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Voorwoord
Beste JS’er,
Voor je ligt de Derde Congreskrant van het Voorjaarscongres 2017 in Nijmegen. Deze congreskrant bevat de
uitslagen van de verkiezingen voor het landelijk bestuur, het presidium en de beroepscommissie. Verder vind je in
deze congreskrant de tekst van de beslispunten, HR-wijzigingen en de moties zoals die op het congres zijn
aangenomen.
Op dit congres hebben we voor de zesde keer ter plekke de moties geschreven en behandeld, om op die manier
zoveel mogelijk JS’ers bij de discussie en standpuntvorming van de JS te betrekken. Er is een breed scala aan
moties voortgekomen uit de verschillende themagroepen rond het overkoepelende congresthema veiligheid. De
moties die zijn aangenomen doen recht aan de waarden waar wij als Jonge Socialisten voor staan. Het landelijk
bestuur zal dan ook met volle overtuiging uitvoering geven aan de moties.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres.
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres op 10 en 11 juni 2017. De tekst is vastgesteld door
het presidium op 29-06-2017.
Met rode groet,
Simon Putman
Vicevoorzitter/Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Verkiezingen
Landelijk bestuur
Vicevoorzitter/Secretaris
Simon Putman is via een schriftelijke stemming met 75 stemmen voor en 11 stemmen tegen verkozen voor de
functie Vicevoorzitter/Secretaris. 1 stem was ongeldig. Daarnaast ontving Simon “Nu verdien je het wel”,
“Feyenoord”, “Ga je missen!”, “Liekes opvolger”, “Bedankt voor de handtekening”, “Topper”, “Karaokeavond”, “En
beterschap”, “Wij willen taart”, “Nog een mooi jaar erbij”, “Powerboy” en “#Yeah”.
Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen
Twan Wilmes is via een schriftelijke stemming met 84 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco verkozen
voor de functie Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen. Daarnaast ontving Twan “4 hartjes”, “Limburg”,
“Gebroken voetjes”, “Er liebt kapitalisme”, “Importbrabo”, “Vlaai vlaai”, “Alleen maar liefde” en
“Steekpenningen”.
Bestuurslid Politiek & Campagnes
Anouk Daams is via een schriftelijke stemming met 69 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 14 stemmen blanco
verkozen voor de functie Bestuurslid Politiek & Campagnes. Daarnaast ontving Anouk “109 hartjes”, “Knuffel van
Victor Devillers”, “1 bloemetje”, “1 penis”, “1 vlinderstrikje met stippels”, “Liefde vanwege haar Zeeuwse inbreng”,
“1 teddybeer”, “Goed voor Zeeland en Zeeuwse vrienden”, “Enthousiast activisme”, “Een vage krabbel” en “Zozo”.
Bestuurslid Politiek & Scholing
Bo Lemmens is via een schriftelijke stemming met 77 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 7 stemmen blanco
verkozen voor de functie Bestuurslid Politiek & Scholing. Daarnaast ontving Bo “12405 hartjes”, “Limbolove”, “Bo
ooh”, “Lebber von Lemmens”, “Bier & tieten”, “Alleen maar liefde”, “In Leiden begint de victorie”,
“Topkandidaat”, “Xoxo”, “2 woorden 9 letters” en “Zusterliefde”.
Bestuurslid Leden & Activiteiten
De digitale stemming voor de functie Leden & Activiteiten bracht geen uitslag. Van de 1863 stemgerechtigden
brachten 277 personen een stem uit, waarvan 125 op Rimmert Riedstra, 124 op Yannick Bults en 28 blanco. Beide
kandidaten behaalden via de digitale stemming zodoende geen meerderheid.
Yannick Bults is via een schriftelijke stemming op het congres met 45 stemmen, tegenover 42 stemmen voor
Rimmert Riedstra en 1 stem blanco verkozen voor de functie Leden & Activiteiten. Daarnaast ontving Yannick
“Xoxo bae”, “Galadate<3”, “Topper, altijd happy”, “Voor de knapste JS’er”, “<3 x I” en “Lekkerding”.
Internationaal Secretaris
Shirodj Raghoenath is via een digitale stemming met 164 stemmen verkozen voor de functie Internationaal
Secretaris. Van de 1863 stemgerechtigden brachten 275 personen een stem uit, waarvan 91 op Thomas de Groot
en 20 blanco.

Presidium
Voor het presidium waren drie vacatures en drie kandidaten. Er waren 3 stemmen blanco.
Edou Hamstra is via een schriftelijke stemming met 80 stemmen verkozen tot lid van het presidium voor een
periode van twee jaar. Daarnaast ontving Edou “Maffia”, “#Girlpower”, “Feminist” en “Ajacied”.
Samir Ahraui is via een schriftelijke stemming met 73 stemmen herkozen tot lid van het presidium voor een
periode van twee jaar. Daarnaast ontving Samir “Maffia”.
Rolf de Goeij is via een schriftelijke stemming met 67 stemmen gekozen tot lid van het presidium voor een periode
van twee jaar. Daarnaast ontving Rolf “11001 hartjes”, “Wanneer ga je trouwen?”, “Pardoes & pardijntje” en
“Maffia”.
Jesse Koops was geen kandidaat, maar ontving desalniettemin 2 stemmen.
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Beroepscommissie
Voor de beroepscommissie waren twee vacatures voor een periode van twee jaar. Er waren 11 stemmen blanco en
2 stemmen ongeldig.
Rik Dekker is via een schriftelijke stemming met 68 stemmen verkozen tot lid van de beroepscommissie voor een
periode van twee jaar. Daarnaast ontving Rik “Luv you<3”, “2 piemels”, “1 zoen” en “#Regenboogvlag”.
Dominique de Haas is via een schriftelijke stemming met 46 stemmen verkozen tot lid van de beroepscommissie
voor een periode van twee jaar.
Lucas Kuipers is via een schriftelijke stemming met 24 stemmen verkozen tot eerste opvolger voor de
beroepscommissie.
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Beslispunten
B 1. Termijn Internationaal Secretaris terug naar 1 jaar
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Als de gewijzigde begroting en beslispunt 2 worden aangenomen de bestuursvergoeding voor de
internationaal secretaris naar beneden wordt bijgesteld;

Huishoudelijk reglementswijziging 1 voorstelt om de termijn van de functie van internationaal
secretaris naar 1 jaar terug te brengen;
Overwegende dat:

Er op dit congres al een internationaal secretaris wordt gekozen;

Huishoudelijk reglementswijzigingen aangenomen op dit congres pas in werking treden na dit congres,
de internationaal secretaris formeel voor 2 jaar gekozen wordt;

Voor de verhoging van de bestuursvergoeding in 2014 meerdere mensen niet na een jaar voor
herverkiezing gingen omdat ze daar financieel niet toe in staat waren;

De (o.a. financiële) drempel om de functie van internationaal secretaris te vervullen onwenselijk hoog
wordt als hier een lagere vergoeding tegenover staat maar wel een termijn van twee jaar aan gekoppeld
is;

Het belangrijk is dat financiële overwegingen zo min mogelijk een barrière vormen voor het kandideren
voor het landelijk bestuur;
Besluit dat:

De internationaal secretaris, verkozen op 11 juni 2017, zeer dringend verzocht wordt zich na 1 jaar terug
te trekken. Mocht deze persoon nog een jaar de functie van internationaal secretaris willen vervullen zal
deze persoon zich opnieuw kandideren.
En gaat over tot de orde van de dag.

B 2. Bestuursvergoeding
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De subsidie die de Jonge Socialisten ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de komende jaren lager zal uitvallen als gevolg van de verkiezingsuitslag;
Overwegende dat:

Bij minder inkomsten de huidige bestuursvergoeding niet vol te houden is;

Afgelopen jaren gebleken is dat de functie van voorzitter een grotere tijdsinvestering vergt dan de
andere functies binnen het Landelijk Bestuur;
Besluit dat:

Per 1 juli de bestuursbeurzen van 700 euro bruto per maand naar 400 euro bruto per maand verlaagd
worden, oftewel een verlaging van 300 euro per maand per bestuurslid;

Deze verlaging niet geldt voor de functie van voorzitter, waarvoor de vergoeding van 700 euro in stand
blijft.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Huishoudelijk Reglement
HR 1. Termijn Internationaal Secretaris terug naar 1 jaar
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7:2 lid 3
Huidige tekst:
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter en
de internationaal secretaris, die voor twee jaar worden gekozen. In het ene jaar wordt de voorzitter gekozen, in
het andere jaar de internationaal secretaris.
Voorgestelde tekst:
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter, die voor twee jaar
wordt gekozen.
Toelichting
In de aangepaste begroting en beslispunt 2 stelt het landelijk bestuur voor de vergoeding van de landelijk
bestuursleden naar beneden bij te stellen met uitzondering van de vergoeding van de voorzitter. De belangrijkste
reden is dat afgelopen jaren gebleken is dat de functie van voorzitter een grotere tijdsinvestering vergt dan de
andere functies binnen het landelijk bestuur. Dit schept echter ook de mogelijkheid om de termijn van de functie
van voorzitter te handhaven op 2 jaar. Afgelopen jaren is gebleken dat het een half jaar duurt voor je positie hebt
verkregen als voorzitter op de verschillende plekken binnen en buiten de partij. Door de tweejarige termijn voor
de voorzitter te continueren kunnen we de stevige positie behouden. Het lukt echter niet om de hogere
bestuursvergoeding voor meer dan 1 positie te handhaven. Het landelijk bestuur acht het belangrijk dat
financiële overwegingen zo min mogelijk een barrière vormen voor het kandideren voor het landelijk bestuur. De
financiële drempel om de functie van internationaal secretaris te vervullen wordt onwenselijk hoog als hier een
lagere vergoeding tegenover staat maar wel een termijn van twee jaar aan gekoppeld is. Met deze wijziging wordt
die drempel hopelijk verkleind of weggenomen.

HR 2. Besparen op politieke cafés
Indiener: Landelijk Bestuur
Schrappen bestaande tekst
Artikel 12:8 lid 2
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur organiseert jaarlijks in ieder geval acht politiek cafés, waarop actuele politieke
onderwerpen worden besproken. Het landelijk bestuur kan op basis van het politiek café de inhoudelijke koers
bijstellen, zolang deze standpunt niet in tegenspraak is met congresuitspraken of ledenenquêtes. Leden worden
minimaal veertien dagen voorafgaand aan een politiek café schriftelijk uitgenodigd.
Toelichting
Met de wijzigingen op de begroting stelt het landelijk bestuur voor de politiek cafés te schrappen.
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Moties
M 1. Vlees! Vlees! Vlees!
Indiener: Giovanni Meijer
Verworpen.

M 2. Later beginnen, en wel nu!
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Puberende leerlingen baat hebben bij scholen die later beginnen op de volgende manieren;

Ze beter presteren;

Ze gezonder zijn;

Ze succesvoller zijn;

Later beginnen haalbaar is, bij uitstek in Nederland;
Overwegende dat:

We ons moeten inzetten voor het beste onderwijs;
Besluit dat:

De JS zich inzet om de starttijden van scholen te verplaatsen naar 9:30 uur op zijn vroegst.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 3. Inkomensafhankelijke boetes
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Een bijstandsmoeder disproportioneel veel leed ondervindt aan een bekeuring;

Een rijke zakenman disproportioneel weinig leed ondervindt aan een bekeuring;

De overtreding dus weinig uitmaakt voor een rijke zakenman ten opzichte van een bijstandsmoeder;

Een rijke zakenman dus relatief gezien makkelijker wegkomt met het overtreden van de wet;

Een rijk persoon dus minder hard gestraft wordt dan een arm persoon;
Overwegende dat:

Ongelijk straffen naar inkomen de gelijkheid niet bevordert;
Besluit dat:

Het invoeren van inkomensafhankelijke boetes een streven wordt van de Jonge Socialisten.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 4. FREE FRIESLAND
Indiener: JS Groningen
Ingetrokken.

M 5. Maatschappelijke taboes
Indieners: JS Brabant, JS Arnhem-Nijmegen en JS Eindhoven
Verworpen.

M 6. Inkomensafhankelijk eigen risico
Indieners: JS Brabant, JS Arnhem-Nijmegen en JS Eindhoven
Verworpen.

M 7. Betaalde stageplekken
Indieners: JS Brabant, JS Arnhem-Nijmegen en JS Eindhoven
Ingetrokken.
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M 8. Krimpregio’s
Indieners: JS Brabant, JS Arnhem-Nijmegen en JS Eindhoven
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Krimpregio’s in Nederland als Zuid-Limburg, Groningen, Drenthe, Zeeland, etc. leeglopen op
economisch en demografisch gebied;
Overwegende dat:

Er hierdoor veel banen uit de krimpregio’s verdwijnen en de leefbaarheid in deze gebieden daarmee
achteruit gaat;
Besluit dat:

De grote kantoren van overheidsbedrijven verplaatst worden naar de krimpregio’s en dat er meer geld
naar deze gebieden gaat ten behoeve van de leefbaarheid en infrastructuur.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 9. Ontwikkeling NAVO
Indieners: JS Brabant, JS Arnhem-Nijmegen en JS Eindhoven
Verworpen.

M 10. Europees Leger
Indiener: Themagroep Krijgsmacht
Verworpen.

M 11. Big Brother isn’t watching you
Indiener: Themagroep Veiligheid in de wijk
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De overheid steeds meer lijkt op Big Brother;

Wijken zich door te veel cameratoezicht gestigmatiseerd voelen;

Camera’s agenten niet kunnen vervangen;
Overwegende dat:

De Jonge Socialisten vóór touwtjes uit de brievenbus zijn;

Camera’s de sociale controle en veiligheidsgevoelens niet bevorderen;

We gezelligheid in de wijk willen;
Besluit dat:

Beelden van de publieke ruimte binnen vier weken door een onafhankelijke derde partij moeten worden
vernietigd;

Het Communistisch Manifest, 1984, Das Kapital en Animal Farm verplicht op de leeslijst van
middelbare scholen komen te staan.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 12. * Taa-Tuu * camera NU
Indiener: Themagroep Veilige publieke taak
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Elke vorm van agressief gedrag tegen hulpverleners onwettelijk en verachtelijk is en dit onze hele
gemeenschap aan gaat;

Agressie tegen hulpverleners de Nederlandse staat 367 miljoen per jaar kost door verzuim;

Een stadsbreed politieonderzoek in Amsterdam heeft aangetoond dat agenten die bodycams dragen
significant minder in aanraking komen met agressie;
Overwegende dat:

Hulpverleners beter werk verrichten als ze zich veilig voelen tijdens hun dienst;

Agressie tegen hulpverleners grote verontwaardiging veroorzaakt en wantrouwen in de samenleving
vergroot;
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Het besef dat er gefilmd wordt ervoor zorgt dat agressie minder voorkomt;
Opnames van toekomstige conflicten voor een versoepeling van de rechtsgang zorgen;

Besluit dat:

Alle hulpverleners (ambulancebroeders, brandweer en politie) in Nederland een bodycam zullen gaan
dragen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 13. Geen religieuze uitingen
Indiener: Themagroep Nationale veiligheid
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Binnen de politie Amsterdam er een voorstel is geweest om religieuze uitingen toe te staan als
onderdeel van het politie-uniform;

De overheid seculier en neutraal behoort te zijn.
Overwegende dat:

Er een debat gaande is in de maatschappij over het invoeren van religieuze uitingen als onderdeel van
het politie-uniform;

Wij als JS voor een neutrale en seculiere overheid staan;
Besluit dat:

Er geen religieuze uitingen zullen worden toegestaan als onderdeel van het politie-uniform, in zowel
Amsterdam als in de rest van Nederland.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 14. Dubbel D: Diversiteit & Defensie
Indiener: Themagroep Krijgsmacht
Verworpen.

M 15. Klimaat
Indiener: Themagroep Internationale veiligheid
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Men bij internationale veiligheid niet vaak denkt aan de gevolgen van klimaatverandering;

Hiermee de ernst van de gevolgen van klimaatverandering op de internationale veiligheid onderbelicht
blijven;
Overwegende dat:

Klimaatverandering kan leiden tot regionale droogte, voedselschaarste, overstromingen en
gronddegradatie;

Dit kan leiden tot mogelijke gevolgen als massamigratie en het uitbreken van conflicten;

De sociaaldemocratie streeft naar internationale solidariteit, waaronder internationale veiligheid;
Besluit dat:

Het LB van de JS, bij het bespreken van veiligheid of klimaatverandering, actief de koppeling tussen
deze aspecten moet benadrukken;

Het LB deze koppeling ook bij de PvdA onder de aandacht zal brengen;

Het LB het belang van deze koppeling verder zal uitwerken.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 16. Bewustwordingscampagne online bedreiging
Indiener: Themagroep Veilige publieke taak
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Publieke figuren, zoals politici, vaker online worden bedreigd;

Een online bedreiging een vergelijkbaar effect heeft op een persoon als een offline bedreiging;

Bedreigingen in alle vormen een negatief effect hebben op onze democratie;

Degenen die zich schuldig maakten aan online bedreiging in de zaak rondom Sylvana Simons pas na de
zaak tot het inzicht kwamen dat online bedreiging net zo serieus is als offline bedreiging;
Overwegende dat:

Mensen nog voordat ze veroordeeld worden, zouden moeten begrijpen dat hun online gedrag gelijk
staat aan hun offline gedrag;

Het besef van de moraliteit van eenieders online gedrag preventief kan werken bij toekomstige
bedreigingen van publieke figuren;
Besluit dat:

De JS de PvdA moet aanmoedigen om een bewustwordingscampagne te starten om publiek besef aan te
wakkeren rondom online bedreiging.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 17. Cyber security
Indiener: Themagroep Internationale veiligheid
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Dat internetveiligheid van toenemend belang is;

Het werk van ethische hackers onze cyber security bevordert;
Overwegende dat:

Zonder wettelijke bescherming er een persoonlijk risico bestaat voor ethische hackers;

Door dit risico deze hackers hun werk niet of minder kunnen doen waardoor onze veiligheid in het
geding komt;
Besluit dat:

Wij willen streven naar wettelijke bescherming van ethische hackers, waardoor Nederland een veilige
haven wordt voor ethische hackers;

Nederland bij ethische hackers per geval beoordeelt of zij al dan niet uitgeleverd worden;

Nederland deze bescherming ook op internationaal vlak gaat bevorderen;
En gaat over tot de orde van de dag.

M 18. Onafhankelijkheid Europese militaire samenwerking
Indiener: Themagroep Internationale veiligheid
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Nederland en Europa wat betreft internationale veiligheid erg afhankelijk zijn van de Verenigde Staten;
Overwegende dat:

Deze mate van afhankelijkheid ongewenst is;

Europese militaire samenwerking daarom bevorderd moet worden;

Democratische controle op het leger essentieel is;

Er in de huidige Europese Unie een tekort aan democratische controle is;
Besluit dat:

De JS streeft naar een Europees leger, maar dit streven pas voortzet nadat het democratisch tekort in de
EU is opgelost;

De JS streeft naar bevordering van Europese militaire samenwerking middels afspraken over een
minimum voor militaire uitgaven;
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En gaat over tot de orde van de dag.
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