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Voorwoord
Beste JS’er,
Voor je ligt de derde congreskrant van het Voorjaarscongres 2012 in Rotterdam. Deze bevat de tekst van de
beslispunten, moties en resoluties die op dit Congres zijn aangenomen, alsmede de uitslagen van de verkiezingen
van de leden van het Landelijk Bestuur, Presidium en Beroepscommissie. Daarnaast is dit de tweede congreskrant
van het Buitengewoon Congres 2012 in Rotterdam.
Graag wil ik de afdeling Rijnmond en in het bijzonder Jordi Buisman, Pascal van Kraaij, Michelle Brand, Hevy
Hassan, Rawa Hassan, Dewi Koning, Sebastiaan van der Vliet, Kevin Suisse en Manuela van Gent van de
congrescommissie bedanken voor de organisatie van dit Congres.
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 2 en 3 juni en in de notulen van het
Buitengewoon Congres op 5 juli. De tekst is vastgesteld door het presidium in haar vergadering van 12 juli 2012.
Met rode groet,
Robert Steenbergen
Vicevoorzitter / secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Uitslag Verkiezingen
Landelijk bestuur 2012 - 2013
Op het congres zijn de volgende personen gekozen in het Landelijk Bestuur:
Voorzitter
Eerste ronde
Toon Geenen
Maruschka Gijsbertha
Thomas Ronnes
Blanco
Ongeldig

46 stemmen
42 stemmen
32 stemmen
1 stem
5 stemmen

Tweede ronde
Toon Geenen
Maruschka Gijsbertha
Blanco

71 stemmen (gekozen)
49 stemmen
7 stemmen
Voor

Tegen

Blanco

Vicevoorzitter/secretaris

Robert Steenbergen

122

2

2

Penningmeester

Rosa Kindt

113

9

4

Secretaris Politiek & Campagnes

Lucas Roorda

118

6

1

Internationaal Secretaris

Jauke Lodder

122

3

1

Afdelingen & Trainingen

Laura Pierik

120

5

1

Leden

Victor Strengers

120

2

4

Het bestuur is benoemd tot 1 maand na het Voorjaarscongres 2013.

Presidium
Marnix Brinkma
108 stemmen
Dennis Tak
86 stemmen
Sylvestro Lorello
38 stemmen
Marnix Brinkman en Dennis Tak zijn tot het Voorjaarscongres 2014 verkozen als lid van het presidium, Sylvestro
Lorello als plaatsvervangend lid.

Beroepscommissie
Edwin Durieux
111 stemmen
Tegen
12 stemmen
Blanco
3 stemmen
Tot Voorjaarscongres 2014.
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Beslispunten
B 1.

JS de straat op en de wijk in

Indiener: Afdeling Utrecht
Vorig jaar heeft onze vereniging, met de ondertekening van een convenant met de PvdA, de fundamentele keuze
gemaakt meer activistisch te worden. Dat is een essentiële keuze, en die moet ook veel zichtbaarder worden,
bijvoorbeeld op de halfjaarlijkse congressen van de JS. Het is belangrijk dat we als JS onze handen uit de
mouwen steken. Het is goed als jongeren vaker geconfronteerd worden met de mensen, situaties en organisaties
waar wij als sociaaldemocraten voor opkomen en over spreken. Wij moeten niet alleen praten over dat het beter
moet, wij moeten beter doen.
Daarom besluit het Congres dat vanaf nu tijdens alle congressen een campagneactie of anderszins activistisch
onderdeel georganiseerd wordt. De organiserende afdeling zal in overleg met het landelijk bestuur het moment
en de invulling bepalen.

B 2.

Lava: the next generation

Indiener: Afdeling Utrecht
Vorig jaar zijn we begonnen met de modernisering van de Lava door middel van een complete nieuwe opmaak.
Nu is het tijd voor de volgende stap: we moeten ieder lid de keuze voorleggen tussen een digitale of papieren
versie van de Lava. Het is dus tijd om de Lava ook digitaal aan te bieden. Er zijn inmiddels vele organisaties die
dit zo doen. Door ons ledenblad ook digitaal aan te bieden gaan we niet alleen met onze tijd mee, maar helpen we
ook het milieu een handje door de papierbesparing. Daarnaast zal de vermindering van portokosten de JS ook
een verlaging van de kosten van de Lava opleveren. Dus besluit het congres van de Jonge Socialisten in de PvdA
dat het landelijk bestuur alle leden binnen een half jaar moet benaderen met het voorstel de Lava digitaal te
ontvangen.

B 3.

Moddergooien

Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
Verworpen.
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Resoluties
R 1.

Europa

Indiener: Afdeling Amsterdam
1. Algemeen
1.1 De Europese Unie is een uniek project in de wereldgeschiedenis. Nog nooit werd er zo hecht en grootschalig
samengewerkt en nog nooit kenden de lidstaten van de EU een periode van vrede die zo lang aanhield. En precies
daarom moeten we niet onze kop in het zand steken nu de Europese Unie meer dan ooit onder druk staat. Want
als de huidige koers wordt voortgezet, ligt mislukking op de loer.
1.2 De EU staat op steeds grotere afstand van de burgers in de verschillende lidstaten. Een grote meerderheid van
de burgers in de lidstaten voelt zich weinig verbonden met de EU. Er is geen sprake van een Europese identiteit,
behalve bij een kleine groep kosmopolieten, voor wie vooral de voordelen zichtbaar zijn.
1.3 Tegelijkertijd speelt de EU een steeds grotere rol in de maatschappij en de nationale politiek. Dit wordt mede
veroorzaakt door de onduidelijke afbakening van het takenpakket van de Europese Unie. Die zorgt voor een
situatie waarin Brussel als vanzelf steeds meer macht naar zich toetrekt. Maar ook doordat Europa te veel is
benaderd als ideaal, in plaats van een middel om gezamenlijke doelen te bereiken.
1.4 De JS ziet de EU niet als doel op zich en is dan ook geen voorstander van een Europese federatie.
1.5 De EU is een middel om ons te wapenen tegen de grote uitdagingen van deze tijd, waartegen nationale staten
alleen niet meer bestand zijn, zoals economische globalisering, milieuvervuiling, energie en immigratie.
1.6 De JS wil een Europese Unie waar niet de markt, maar de mens centraal staart. Een unie waarvan alle landen
beter worden en niet slechts een aantal individueel sterke landen. Maar voordat dat zover is moet een aantal
tekortkomingen hersteld worden en de taken van de EU helder afgebakend worden.
1.7 De EU is een project geworden waar de interne markt veel teveel op nummer één lijkt te staan. Waar de EU
een tegenkracht tegen globalisering en de macht van de financiële markten zou kunnen zijn, is ze in plaats
daarvan eerder een speelbal van die krachten. Een onwenselijke situatie voor sociaaldemocraten!
2. Democratie
2.1 Eén van de grootste tekortkomingen van de EU is het gebrek aan democratische legitimiteit. De Europese
Commissie wordt niet democratisch en transparant gekozen en de Europarlementariërs zijn vaak wereldvreemd,
hebben weinig binding met hun eigen land en worden bovendien maar door een klein gedeelte van de
stemgerechtigden gekozen.
2.2 De JS vindt dat de Europese Commissie rechtstreeks gekozen moet worden door het Europees Parlement.
2.3 Het Europees Parlement wordt verkozen door centrale verkiezingen, zonder nationale districten en met
Europese kieslijsten.
2.4 De JS pleit voor een nieuw verdrag waarin de bevoegdheden van de Europese Unie duidelijker worden
afgebakend.
3. Begrotingsbeleid
3.1 De EU vormt een sterk economisch blok, maar bij individuele lidstaten kan het mis gaan, waarbij de hele
Eurozone opdraait voor slecht beleid dat is gevoerd in zulke landen. De EU moet zich er daarom van kunnen
verzekeren dat lidstaten een verstandig economisch beleid voeren.
3.2 Het huidige begrotingspact, dat voor elk land in elke situatie dezelfde begrotingsnormen stelt, werkt echter
averechts. Door een land in een recessie extra te laten bezuinigen, op straffe van sancties, wordt een crisis dieper
en brokkelt het draagvlak voor de euro af.
3.3 De JS vindt dat er een nieuw en anticyclisch begrotingspact komen. Dit pact moet gebaseerd zijn op dezelfde
begrotingsnormen als het verdrag van Maastricht, maar ook voorzien ook in een structurele oplossing voor crises.
3.4 De EMU-lidstaten moeten in goede tijden automatisch bijdragen aan een Europees noodfonds (tot een
toereikend bedrag is bereikt), dat in het geval van een crisis gebruikt kan worden om probleemlanden van krediet
te voorzien.
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3.5 In ruil voor steun uit het Europees noodfonds zou de EU mogen eisen dat een land hervormt om haar
concurrentiepositie en toekomstperspectief te verbeteren.
4. Interne Markt
4.1 De interne markt heeft ons als exportland bijzonder veel welvaart gebracht en is een belangrijk onderdeel van
de Europese Unie.
4.2 Maar te vaak staat de interne markt bij de commissie en het Europese hof op nummer één en moeten andere
zaken daar voor wijken, omdat er sprake zou zijn van valse concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het inperken van
de vrijheid van woningbouwcorporaties.
4.3 Ook als het gaat om de zorg en sociale zekerheid gaan er geluiden op dit Europees te regelen, aangezien we
‘één markt zijn’.
4.4 De JS vindt bemoeienis van de Europese Unie met zorg, huisvesting en sociale zekerheid een slechte
ontwikkeling omdat de verschillen tussen landen te groot zijn.
4.5 In een nieuw verdrag moet geregeld worden dat de zorg, huisvesting en sociale zekerheid primair het domein
zijn van de lidstaten. Bovendien moeten principes als goede huisvesting en bestaanszekerheid boven de interne
markt gesteld kunnen worden.
5. Financiële Markten
5.1 Financiële markten opereren internationaler en sneller dan ooit tevoren. Nationale maatregelen zorgen
slechts voor verplaatsing van de problemen en ook nog voor banenverlies in het betreffende land. De politiek
heeft de grip op financiële markten dan ook totaal verloren.
5.2 Onder druk van financiële markten zijn met name Zuid-Europese landen gedwongen rechtse
bezuinigingsoperaties te ondergaan en soms zelfs om hun regeringsleider te vervangen.
5.3 Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil de JS de financiële markten op Europees niveau te lijf gaan.
5.4 De JS is van mening dat uniforme Europese regels voor de financiële sector hard nodig zijn.
5.5 De JS pleit allereerst voor een verbod op ingewikkelde derivaten. Daarnaast wil de JS hogere kapitaaleisen,
splitsing van nuts- en zakenbanken en het verkleinen van banken die ‘too big to fail’ zijn.
6. Buitenland en Defensie
6.1 Overdracht van bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid en defensiebeleid zijn een logische stap
voorwaarts.
6.2 De JS vindt zowel op het gebied van buitenlands beleid als defensiebeleid het verstandig om nationale
bevoegdheden over te dragen naar het niveau van de Europese Unie.
6.3 Om ook in de toekomst nog een vuist te kunnen maken in de wereld en een wezenlijke bijdrage te kunnen
leveren aan een veiligere planeet is verdere samenwerking noodzakelijk.
6.4 De JS ziet dat Europese landen op het gebied van buitenlands beleid vaak tegen elkaar uitgespeeld worden.
De landen van de EU hebben, op internationaal gebied, daarom minder macht dan wanneer ze vaker één
Europees blok zouden vormen.
6.5 De EU heeft een ‘hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid’ maar
deze functie stelt weinig voor.
6.6 Volgens de JS zouden individuele lidstaten de ‘hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid’ altijd moeten betrekken bij (belangrijke) diplomatieke contacten. Daarnaast
nemen lidstaten gezamenlijk standpunten in over het te voeren buitenlands- en defensiebeleid, de
gemeenschappelijk zit deze gezamenlijke vergaderingen voor en is tevens representant van deze groep.
7. Energie en Klimaat
7.1 Het klimaat verandert en de wereldwijde voorraad fossiele brandstoffen krimpt zienderogen. Beide
problemen zijn per definitie grensoverschrijdend en daarom is het onverstandig om dat beleid over te laten aan
de individuele lidstaten.
7.2 De JS vindt het daarom noodzakelijk te komen tot één Europees energiebeleid. Op die manier zijn we minder
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afhankelijk van (politiek) instabiele en onbetrouwbare staten als Rusland en de oliestaten in het Midden-Oosten.
7.3 De nadruk van dit Europees energiebeleid moet liggen op duurzame energie.
7.4 De JS pleit voor de aanleg van een Europees energienetwerk waarmee energieoverschotten gemakkelijk
tussen Europese landen getransporteerd kunnen worden.
7.5 Ook moet de EU een gemeenschappelijk klimaatbeleid voeren, met hoge ambities om onze CO2 –uitstoot
terug te dringen, zodat de EU weer een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld vervuld. De gelden
verbonden aan landbouwsubsidies, die op dit moment een groot deel van de Europese begroting uitmaken,
kunnen worden aangewend voor investeringen in een duurzame energievoorziening voor Europa.
8. Migratie en Ontwikkelingshulp
8.1 Door het vrije verkeer van personen in de EU is migratie is een onderwerp geworden dat heel Europa aangaat,
maar elk land heeft verschillende problemen en verschillende oplossingen.
8.2 De JS vindt dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie gematigd moeten worden omdat
het solidair lijkt, maar dat het niet altijd is.
8.3 Door het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie komt de sociale zekerheid van ontvangende
landen onder zware druk te staan. Bovendien zorgt het vrije verkeer van werknemers voor niet te onderschatten
problematiek op het gebied van huisvesting, die grote steden vaak niet aankunnen.
8.4 Het is niet mogelijk om EU-burgers te verplichten om in te burgeren en de taal te leren, wat niet zelden
problemen veroorzaakt.
8.5 De JS vindt dat het mogelijk moet zijn om inburgering te verplichten voor migranten van binnen de Europese
Unie en arbeidsmigratie binnen EU te reguleren. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door samen met alle
betrokkenen – werkgevers, werknemers en lokale bestuurders – per jaar te beslissen hoeveel werknemers een
land aan kan.
8.6 De JS vindt dat er één Europees migratiebeleid nodig is, zodat immigranten overal dezelfde regels
tegenkomen en iedereen evenveel kans heeft dat op een geslaagde asielaanvraag in Europa. Een
gemeenschappelijk beleid doet het probleem verdwijnen dat landen met soepelere regels veel meer aanvragen
krijgen dan landen met strenge regels.
8.7 Op dit moment zijn de zuidelijke landen disproportioneel verantwoordelijk voor de opvang van migranten.
Deze landen kunnen dat niet aan, vooral wanneer er een piek ontstaat in migratie. Dit resulteert in onmenselijke
omstandigheden in overvolle opvangcentra.
8.8 De JS is van mening dat allen landen migranten moeten opvangen wanneer dit nodig is om in Europa een
goede en humane opvang te garanderen.
8.9 De JS vindt dat de EU ook een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen van buiten de EU minder
graag naar ons toe willen komen.
8.10 Solidariteit stopt niet bij de buitengrenzen van Europa. Door importheffingen creëren we een oneerlijke
markt waardoor het voorontwikkelingslanden praktisch onmogelijk wordt gemaakt om te exporteren naar de EU.
8.11 De JS vindt het hypocriet om aan de ene kant miljarden euro’s naar ontwikkelingslanden te sturen maar aan
de andere kant deze landen niet de gelegenheid te bieden om zelf een sterke economie op te bouwen.
8.12 De JS pleit met het oog op ontwikkelingslanden voor het afschaffen van importheffingen, ondanks dat het
een grote bron van inkomsten is.
8.13 Landbouwsubsidies stellen een relatief klein groepje Europese boeren in staat om winst te behalen uit de
landbouw. Jammer genoeg zijn zowel de Europese burgers als boeren in ontwikkelingslanden hier de dupe van.
De Europese burger betaalt bakken met geld aan landbouwsubsidie en boeren in ontwikkelingslanden kunnen
niet naar Europa exporteren door de kunstmatig laag gehouden prijzen. Deze gelden kunnen beter worden
aangewend voor investeringen in een duurzame energievoorziening voor Europa. De landbouwsubsidies moeten
worden omgebogen naar investeringen in hernieuwbare energiebronnen in de zuidelijke lidstaten. Daarmee
wordt de Europese Unie economisch duurzamer, sterker en socialer.
8.14 De JS pleit vanuit dit perspectief voor de afschaffing van landbouwsubsidies.
9. Conclusie
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9.1 Samengevat pleit de JS voor een Europese Unie met meer democratie, minder neoliberalisme en helder
afgebakende taken.
9.2 De Europese Unie moet zich bezig houden met het aanpakken van de financiële sector, energie, klimaat en
migratie, maar zijn handen afhouden van de sociale zekerheid, zorg en huisvesting in haar lidstaten.
9.3 De EU moet een sterke interne markt kennen, maar deze moet beleidsmatig niet altijd op nummer één staan.
9.4 De EU moet lidstaten meer grip geven op het vrij verkeer van personen en protectionistische
landbouwsubsidies afschaffen.
9.5 Kortom: De EU moet een unie zijn van soevereine staten die klaar is voor de toekomst!
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Moties, Europa
M 1.

EU-vervoersverbod voor Dieren

Indiener: Werkgroep Duurzaamheid
Constaterende dat:
- De JS heeft uitgesproken dat dierenwelzijn altijd moet prevaleren;
- Tijdens langdurig transport het welzijn en de gezondheid van de dieren sterk in gedrang komt.
Overwegende dat:
- Een algeheel transportverbod voor dieren van max. 3 uur per dag bijdraagt aan dierenwelzijn;
- Een algeheel transportverbod voor dieren van max. 3 uur per dag bijdraagt aan het verminderen van
transporten en daarmee de CO2-uitstoot.
Besluit dat:
- Er een Europese limiet komt op het vervoeren van dieren van 3 uur per dag.

M 2.

EU in de VN

Indiener: Afdeling Arnhem - Nijmegen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat
- Op dit moment twee permanente zetels in de VN Veiligheidsraad bezet worden door Europese landen
(Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).
-Deze verdeling geen recht doet aan de huidige mondiale machtsverhoudingen.
-De EU geen zetel in de Veiligheidsraad heeft.
- Deze wijziging alleen kan worden doorgevoerd indien de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid en de
Veiligheidsraad met 9/15 meerderheid instemt (met de afwezigheid van een veto van één van de permanente
leden).
Overwegende dat
-Ondanks deze procedure meer recht gedaan moet worden aan de mondiale machtsverhoudingen
-De EU een belangrijke speler dient te worden op het wereldtoneel
Besluit van mening te zijn dat er binnen de EU voor moet worden gepleit dat Frankrijk en Groot-Brittannië hun
permanente zetel in de Veiligheidsraad moeten opgeven ten faveure van een permanente zetel voor de EU
En gaat over tot de orde van de dag

M 3.

EU Energieonafhankelijk

Indiener: Werkgroep Duurzaamheid
Vervallen.

M 4.

Europese Raad

Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de Europese Raad het besluitvormingsproces niet bevordert maar eerder tegenwerkt.
Overwegende dat:
- de soevereiniteit van de lidstaten binnen de EU ook zonder Raad gewaarborgd kan blijven
- het bureaucratisch proces vele malen sneller kan verlopen als de Raad er niet zou zijn.
Besluit van mening te zijn dat de Europese Raad moet worden afgeschaft en de Europese Commissie diens
bevoegdheden overneemt in samenwerking met het Europees Parlement.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 5.

Hervorming Stabiliteitspact

Indiener: Landelijk Bestuur
Constaterende dat:
-

Landen die deel uitmaken van de Eurozone een staatsschuld van maximaal 60% van hun Bruto
Binnenlands Product (BBP) mogen hebben;
Het overheidstekort voor die landen niet boven de 3% van hun BBP uit mag stijgen;
Er momenteel veel landen zijn met te hoge tekorten en staatschulden;

Overwegende dat:
-

Het van groot belang is dat de financiële stabiliteit van de Euro gewaarborgd blijft;
De JS al reeds voor Euro Obligaties is;
In economisch benarde tijden investeren in groei nodig is om er weer bovenop te komen;
Investeringen in groei over het algemeen ten koste gaat van de overheidsbegroting;
Landen in economisch goede tijden hun staatschuld moeten afbouwen;
Landen moeten kunnen sparen voor economisch zwaardere tijden.

Besluit dat:
-

Landen met een staatsschuld van minder dan 60% niet hoeven te voldoen aan de 3% norm.

M 6.

Kennis is Macht

Indiener: Landelijk Bestuur
Constaterende dat:
- de kennis over de Europese Unie onder alle lagen van de bevolking te wensen overlaat
- de leiders van de EU te lang weinig openheid van zaken hebben gegeven over het "Europese project".
- veel burgers van de EU hierdoor afkeer hebben gekregen van het project
- hierdoor twee onoverbrugbare kampen lijken te ontstaan die van de eurofoben en eurofielen
- niemand hier ook maar iets mee opschiet
Overwegende dat:
- meer kennis over het algemeen leidt tot meer inlevingsvermogen
- waardoor het gemakkelijker wordt standpunten van de verschillende Europese lidstaten te begrijpen
- er bovendien meer begrip ontstaat voor de EU
Besluit dat:
- er in middelbaar onderwijs veel meer aandacht moet komen voor de Europese Unie bij de vakken geschiedenis,
maatschappijleer en economie
- leden van het Europees Parlement zich veel meer moeten inzetten om de EU een gezicht te geven in de
lidstaten, met 754 leden moet dat lukken.
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Moties, Arbeidsmarkt
M 7.

Flexwerkers bij de Overheid

Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de rijksoverheid aan jonge ambtenaren haast geen vaste contracten meer aanbiedt en soms zelfs een
ambtenarenstop heeft, omdat ze in de huige financiële tijden alleen flexibele werkkrachten willen;
- de huidige bezuinigingen dit gedrag aanmoedigen, omdat het aantal ambtenaren teruggedrongen moet worden
en flexwerkers niet tot ambtenaren worden geteld;
- het aantal flexwerkers gebonden is aan een maximum van 13 procent, maar dat deze norm geregeld wordt
overtreden.
Overwegende dat:
- de rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven om het verlenen van vaste contracten te stimuleren;
- het belangrijk is voor werknemers om een vast contract te hebben om zo meer zekerheid te hebben en zich ook
te kunnen ontwikkelen;
- de rijksoverheid op dit moment niet in staat is om talent echt aan zich te binden.
Besluit van mening te zijn dat de overheid zo min mogelijk flexwerkers in dienst moet hebben (zowel op
ambtelijk vlak als op het dienstverlenend vlak, denk aan schoonmakers en catering), ten minste vast te houden
aan een norm van 10 procent en flexwerkers in de statistieken ook te rekenen tot ambtenaar;
En gaat over tot de orde van de dag.

M 8.

32-urige Werkweek

Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
Verworpen.

M 9.

ZZP’ers

Indiener: Afdeling Arnhem - Nijmegen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Een steeds groter deel van de Nederlandse beroepsbevolking een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is.
- Slechts een beperkt gedeelte van deze werknemers een verzekering afsluit tegen arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en ziekte;
- Een belangrijke reden voor het uitblijven van het afsluiten van zo’n verzekering de hoge kosten zijn.
Overwegende dat:
-De Nederlandse welvaartsstaat aan al haar ingezetenen bestaanszekerheid moet bieden;
-De Nederlandse overheid in staat is tegen relatief lage kosten verzekeringen aan te bieden tegen
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en ziekte.
Besluit van mening te zijn dat de overheid een pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering en
ziekteverzekering moet aanbieden aan zelfstandigen zonder personeel.
En gaat over tot de orde van de dag

M 10.

Belast Consumptie

Indiener: Werkgroep Duurzaamheid
Constaterende dat:
- het draagkracht van de aarde eindig is;
- consumptie verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitputting van grondstoffen en vervuiling van het
milieu;
Overwegende dat:
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- verhoogde belasting op vervuilende consumptie een bijdrage kan leveren aan schonere productie;
- lagere inkomstenbelasting aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan leiden tot een relatieve preferentie voor
arbeid ten opzichte van de productiefactoren kapitaal en natuur;
- dit uitkeringsgerechtigden onevenredig hard raakt, omdat zij minder of niet profiteren van belastingverlaging.
Besluit dat:
- de belasting op vervuilende consumptie omhoog moet;
- de inkomstenbelasting in de laagste schijf omlaag moet;
- uitkeringen verhoogd moeten worden om het koopkrachtverlies te compenseren voor de laagste inkomens.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 11.

Onderkant Arbeidsmarkt

Indiener: Afdeling Arnhem - Nijmegen
De JS, in congres bijeen te Rotterdam,
Constaterende dat:
- Banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals schoonmakers, catering, portiers en beveiligers, in
toenemende mate worden verzorgd door payrolling-bedrijven;
- Deze bedrijven geen enkele fatsoenlijke zekerheid bieden aan werknemers;
- Deze werknemers slecht worden betaald in een slechte baan.
Overwegende dat:
- Er in overheidsdienst geen enkele medewerker in deze functies meer werkzaam is;
- Dit allemaal is uitbesteed aan voornoemde payroll-bedrijven;
- De overheid juist het goede voorbeeld zou moeten nemen als goed werkgever en deze werknemers een
fatsoenlijke baan en een fatsoenlijk salaris moet bieden.
Besluit functies zoals schoonmaak, catering, portiersdiensten en beveiliging niet langer uit te besteden in het
kader van efficiëntie, maar werknemers in deze functies een fatsoenlijke baan tegen een fatsoenlijk salaris bij een
fatsoenlijke werkgever te verschaffen.

M 12. Naar een Modern Ontslagrecht
Indiener: Werkgroep Sociaal Economisch Beleid
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen op 2 en 3 juni in Rotterdam,
Constaterende dat:
Er al lange tijd discussie is over versoepeling van het ontslagrecht;
Overwegende dat:
De huidige ontslagbescherming het ontslaan van werknemers die langdurig in vaste dienst zijn relatief moeizaam
en duur maakt;
In het kader van goed werkgeverschap duurzame arbeidsverhoudingen, ook tussen werkgevers en werknemers
met langjarige dienstverbanden, voorop staan;
Besluit van mening te zijn dat er problemen zijn in de huidige vorm van ontslagbescherming, vooral waar het
gaat om slecht functionerende werknemers met langjarige dienstverbanden. Kwaliteit moet echter voorop staan
en in het kader van goed werkgeverschap en fatsoenlijke arbeidsverhoudingen dient er altijd gewerkt te worden
in duurzame arbeidsrelaties.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 13. Flexcontracten en WW-Premie
Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
Verworpen.

M 14. WW 2.0
Indiener: Werkgroep Sociaal Economisch Beleid
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De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen op 2 en 3 juni in Rotterdam,
Constaterende dat:
Meer en meer gesproken wordt over inkorting van de WW-duur;
Werknemers beter geschoold moeten worden om hen bij einde dienstverband beter van baan naar baan
te kunnen begeleiden;
Overwegende dat:
• Het grootste gedeelte van mensen in de WW in het eerste jaar weer aan het werk komen;
• Mensen die langer dan een jaar in de WW zitten hun kans op een baan ernstig zien verminderen;
• Verkorting van de WW-duur juist de mensen treft die meer moeite zullen hebben een baan te vinden
waarmee zij zich zelf uit deze situatie kunnen werken;
• Verkorten van de WW-duur relatief weinig zal opleveren;
• Werknemers in toenemende mate van baan verwisselen;
• Werknemers scholing aangeboden moeten krijgen van hun werkgever om aantrekkelijk te blijven voor
andere werkgevers;
• Wanneer werkgevers de eerste zes maanden van de WW-uitkering moeten betalen zij gestimuleerd
worden te investeren in zijn of haar werknemers;
• Werknemers met goede scholing beter van baan naar baan begeleid kunnen worden;
Besluit van mening te zijn dat de WW-duur niet ingekort moet worden en dat werkgevers verantwoordelijkheid
dienen te dragen voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 15. AOW Niet Afwachten maar Doorpakken
Indiener: Werkgroep Sociaal Economisch Beleid
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen op 2 en 3 juni in Rotterdam,
Constaterende dat:
De Nederlandse bevolking in hoog tempo vergrijsd;
Overwegende dat:
De vergrijzing de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst ernstig in gevaar brengt;
De AOW hervormd moet worden om solidariteit in de toekomst mogelijk te maken;
De rekening van de vergrijzing niet eenzijdig bij jongere en toekomstige generaties neergelegd mag
worden;
Besluit van mening te zijn dat vanaf 2013 de AOW-leeftijd jaarlijks met een half jaar verhoogt moet
worden tot 67 jaar begin 2017 en vervolgens gekoppeld dient te worden aan de levensverwachting.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 16. Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)
Indiener: Landelijk Bestuur
Ingetrokken.

M 17. Arbeidsmigratie naar Nederland
Indiener: Afdeling Rijnmond
Verworpen.

M 18. Bijstand
Indiener: Afdeling Amsterdam
Verworpen.
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Moties, Overige Onderwerpen
M 19. Democratie Referendum
Indiener: Afdeling Amsterdam
Verworpen.

M 20. Opkomst Verkiezingen
Indiener: Afdeling Amsterdam
Verworpen.

M 21. Gekozen Burgemeester
Indiener: Afdeling Arnhem - Nijmegen
Verworpen.

M 22. (Excessief) Drankgebruik jongeren
Indiener: Afdeling Utrecht
Nederlandse jongeren drinken relatief vaak en daarbij doorgaans bovenmatig. Comazuipen is nog altijd niet
uitgebannen. Vroegtijdig (excessief) drankgebruik kan met name voor jongeren schadelijke gevolgen hebben voor
hun ontwikkeling, en gezondheid op latere leeftijd. Op de naleving van de leeftijdsgrens wordt onvoldoende
toegezien. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid van ouders en verstrekpunten miskend. De JS vindt dit een
zorgelijke ontwikkeling. Ze pleit daarom voor de volgende maatregelen:
De JS wil dat ouders betrokken worden bij het voorkomen van alcoholmisbruik, door de ouders van de illegaal
drinkende jongere te sanctioneren naast de jongere zelf. Dit kan in de vorm van een ‘boete of kanskaart’-systeem,
waarbij een ouder beboet wordt wanneer hij/zij en/of de jongere weigert een cursus te volgen.
De JS steunt het voorstel om verstrekpunten, die in een jaar drie keer betrapt zijn op het verkopen van alcohol
aan minderjarigen, een tot 12 weken durend verkoopverbod op te leggen. Daarbij pleit ze voor geïntensiveerd
toezicht op verstrekpunten die in een jaar een keer betrapt zijn.
Bovendien bepleit ze een verhogen van de minimumprijs van alcoholische dranken, om excessief gebruik minder
aantrekkelijk te maken.
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Actuele moties
AM 1. Linkse samenwerking
Indiener: Afdeling Groningen
De JS in congres bijeen,
Constaterende dat:
Na jaren overleg er eindelijk een gemeenschappelijk manifest met linkse vrienden ROOD en Dwars
is gesloten,
Overwegende dat:
Dit tot voorbeeld kan dienen voor de PvdA
Besluit dat:
Het LB na de verkiezingen actief gaat uitdragen dat de PvdA bij voorkeur een regering dient te
vormen met in ieder geval GroenLinks en de SP, tenzij het landelijk bestuur besluit om na de
verkiezingen een ledenraadpleging te organiseren onder alle JS’ers.

AM 2. Bètastudies
Indiener: Afdeling Utrecht, Werkgroep Hoger Onderwijs & Wouter Booij
De Jonge Socialisten in de PvdA, op 2 en 3 juni 2012 in congres bijeen
te Rotterdam,
Constaterende, dat:
-de technische industrie meermaals de noodklok heeft geluid vanwege het groeiende tekort aan bèta's;
-technische universiteiten te kampen hebben met een uitval van 25% in het eerste jaar
- de werkgeversorganisatie van de technische industrie, de FME,voorgesteld heeft exacte opleidingen vrij te
stellen van collegegeld teneinde deze studies te stimuleren;
- de Partij van de Arbeid dit plan in het verkiezingsprogramma van de PvdA op wil nemen;
Overwegende dat:
- de werkgevers zelf financiële stimulansen kunnen organiseren, zoals de Chemische Industrie door middel van
de Topsector chemiebeurs (beurs voorexcellente scheikundestudenten);
-studenten met een passie voor technische vakken door de plannen van de PvdA bevoordeeld worden ten
opzichte van studenten met passie voorandere vakken;
- een studiekeuze gebaseerd op een financieel voordeel op de korte termijn niet duurzaam is en dat dit naar onze
verwachting dus zal leiden tot een nog hogere studie uitval;
- wiskunde vaak een grote hobbel is bij de keuze voor en de voortzetting van een bètastudie;
Draagt het bestuur op dat:
-het een amendement indient op het verkiezingsprogramma, waarin de JS alternatieven aandraagt om het tekort
aan bètastudenten terug te dringen;
- het binnen twee weken na dit Congres een debat met de betrokkenen organiseert om deze alternatieven te
bespreken;
- het er alles aan doet zoveel mogelijk steun voor dit amendement te krijgen bij de PvdA-afdelingen door het
land, en relevante maatschappelijke organisaties.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 3. Permanente zetel VN Veiligheidsraad
Indiener: Politiek Commissaris Roorda, Kolonel Tak & Ambassadeur Lodder
Constateert dat,
- Ondanks manmoedige pogingen van de Jonge Socialisten, wereldvrede nog steeds niet bereikt is;
- Vele agressors en onderdrukkers reeds voor de laatste maal per motie zijn gewaarschuwd;
- Deze waarschuwing door de schavuiten zomaar in de wind zijn geslagen.
Overweegt dat,
- JS Congresmoties ondanks de ferme taal die zij bezigen vaak lijden onder een handhavingsprobleem;
- De enige waarlijk effectieve manier voor de handhaving van congresmoties en wereldvrede massaal en
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ongenadig militair ingrijpen is;
- Dit militair ingrijpen alleen kan geschieden door organisaties die stevig verankerd zijn in het collectieve
veiligheidssysteem, zoals de VN Veiligheidsraad;
- De permanente leden van de Veiligheidsraad een relevante afspiegeling moeten zijn van de
machtsverhoudingen in de wereld.
Besluit daarom dat,
- De Jonge Socialisten in de PvdA een permanente zetel in de VN Veiligheidsraad moeten krijgen;
- Het Landelijk Bestuur zich sterk maakt voor de uitvoering van deze motie.
- De permanente zetel roze wordt geverfd teneinde onze LGBT-voorliefde duiding te geven.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 4. Bezuinigingen defensie
Indiener: Afdeling Den Haag - Leiden
Constaterende dat de PvdA heeft besloten om in het verkiezingsprogramma 1 miljard aan bezuinigingen op
defensie op te nemen en constaterende dat de adviescommissie reeds heeft aangegeven dat dit een ondoordacht
plan is met desastreuze gevolgen,
Overwegende dat noch de fractiespecialisten noch de adviescommissie zijn geraadpleegd,
Overwegende dat er in de internationale resolutie van een paar maanden geleden wordt gesproken over een
Nederland dat moet kiezen voor een slagvaardig defensieapparaat , een moderne efficiënte krijgsmacht die er is
om burgers te beschermen en internationale rechtsorde te bevorderen en paraat moet zijn voor deelneming aan
stabiliteits- en vredeshandhavingsmissie,
Overwegende dat in dezelfde internationale resolutie wordt gesproken over een Nederland dat een belangrijke rol
moet opeisen in de NAVO en Europese defensiesamenwerking en dat de PvdA de ambitie uitspreekt
mensenrechten en democratie waar ook ter wereld te bevorderen en bereid is militaire middelen in te zetten,
Verder overwegende dat Europese landen niet meer in staat zijn missies uit te voeren zonder steun van
bondgenoten,
Tot slot overwegende dat de Verenigde Staten steeds meer de militaire aandacht verschuift naar Azië en van
Europese NAVO-landen verlangt dat zij op eigen benen kunnen staan en niet langer hoofdzakelijk afhankelijk
zijn van de VS,
Besluitende dat 1 miljard bezuinigen op defensie niet rijmt met de ambities die eerder werden uitgesproken door
de PvdA,
En tot slot oproepende de tekst van de Internationale waarin opgeroepen wordt tot internationale solidariteit na
te leven

AM 5. Kolonel Tak
Indieners: Tim van Lieshout jr. en afdeling Zuid-Limburg
De JS in congres bijeen,
Constaterende dat drie jaar geleden Dennis Tak de bijnaam ‘Kolonel’ kreeg vanwege zijn (briljante) ideeën over
defensie,
Overwegende dat Dennis verkozen is als lid van het presidium en daardoor node gemist zal worden in de
defensiediscussie binnen de JS,
Besluit de kolonel een ontheffing te verlenen zodat hij het komende jaar toch met moties over defensie kan
komen,
Besluit dat de kolonel het eerstvolgende congres in legerpak zal voorzitten,
Besluit dat het congres op een kazerne zal worden gehouden, waarbij een stormbaan aanwezig is die door Tim
van Lieshout moet worden voltooid.
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Appendix
Jaarrekening
Op 5 juli 2012 is op een Buitengewoon Congres in Rotterdam de jaarrekening over 2011 voorgelegd. De
jaarrekening is door het congres goedgekeurd.

Actuele motie
Koken op PIT-weekenden
Indiener: Bart van Bruggen
De JS in congres bijeen,
Overwegende dat iedereen moet kunnen genieten van de kookkunsten van Lucas Roorda,
Besluit dat op Lucas Roorda op PIT-weekenden voor alle aanwezigen zal koken,
Besluit dat Bart van Bruggen als tegenprestatie de afwas zal verzorgen.
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