politieke ervaring, nationaal en internationaal. 

De PvdA-fractie
De fractie in zijn geheel voldoet aan meerdere criteria. Het is een gevarieerd team, dat de hele samenleving
aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar sekse, leeftijd en diversiteit – als voor de regionale bin-
ding en betrokkenheid, de maatschappelijke achtergrond en de eerder verworven kennis en vaardigheden.
Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende volksvertegenwoordigers. De ideale fractie bestaat
uit teamwerkers, verbinders, debataanjagers, doeners en denkers. De fractie kent daarnaast een evenwicht
tussen ervaring en vernieuwing, generalisten en specialisten. De fractie is tenslotte ook tegen een stootje be-
stand, zodat ze met gezag kan opereren. 

Procedure
Kandidaten doen, voordat het partijbestuur een besluit neemt over de conceptkandidatenlijst, een introduc-
tieprogramma c.q. voorbereidingsprogramma. Volksvertegenwoordigers committeren zich in ieder geval voor
4 jaar. 
Mensen die een reguliere plaats op de kandidatenlijst willen laten hun kandidatuur vergezeld gaan van ten
minste 100 handtekeningen van partijleden. Ze dienen zich uiterlijk maandag 12 september 2016 om 10.00 uur
te melden bij de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer.

Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij het partijbestuur melden volgt
een ledenraadpleging. Kandidaten dienen hun kandidatuur vergezeld te doen gaan van getekende ondersteu-
ningsverklaringen van ten minste 100 partijleden. De mogelijke ledenraadpleging vindt plaats van 
donderdag 24 november tot donderdag 8 december 2016. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich
uiterlijk maandag 24 oktober 2016 (10.00 uur) te melden bij het partijbestuur. 
Een (groeps)assessment kan onderdeel uitmaken van de kandidaatstellingsprocedure. 
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