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Voorwoord
Beste JS’er,
Voor je ligt de Derde Congreskrant van het Najaarscongres 2017 in Leeuwarden. Deze Congreskrant bevat de tekst
van de beslispunten, HR-wijzigingen en moties zoals die op het Congres zijn aangenomen.
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.
Ook 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 11 en 12 november 2017. De tekst is
vastgesteld door het presidium op 29-12-2017.
Met rode groet,
Simon Putman
Vicevoorzitter/Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Beslispunten
B 1. Bestuursvergoeding voorzitter
Indiener: JS Den Haag-Leiden
Ingetrokken.

B 2. Seks op het Congres
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
•
Er op JS-congressen veel gesekst wordt;
•
Seks op een Congres soms onverwacht kan zijn, waardoor de partners niet altijd voorbereid zijn;
•
Seksueel geweld te voorkomen is als alle partners elkaars grenzen kennen en respecteren;
•
Het onmogelijk is voor iedereen om op hetzelfde niveau voorgelicht te zijn over consensuele seks;
Overwegende dat:
•
De JS algemene kennis over veilige en consensuele seks hoort uit te dragen middels haar eigen leden;
•
Onze koepelorganisaties YES en IUSY op hun zomerkampen kort voorlichtingen geven over
consensuele en veilige seks en deelnemers voorbehoedsmiddelen meegeven;
Besluit dat:
•
Aan het begin van het Congres een korte voorlichting moet worden gegeven aan de leden over
consensuele seks en het respecteren van elkaars grenzen;
•
Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij binnenkomst een condoom moet ontvangen van de JS.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 2.1 Seks op het Congres
Indiener: JS Overijssel
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:
Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij binnenkomst een condoom moet ontvangen van de JS.
Voorgestelde tekst:
Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij de organisatie een condoom kan ontvangen.
Toelichting: Wanneer nieuwe leden op hun eerste Congres meteen een condoom in de handen gedrukt krijgen,
zullen ze een verkeerd beeld krijgen van wat een Congres is. Vooral voor jongere leden kan dit schrikken zijn en
maakt het Congres daarmee minder verwelkomend.

AM 2.2 Seks op het Congres
Indiener: JS Overijssel
Verworpen.
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Huishoudelijk Reglement
HR 1. Het organiseren van activiteiten
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 1.1 lid 1
Huidige tekst:
Het organiseren van activiteiten op internationaal, landelijk en lokaal niveau, onder andere debatten,
werkbezoeken en trainingen;
Voorgestelde tekst:
Het organiseren van activiteiten op internationaal, landelijk en lokaal niveau.
Toelichting
Het eerste deel van de tekst dekt de lading.

HR 2. Voorjaars- en Najaarscongres
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.1 lid 2
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur stuurt een Aankondiging ten minste acht weken voor het Congres, of zoveel eerder als de
datum bekend is.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur stuurt een Aankondiging ten minste acht weken voor het Congres.
Toelichting
Het eerste deel van de tekst dekt de lading.

HR 3. Buitengewoon Congres
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.3 lid 2
Huidige tekst:
Een verzoek tot het bijeenroepen van een Buitengewoon Congres wordt gericht aan het landelijk bestuur en het
presidium en vermeldt de te bespreken onderwerpen. Indien het landelijk bestuur geen gehoor geeft aan het
verzoek, verstuurt het presidium de Aankondiging. Medewerkers werken hieraan mee.
Voorgestelde tekst:
Een verzoek tot het bijeenroepen van een Buitengewoon Congres wordt gericht aan het landelijk bestuur en het
presidium en vermeldt de te bespreken onderwerpen. Indien het landelijk bestuur geen gehoor geeft aan het
verzoek, verstuurt het presidium de Aankondiging.
Toelichting
De JS heeft (op dit moment) geen medewerkers.

HR 4. Indienen congresvoorstellen
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4 lid 2
Huidige tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het Congres. Het
ledenweekend valt minstens een week voor de deadline van gewone voorstellen. Indiening van moties en
resoluties dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet
zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun
betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.
Voorgestelde tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het Congres. Indiening
van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee
afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van
het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.
Toelichting
In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om het ledenweekend minstens een week voor de deadline van
gewone voorstellen te houden.
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HR 5. Financiële voorstellen
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4 lid 4
Huidige tekst:
Financiële voorstellen zijn de begroting en de jaarrekening. Financiële voorstellen worden ingediend door het
landelijk bestuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant, tenzij er sprake is van overmacht. Alle
leden kunnen amendementen indienen op de begroting. Deze amendementen moeten wel voorzien zijn van een
dekkingsvoorstel om behandeld te worden. Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken,
kunnen slechts worden ingediend door leden uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op
het Congres een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele
kosten zijn onder andere de kosten die verband houden met de medewerker en huisvesting. De jaarrekening kan
niet worden geamendeerd.
Voorgestelde tekst:
Financiële voorstellen zijn de begroting en de jaarrekening. Financiële voorstellen worden ingediend door het
landelijk bestuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant, tenzij er sprake is van overmacht. Alle
leden kunnen amendementen indienen op de begroting. Deze amendementen moeten wel voorzien zijn van een
dekkingsvoorstel om behandeld te worden. Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken,
kunnen slechts worden ingediend door leden uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op
het Congres een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele
kosten zijn onder andere de kosten die verband houden met huisvesting. De jaarrekening kan niet worden
geamendeerd.
Toelichting
De JS heeft (op dit moment) geen medewerker.

HR 6. Toepassingen
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 4.1 lid 3
Huidige tekst:
Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op een afdeling en een onderafdeling, tenzij een afwijkende
stemprocedure is opgenomen in een voor de leden openbaar en toegankelijk afdelingsreglement.
Voorgestelde tekst:
Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op een afdeling en een onderafdeling.
Toelichting
Het eerste deel van de tekst volstaat, aangezien het landelijke Huishoudelijk Reglement voorrang geniet op
eventuele afdelingsreglementen.

HR 7. Uitreiken stemkaarten
Indiener: Landelijk Bestuur
Schrappen bestaande tekst
Artikel 4.2 lid 6
Huidige tekst:
Tijdens een Congres wordt aan de stemgerechtigde leden een stemkaart uitgereikt als bewijs van
stemgerechtigheid.
Toelichting
Overbodig lid dat niet in het HR opgenomen hoeft te worden.

HR 8. Stemming over personen
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 4.9
Huidige tekst:
Indien bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 na drie stemrondes geen van de kandidaten de
volstrekte meerderheid heeft behaald, roept het landelijk bestuur overeenkomstig artikel 3:2 een Extra Congres
bijeen, te houden zes weken na het Congres waarop de verkiezing oorspronkelijk geagendeerd was.
Voorgestelde tekst:
Indien bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 na drie stemrondes geen van de kandidaten de
volstrekte meerderheid heeft behaald, roept het landelijk bestuur overeenkomstig artikel 3:2 een Extra Congres
bijeen.
Toelichting
Het eerste deel van de tekst volstaat.
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HR 9. Procedure digitale ledenverkiezing
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 4.17 lid 3
Huidige tekst:
Er wordt geen verkiezing volgens lid 1 gehouden als er voor de functie slechts één kandidaat is, dan besluit het
Congres.
Voorgestelde tekst:
Er wordt geen verkiezing volgens lid 1 gehouden als er voor de functie slechts één kandidaat is, dan besluit het
Congres, tenzij het presidium anders besluit.
Toelichting
De gewijzigde tekst geeft het presidium de mogelijkheid om af te wijken van de procedure indien dit door hen als
wenselijk wordt geacht.

HR 10. Samenstellen Congreskranten
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.1 lid 4
Huidige tekst:
De secretaris stelt de Congreskranten samen; als lid van het presidium.
Voorgestelde tekst:
De secretaris stelt als lid van het presidium de Congreskranten samen en het presidium stelt deze vast.
Toelichting
De voorgestelde tekst geeft een beter beeld weer van de dagelijkse praktijk van het samen- en vaststellen van
Congreskranten.

HR 11. Voorzitterstermijn
Indiener: JS Den Haag-Leiden
Verworpen.

HR 12. Scoutingcommissie
Indiener: Landelijk Bestuur
Schrappen bestaande tekst
Artikel 7.5 lid 10
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur benoemt een scoutingcommissie, belast met het scouten en begeleiden van leden voor
functies buiten de vereniging. De secretaris van de scoutingcommissie is het bestuurslid belast met scouting. Een
meerderheid van de scoutingcommissie bestaat uit personen die geen lid zijn van het landelijk bestuur.
Toelichting
Het landelijk bestuur stelt, overeenkomstig de begroting voor 2018, voor om de scoutingcommissie op te heffen
en daarmee dit lid te schrappen uit het HR.

HR 13. Oprichtingssubsidie
Indiener: Landelijk Bestuur
Schrappen bestaande tekst
Artikel 9.1 lid 3
Huidige tekst:
Een afdeling in oprichting heeft recht op honderdvijftig euro subsidie.
Toelichting
In de praktijk worden er geen afdelingen opgericht die niet eerst actief waren als onderafdeling. Hier is het
beleid van het landelijk bestuur ook op gericht. Deze opstartsubsidie was bedoeld om afdelingen de mogelijkheid
te geven om vanuit niks op te starten. In de praktijk is dit lid dus overbodig. De mogelijkheid om projectsubsidie
aan te vragen is natuurlijk wel beschikbaar.
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HR 14. Declarabele kosten
Indiener: Landelijk Bestuur
Schrappen bestaande tekst
Artikel 11.2 lid 1
Huidige tekst:
d. andere kosten worden niet vergoed.
Toelichting
De rest van het lid dekt de lading van de te declareren kosten.

HR 15. Afdelingsafdracht 1
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.7 lid 1
Huidige tekst:
Een afdeling ontvangt per jaar vijftien euro per lid voor de eerste 100 leden. Voor ieder nieuw geworven lid vanaf
honderd leden ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig vijf euro.
Voorgestelde tekst:
Een afdeling ontvangt per jaar vier euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder nieuw geworven lid
ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro.
Toelichting
Als gevolg van de verkiezingsuitslag ontvangt de JS minder subsidie. Het landelijk bestuur is van mening dat het
redelijk is als ook afdelingen hier iets van merken. Daarom zouden wij graag de afdracht verlagen. De
projectsubsidiepot zouden we wel even groot willen houden, zodat de bezuiniging die afdelingen te verwerken
krijgen relatief lager is dan de bezuiniging die we over de hele vereniging verspreid moeten doorvoeren.

HR 16. Afdelingsafdracht 2
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.7 lid 3
Huidige tekst:
De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn ontvangen: de begroting, het laatste bankafschrift van het jaar en de
jaarrekening
Voorgestelde tekst:
De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn ontvangen: de begroting en de jaarrekening.
Toelichting
We bankieren al een aantal jaar bij de Rabobank. Sinds we daar klant zijn, ontvangen afdelingspenningmeesters
geen bankafschriften meer. Deze hoeven dan ook niet meer meegestuurd te worden met de aanvraag van de
afdelingsafdracht.

HR 17. LAVA
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 12.7 lid 1
Huidige tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal drie keer per jaar.
Voorgestelde tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal één keer per jaar.
Toelichting
Als gevolg van de verkiezingsuitslag ontvangt de JS minder subsidie. Het landelijk bestuur stelt voor om een
gedeelte van de benodigde bezuiniging in te vullen door minder vaak het ledenblad LAVA te versturen. Omdat
we wel waarde hechten aan het fysieke contactmoment met de JS dat de LAVA biedt voor inactieve leden willen
we de LAVA wel graag behouden. Daarom stellen we voor ieder jaar één LAVA op papier te versturen. Het staat
de hoofdredacteur vrij om hiernaast één of meerdere uitgaves digitaal te verspreiden.
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HR 18. Slotbepalingen
Indiener: Landelijk Bestuur
Toevoegen nieuw lid
Artikel 12.9
Mocht dit reglement geen uitsluitsel bieden, dan besluit het presidium in samenspraak met het landelijk bestuur.
Toelichting
Dit nieuwe lid ziet er op toe dat het presidium, ook als het reglement geen uitsluitsel biedt, indien nodig passend
kan handelen.
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HR 19. Technische wijzigingen
Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
1. In artikel 1:1 wordt het woord ‘Lid 1’ geschrapt.
2. In artikel 1:1, eerste lid, wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA.
3. In artikel 3.5, achtste lid, wordt ‘standpunten database’ twee maal vervangen door: standpuntendatabase.
4. In artikel 3:5, achtste lid, wordt ‘voorvloeiende’ vervangen door: voortvloeiende.
5. In artikel 3:5, achtste lid, wordt ‘congres’ vervangen door: Congres.
6. In artikel 3:6, derde lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt.
7. Artikel 3:6 Actuele Moties wordt veranderd in Artikel 3:7 Actuele Moties.
8. In artikel 4:2, vierde lid, wordt ‘grootste’ vervangen door: meeste.
9. In artikel 4:2, vierde lid, wordt ‘waren’ vervangen door: zijn.
10. Boven artikel 4:3 wordt het kopje ‘stemming over personen’ geschrapt.
11. Aan het slot van artikel 4:3, eerste lid, wordt een punt ingevoegd.
12. In artikel 4:6, tweede lid, wordt ‘terug trekken’ vervangen door: terugtrekken.
13. In artikel 4:7 wordt in de laatste zin ‘indien’ vervangen door: als.
14. In artikel 4:8 wordt vóór de eerste zin lid 1 ingevoegd.
15. In artikel 4:8 wordt vóór de derde zin lid 2 ingevoegd.
16. In artikel 4:8 wordt vóór de vierde zin lid 3 ingevoegd.
17. In artikel 4:8 wordt vóór de vijfde zin lid 4 ingevoegd.
18. In artikel 4:8 wordt halverwege de vijfde zin ‘indien’ vervangen door: als.
19. In artikel 4:15, derde lid, wordt ‘besluiten’ ingevoegd tussen ‘kan’ en ‘een’.
20. In artikel 4:15, derde lid, wordt ‘toelaten’ vervangen door: toe te laten.
21. In artikel 4:15, derde lid, wordt een komma ingevoegd tussen ‘handhaaft’ en ‘wordt’.
22. Artikel 4:15 Ordevoorstellen wordt veranderd in Artikel 3:6 Ordevoorstellen.
23. In artikel 4:16 wordt lid 2 vervangen door lid 4, lid 3 door lid 2 en lid 4 door lid 3.
24. In artikel 4:16, tweede lid, wordt ‘lid 4’ vervangen door: lid 2.
25. Artikel 4:17 Procedure digitale ledenstemming wordt veranderd in Artikel 4:17 Procedure digitale
ledenverkiezing
26. In artikel 4:17, vijfde lid, wordt ‘artikel 4:7’ vervangen door: artikel 4:8.
27. In artikel 4:17, zevende lid, wordt ‘ledenverkiezing’ vervangen door: ledenstemming.
28. In artikel 4:17, zevende lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt.
29. In artikel 5:1, eerste lid, wordt ‘zeven leden,’ geschrapt.
30. In artikel 5:2, vierde lid, wordt in de laatste zin ‘zijn’ vervangen door: zijn of haar.
31. In artikel 5:2, zesde lid, wordt ‘anderen dan leden’ vervangen door: niet-leden.
32. In artikel 6:1, eerste lid, wordt ‘in’ vervangen door: binnen.
33. In artikel 6:2, eerste lid, wordt ‘toepassingen’ vervangen door: toepassing.
34. In artikel 6:2, tweede lid, wordt ‘eerste congreskrant’ vervangen door: Eerste Congreskrant.
35. In artikel 6:2, tweede lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór.
36. In artikel 6:2, derde lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór.
37. In artikel 6:2, vierde lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór.
38. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt ‘schriftelijk’ ingevoegd tussen ‘zich’ en ‘kandidaat’.
39. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt ‘door middel van een e-mail gericht aan’ vervangen door: bij.
40. In artikel 7:1, tweede lid, wordt ‘ledenstemming’ vervangen door: ledenverkiezing.
41. In artikel 7:2, vierde lid, wordt ‘aan’ vervangen door: aan-.
42. In artikel 7:2, vijfde lid, wordt ‘andere’ ingevoegd tussen ‘een’ en ‘door’.
43. In artikel 7:3, vierde lid, wordt ‘in het Congres’ vervangen door: op het Congres.
44. In artikel 7:4, vijfde lid, wordt ‘ledenstemming’ vervangen door: ledenverkiezing.
45. In artikel 7:5, tweede lid, wordt ‘PvdA Kamerfracties ‘vervangen door: PvdA-Kamerfracties.
46. In artikel 7:5, derde lid, wordt ‘personeel’ geschrapt.
47. In artikel 7:5, derde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.
48. In artikel 7:5, vierde lid, wordt ‘desgevraagd’ geschrapt.
49. In artikel 7:5, vijfde lid, wordt ‘congres’ vervangen door: Congres.
50. In artikel 7:5, zesde lid, wordt ‘vast legt’ vervangen door: vastlegt.
51. In artikel 7:5, zevende lid, wordt ‘voorjaarscongres’ vervangen door: Voorjaarscongres.
52. In artikel 7:5, zevende lid, wordt ‘verslag’ vervangen door: jaarverslag.
53. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 5’ vervangen door: Lid 6.
54. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 6’ vervangen door: Lid 7.
55. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 7’ vervangen door: Lid 8.
56. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 8’ vervangen door: Lid 9.
57. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 9’ vervangen door: Lid 10.
58. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 10’ vervangen door: Lid 11.
59. In artikel 7:6, derde lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt.
60. In artikel 8:1, eerste lid, wordt ‘hem’ vervangen door: hem of haar.
61. In artikel 9:1, eerste lid, wordt ‘schriftelijk’ ingevoegd tussen ‘hiertoe’ en ‘een’.
62. In artikel 9:1, vierde lid, wordt in de tekst zelf ‘lid 4’ geschrapt.
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63. In artikel 9:1, vierde lid, wordt een komma ingevoegd tussen ‘bestaat’ en ‘heroverweegt’.
64. In artikel 9:1 wordt het woord ‘Lid 4’ vervangen door: Lid 3.
65. In artikel 9:2, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.
66. In artikel 9:2, vijfde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.
67. In artikel 9:3, vijfde lid, wordt vóór de tweede zin lid 6 ingevoegd.
68. In artikel 9:3, zesde lid, wordt ‘lid 6’ vervangen door: lid 7.
69. In artikel 9:3, zevende lid, wordt ‘lid 7’ vervangen door: lid 8.
70. In artikel 9:3, zesde lid, wordt ‘hebben’ ingevoegd tussen ‘en’ en ‘daar’.
71. In artikel 9:4 wordt aan het einde van de titel de punt (.) geschrapt.
72. In artikel 9:4, eerste lid, wordt ‘in’ vervangen door: binnen.
73. In artikel 9:4, vijfde lid, wordt de spatie aan het begin van de zin geschrapt.
74. In artikel 9:6 wordt aan het einde van de titel de punt (.) geschrapt.
75. In artikel 9.6, tweede lid, wordt ‘communicatiekanalen1’ vervangen door: communicatiekanalen.
76. In artikel 11.2, derde lid, wordt ‘NS kortingskaart; vervangen door: NS-kortingskaart.
77. In artikel 11.3, vierde lid, wordt ‘Lid’ vervangen door: lid.
78. In artikel 11.3, vijfde lid, wordt ‘Lid’ vervangen door: lid.
79. In artikel 11.3, zevende lid, wordt ‘CO2 uitstoot’ vervangen door: CO2-uitstoot.
80. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje a, ‘te zijn’ ingevoegd tussen ‘voren’ en ‘ingediend’
81. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje b, ‘worden’ vervangen door: te zijn.
82. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje c, ‘te worden’ vervangen door ‘tevoren te zijn’.
83. In artikel 11.6, tweede lid, wordt ‘indien’ vervangen door: als.
84. In artikel 11.8, tweede lid, wordt aan het einde van de zin een punt (.) ingevoegd.
85. In artikel 11.9, titel, wordt ‘Financiële Jaarstukken’ vervangen door: Financiële jaarstukken.
86. In artikel 11.9, eerste lid, wordt ‘voorjaarscongres’ vervangen door: Voorjaarscongres.
87. In artikel 11.9, derde lid, wordt ‘najaarscongres’ vervangen door: Najaarscongres.
88. In artikel 12:2 wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA.
89. In artikel 12:5 wordt ‘redactionele’ vervangen door: redactioneel.
90. In artikel 12:7 wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA.
91. In artikel 12:8, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.
92. In artikel 12:9, eerste lid, wordt ‘12’ vervangen door: 11.
93. In artikel 12:9, eerste lid, wordt ‘twee derde’ vervangen door: tweederde.
94. Hoofdstuk 12 Overig wordt veranderd in Hoofdstuk 12 LAVA en Hoofdstuk 13 Overig.
95. Artikel 12:1 Personeel wordt veranderd in Artikel 13:1 Personeel.
96. Artikel 12:2 Lava wordt veranderd in Artikel 12:1 LAVA.
97. Artikel 12:3 Doelstelling wordt veranderd in Artikel 12:2 Doelstelling.
98. Artikel 12:4 Redactiesamenstelling wordt veranderd in Artikel 12:3 Redactiesamenstelling.
99. Artikel 12:5 Taak redactie wordt veranderd in Artikel 12:4 Taak redactie.
100. Artikel 12:6 Werkwijze redactie wordt veranderd in Artikel 12:5 Werkwijze redactie.
101. Artikel 12:7 Verschijningsvorm wordt veranderd in Artikel 12:6 Verschijningsvorm.
102. Artikel 12:8 Adviesbevoegdheid – Lid 1 wordt veranderd in Artikel 7:5 Werkwijze – Lid 5
103. Artikel 12:9 Slotbepalingen wordt veranderd in Artikel 13:2 Slotbepalingen.
Toelichting
Het bovenstaande betreft technische wijzigingen en verbeteringen van omissies en hebben derhalve geen
inhoudelijke gevolgen.
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Moties
M 1. Afschaffen schuldenstelsel
Indiener: JS Zwolle
Verworpen.

AM 1.1 Afschaffen schuldenstelsel
Indiener: Landelijk Bestuur
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:
Overwegende dat:
• Het leenstelsel er op papier prima uitziet, maar het er in de praktijk voor zorgt dat jongeren
(voornamelijk uit armere gezinnen) niet meer durven te studeren omdat ze bang zijn voor de
schuldenlast;
• Het leenstelsel ervoor zorgt dat jongeren sneller ook andere leningen aannemen en zich zo in de
schulden werken;
• Het geld dat met het afschaffen van het studiefinancieringsstelsel is bespaard niet eens is gebruikt om
het onderwijs dan ten minste op een andere manier te verbeteren;
• Onderwijs en de kans om jezelf te ontwikkelen een recht is voor iedereen;
Besluit dat:
• De afdelingen en het LB van de JS zich actief in gaan zetten voor de herinvoering van het
studiefinancieringsstelsel;
• Het LB van de JS een motie met dezelfde strekking indient op het eerstvolgende partijcongres van de
PvdA.
Voorgestelde tekst:
Overwegende dat:
• Onderwijs en de kans om jezelf te ontwikkelen een recht is voor iedereen;
• Je met een universitair diploma 1,5 tot 2 keer zoveel verdienen gaat als met een mbo-diploma;
• Het sociaal leenstelsel de ongelijkheid dat de bakker de studie van de zoon van de advocaat betaalt,
wegneemt;
• De aanvullende beurs is verhoogd;
• Het aantal mbo'ers dat een financieel motief geeft om wel of niet door te studeren gelijk is gebleven:
ongeveer een derde;
• Het een sóciaal leenstelsel is, waardoor mbo-studenten nu ook een studentenreisproduct krijgen;
• De toegankelijkheid van het onderwijs voor mensen met een functiebeperking en
eerstegeneratiestudenten wel is afgenomen sinds het sociaal leenstelsel;
Besluit dat:
• De afdelingen en het LB van de JS zich actief in gaan zetten voor de toegankelijkheid van het onderwijs
en het sociaal leenstelsel in het bijzonder;
• De Jonge Socialisten zich ervoor sterk maken dat de toegankelijkheid van het onderwijs voor mensen
met een functiebeperking en eerstegeneratiestudenten wordt verhoogd;
Toelichting: De punten uit de overwegingen zijn (deels) bewezen onwaar. Het geld van het
studiefinancieringsstelsel is wel degelijk gestoken in het onderwijs. Er zijn bij het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen geen aanwijzingen dat jongeren hierdoor sneller in de schulden komen. De groepen
die moeite ondervinden door het leenstelsel zijn de eerstegeneratiestudenten en de jongeren met een
functiebeperking. In plaats van te strijden voor studenten die het allemaal goed voor zichzelf willen regelen,
strijden wij liever voor jongeren die daadwerkelijk extra drempels ervaren door het sociaal leenstelsel. (Bron:
Aanbiedingsbrief tweede monitorrapportage studievoorschot
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/01/aanbiedingsbrief-tweedemonitorrapportage-studievoorschot ). Wij denken dat dit socialer is, wij zijn er namelijk niet voor de snelle
jongens en meisjes met de grote bek, maar juist voor hen die minder goed vertegenwoordigd zijn. Wij willen ons
inzetten om ervoor te zorgen dat de jongeren die met al hun energie door hun aandoening met moeite een
opleiding afronden wel die kans krijgen net als de jongeren die als eerste van hun familie gaan studeren. Daar
trekken wij graag voor ten strijde!
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M 2. Huurgat
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• De kloof tussen sociale huur en de huur in de vrije sector steeds groter wordt;
• De wachtlijsten voor de sociale huur steeds langer worden;
• Sociale huurwoningen te weinig worden gebouwd;
• Zeer hoge huren in de vrije sector het meest winstgevend zijn en bouwbedrijven zich daar vooral op
focussen;
Overwegende dat:
• Een grotere sociale huurvoorraad de wachtlijsten zal doen krimpen;
• Een hogere sociale huurgrens zal leiden tot meer woningen in het middensegment;
• Een hogere sociale huurgrens leidt tot een betere doorstroming in de huurmarkt;
• Hierdoor het gat tussen de sociale huur en de vrije markt zal krimpen;
Besluit dat:
• De sociale huurgrens dient te worden verhoogd naar €1000,-;
• Er een flinke slag dient te worden gemaakt in de bouw van sociale huur om de nieuwe borg te
garanderen;
• Elke JS-afdeling komend jaar een actie opzet rond sociale huur, die anders een liedje moet zingen op
het Congres.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 3. Gemeentelijk woningmarktbeleid
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• De vrije sector zich vooral focust op de bouw van woningen onbetaalbaar voor Jan Modaal;
• Er nog steeds een lange wachtlijst is in de sociale huurmarkt;
• Er veel woonobjecten worden aangeschaft als investering die de prijs opdrijven voor het gros van de
huizenkopers;
Overwegende dat:
• Dat een woning een plek is voor geborgenheid, zekerheid en zelfontplooiing en dat iedere Nederlander
dat recht bezit;
• Dat het lot van starters op de woningmarkt afhankelijk is van de grillen van de belegger of
ontwikkelaar;
• Alle inkomensgroepen een waardevolle bijdrage leveren aan de dynamiek en sociale cohesie binnen een
dorp of stad;
• Dat het woningmarktbeleid niet moet leiden tot grotere ongelijkheid door een afname van de sociale
mobiliteit voor bepaalde groepen;
Besluit dat:
• Gemeenten ten minste 40% van de huurwoningraad besteedt aan sociale huur en 40% aan
middenhuur;
• Als dit quotum niet aanwezig is, moet bij de bouw van nieuwe huurwoningen hetzelfde quotum gelden
tot de voorraad op peil is;
• De hierboven gestelde eis moet gelden voor mensen die meer dan 50% van het jaar in hun woning
wonen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 4. Starters op de woningmarkt
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• Door een structureel tekort aan woningbouw het jaarlijkse tekort aan woningen toeneemt;
• Door het opkopen van woningen door investeerders de prijzen van woningen fors toenemen;
• De prijzen van een woning snel oplopen, waardoor het voor starters steeds lastiger is een huis binnen
hun budget te vinden;
Overwegende dat:
• Een koopwoning een stukje zekerheid biedt aan starters;
• Wij van mening zijn dat starters meer recht hebben op een woning dan investeerders;
Besluit dat:
• De premiewoningen weer nieuw leven in moeten worden geblazen om starters te ondersteunen op de
woningmarkt;
• Starters ondersteund worden door de gemeente.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 5. WOZ-afhankelijke verhuurdersheffing
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• De vrije sector zich vooral focust op de bouw van woningen onbetaalbaar voor mensen met
middeninkomens;
• De lasten van de verhuurdersheffing nu terechtkomen bij zowel de middenhuur als de hogere
huurklasse;
• Een vlakke verhuurdersheffing niet bijdraagt aan een toename van woningen voor het middensegment;
eerder een afname;
• De huidige verhuurdersheffing zich beweegt tussen de 0.5% en 0.6%;
Overwegende dat:
• De middenklasse essentieel is voor een goed functionerende gemeente;
• De zwaarste schouders de zwaarste lasten moeten dragen;
• De middenklasse niet getroffen mag worden door deze heffing;
Besluit dat:
• De verhuurdersheffing wordt vrijgesteld van woningen met een huurprijs tot €1100,-;
• De verhuurdersheffing daarna oploopt tot 1% van de woningwaarde bij een huur van €2750,-.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 6. Gordon – ’t Is zo weer voorbij
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• Een groot percentage van de jongeren flexibel werkt;
• Je met flexibel werk minder rechten hebt dan met vast werk;
• Kwaliteit van werk in flex achteruit gaat;
• Jongeren het moeilijk hebben fatsoenlijk te wonen;
Overwegende dat:
• Het opbouwen van een leven gebeurt als je zekerheid hebt;
• Zekerheid een zeker inkomen en een fatsoenlijk huis omvat;
• Young & United hier juist nu actie op voert;
• De JS voor de garantie van veilig werk en arbeidsrechten is en ze niet graag uitgehold ziet;
Besluit dat:
• Het LB, afdelingen en leden hier meer actie op ondernemen en de banden met Young & United
versterken;
• Wanneer er vanuit het LB en/of desbetreffende afdelingen niets gebeurt, zij dan op het volgende
Congres een liedje zingen (bij voorkeur uit het verzamelde werk van Gordon, vriend van meneer Mark
Rutte, bij congresgangers wellicht bekend).
En gaat over tot de orde van de dag.
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Actuele moties
A 1. Stop de sleepwet
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
• De Kiesraad op 1 november bekend maakte dat er op 21 maart een referendum wordt gehouden over de
vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet;
• Dit na de deadline voor het indienen van moties was en er dus een actuele motie nodig is om standpunt
te bepalen;
• Deze wet een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten behelst;
• Er hierdoor een “sleepnet” mag worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook
van niet-verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon
in woont;
• Alle geautomatiseerde apparaten gehackt mogen worden;
• Er een geheime DNA-databank aangelegd mag worden waar iedereen in terecht kan komen;
• Verzamelde data met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld mag worden, ook zonder deze eerst
geanalyseerd te hebben;
Overwegende dat:
• Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse
Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers al hun zorgen geuit hebben over deze
wet;
• De PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer voor deze wet gestemd hebben;
• Er op 21 maart ook gemeenteraadsverkiezingen zijn;
• Wij een onafhankelijke organisatie zijn;
Besluit dat:
• De Jonge Socialisten in de PvdA tegen de sleepwet zijn;
• Er een aanvraag gedaan wordt bij de referendumcommissie om campagne voor het nee-kamp te
voeren;
• De meeste campagne-energie in de gemeenteraadsverkiezingen gestoken zal worden.
En gaat over tot de orde van de dag.

A 2. Koffie en thee op het Congres
Indiener: Samir Ahraui
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
•
Koffie en thee een van de meest cruciale levensbehoeften is;
•
Koffie en thee op dit Congres alleen bij ontbijt en lunch gratis was;
•
Koffie en thee buiten deze tijden €1,80 kost;
Overwegende dat:
•
Wij een toegankelijke vereniging moeten en willen zijn;
•
Met een kater cafeïne nodig is;
Besluit dat:
•
Koffie en thee inclusief een koekje altijd inbegrepen moet zijn op congressen;
•
Samir de koffie financiert;
•
Het presidium uitgesloten is van de gratis koffie;
•
Samir op zaterdag tussen 15:00 en 18:00 uur in een Djellaba en Marokkaans hoedje Marokkaanse thee
serveert.
En gaat over tot de orde van de dag.

16

A 3. De Booij-shuffle
Indiener: Maren Slangen, Jintro Pauly en Robert Steenbergen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
•
Wouter Booij tijdens het congresfeest in de nacht van 11 op 12 november 2017 heeft laten zien hoe
Nederland in beweging eruit hoort te zien en ons heeft verlicht (zowel qua lichaamsgewicht als
spiritueel) met geweldige dansmoves;
•
Het daardoor niet mogelijk was deze motie in te dienen voor de deadline van de Eerste Congreskrant;
Overwegende dat:
•
Het daarom goed is om tijdens een Congres voldoende te bewegen;
Besluit dat:
•
Wouter Booij elk Congres op zondag de dag opent in een roze speedo met “Nederland in beweging”;
•
Hij de rest van het Congres Marokkaanse thee schenkt in hetzelfde kostuum;
•
Hij als dank voor geleverde diensten op de zaterdagavond van het Congres aanwezig is en gin tonic op
kosten van Samir drinkt;
•
Hij tot een bedrag van €150,- belastingvrij aan roze speedo’s mag declareren en tevens een duikbril op
sterkte krijgt van Samir;
•
Hij in aanloop naar het feest op kosten van Samir per Uber wordt opgehaald en tevens op zondag op
kosten van Samir met Uber black weer wordt terug gebracht.
En gaat over tot de orde van de dag.
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