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Voorwoord
Beste JS’er,

Dit is de Derde Congreskrant voor het Buitengewoon congres te Utrecht. In deze Congreskrant lees je alles over de
verkiezing voor de functie van voorzitter en vind je de aangenomen, ingetrokken en verworpen moties en
amendementen voor het Buitengewoon congres.
Tijdens het Buitengewoon congres op 8 september heeft de Jonge Socialisten in de PvdA Twan Wilmes tot
Voorzitter verkozen voor de periode tot aan het Voorjaarscongres van 2020, zoals besloten is tijdens het afgelopen
Voorjaarscongres te Rotterdam.
Ik wil graag iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van dit congres. Tevens wil ik graag alle
aanwezigen bedanken voor de mooie discussies en de gezelligheid.
Met deze Congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 8 september 2018. De tekst is vastgesteld
door het presidium op 14-09-2018.

Met rode groet,
Djairo Terpstra
Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Verkiezingen
Landelijk Bestuur
Voorzitter
Twan Wilmes is via een schriftelijke stemming met 58 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 stemmen blanco
verkozen tot Voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA. Daarnaast ontving Twan “:(”, “De geschiedenis van
iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd! Revolutie!”, “#PrimaHoor”, “Joe!”, “Meer
popcorn, beroepscommissie”, “Meer bier de man #Tillie”, “Veel geluk, dit lieveheersbeestje zal je helpen (met
tekening)”, “Karma Justice 4 Simon #VJC2017”, “Ik wil seks met die kale”, “Volgende keer sla ik harder”, “Wat zie
je er mooi uit vandaag”, “Samenspraak (met hartjes)”, “Lekker vloai van me”, “Twan, de man die alles kan”,
“#Twannekoek 4 president”, een onleesbare handtekening en “Topper, Wildeboy, Abnormaal cool, Nee tegen
rechts, Niet een loser, Eeuwige leider, Koekenpan, Op mijn weegschaal, Eeeey, Kusjes”.
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Moties
M 1. Een minimumloon in de gehele EU
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er niet overal in de EU een minimumloon is;

Het minimumloon in de EU niet overal gelijk is aan het bestaansminimum;
Overwegende dat:

De JS solidair is met inwoners van andere EU-lidstaten;

Het ongelijke minimumloon zorgt voor te grote verschillen tussen lidstaten;

Er een verschil in koopkracht is in de verschillende lidstaten;

Iedereen in de EU recht heeft op een loon dat rechtvaardig is;

Een minimumloon onder het bestaansminimum corruptie in de hand werkt;
Besluit dat:

Er overal in de EU een minimumloon moet komen op basis van de koopkracht;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 1.1 Een minimumloon in de gehele EU
Toevoegen tekst
Afgewezen.

AM 1.2 Een minimumloon in de gehele EU
Toevoegen tekst
Afgewezen.

M 2. Tijd voor duurzame subsidies
Indiener: Landelijk Bestuur
Verworpen.
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M 3. Stop het vliegen start het treinen
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er geen Europese belasting is op kerosine;
Overwegende dat:

Hierdoor luchtvaartmaatschappijen hun deel in de klimaattransitie niet betalen;

Vliegen zo goedkoop is dat het te vaak gedaan wordt;

Een belasting op kerosine in alleen Nederland, de Nederlandse economie kan schaden;

Vliegen extreem milieuvervuilend is;

We graag de afspraken uit het Parijsakkoord willen halen;

Belasting op kerosine leuk is voor de schatkisten van de EU-lidstaten;
Besluit dat:

Er een belasting op kerosine moet komen;

Deze belasting ingezet moet worden om alternatieve, duurzame, manieren van reizen efficiënter,
effectiever en goedkoper te maken;

Er geïnvesteerd wordt in een hogesnelheids-treinnetwerk zodat mensen met een kleine beurs ook op
vakantie kunnen;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 3.1 Stop het vliegen start het treinen
Toevoegen tekst
Toe te voegen tekst:
Er geïnvesteerd wordt in een hogesnelheids-treinnetwerk zodat mensen met een kleine beurs ook op vakantie
kunnen;
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M 4. Rechtvaardige belastingen
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er in Europa op belastinggebied een race-to-the-bottom plaatsvindt;

In Nederland de dividendbelasting wordt afgeschaft;

De vennootschapsbelasting in veel landen naar beneden gaat;
Overwegende dat:

Dit zorgt voor een kapitaalstroom van arm naar rijk;

De JS solidariteit hoog in het vaandel heeft staan;

Belasting naar draagkracht op deze manier alleen nog maar geldt als je niet extreem rijk bent;
Besluit dat:

Er een Europese dividend- en vennootschapsbelasting moet komen;



Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen;



Als het de JS niet lukt om dit in het programma te krijgen, we een actie organiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

AM 4.1 Rechtvaardige belastingen
Toevoegen tekst
Toe te voegen tekst:
Als het de JS niet lukt om dit in het programma te krijgen, we een actie organiseren.

M 5. European Youth Plan
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De PES vijf jaar geleden het European Youth Plan introduceerde;

Het European Youth Plan verre van ingevoerd is;
Overwegende dat:

Het European Youth Plan, verregaande Europese solidariteit voorstelt;

De JS solidair is met andere EU-lidstaten;

De punten bepleit in het European Youth Plan ook leuk zijn voor de inwoners in Nederland;

De beginselen van de JS aansluiten bij het European Youth Plan;

De JS hier vorig jaar ook campagne voor heeft gevoerd;
Besluit dat:

Het European Youth Plan moet worden ingevoerd;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
*Het European Youth Plan is een plan geschreven door de PES (Party of European Socialists). Het plan voorziet
o.a. in de volgende punten: 1) Baangarantie voor iedereen na het genieten van onderwijs. 2) Het
Erasmusprogramma moet toegankelijk zijn voor iedereen en voor alle opleidingsniveaus. 3) Het European
childplan, dat o.a. pleit voor gratis medische zorg en betaalbaar onderwijs.
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M 6. Homohuwelijk in de gehele EU
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Het openstellen van het huwelijk nog niet in de gehele EU mogelijk is;

Het openstellen van het huwelijk niet in alle Europese lidstaten erkend wordt;
Overwegende dat:

Liefde een feestje is ongeacht seksuele voorkeur;
Besluit dat:

Het openstellen van het huwelijk en het hebben van regenbooggezinnen en het meerouderschap in heel
de EU ingevoerd en erkend moet worden;

Het Landelijk Bestuur, in samenwerking met het PvdA Roze Netwerk en Rainbow Rose, er voor
probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Europese
Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 6.1 Homohuwelijk in de gehele EU
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
Het homohuwelijk.
Voorgestelde tekst:
Het openstellen van het huwelijk.

AM 6.2 Homohuwelijk in de gehele EU
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
Het homohuwelijk in heel de EU ingevoerd en erkend moet worden;
Voorgestelde tekst:
Het openstellen van het huwelijk en het hebben van regenbooggezinnen en het meerouderschap in heel de EU
ingevoerd en erkend moet worden;

AM 6.3 Homohuwelijk in de gehele EU
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
Voorgestelde tekst:
Het Landelijk Bestuur, in samenwerking met het PvdA Roze Netwerk en Rainbow Rose, er voor probeert te
zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Europese
Parlementsverkiezingen.
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M 7. Meer democratie 1
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Europese Commissie niet democratisch tot stand komt;
Overwegende dat:

Het nu echt tijd is om het democratisch tekort in de EU aan te pakken;

Er op de huidige manier heel veel Commissieleden zijn met functies die vaak onzinnig zijn;
Besluit dat:

De Europese Commissie gekozen moet worden door het Europees Parlement en minder leden moet
tellen dan nu het geval is;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 8. Meer democratie 2
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Europese Commissie alleen in zijn volledigheid naar huis gestuurd kan worden;
Overwegende dat:

Een falend Commissielid op deze manier dus kan blijven zitten, omdat de hele Commissie naar huis
sturen soms wat overdreven is;
Besluit dat:

Het mogelijk moet zijn om een Commissielid individueel af te zetten;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 9. Meer democratie 3
Indiener: Landelijk Bestuur
Verworpen.
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M 10. Rustzone tijdens internationale activiteiten
Indiener: Shirodj Raghoenath
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Vorig jaar tijdens de YES (Young European Socialists) bureaumeeting een resolutie is aangenomen
omtrent de intekening van de ‘Safe Spaces’ en het ‘Trust Team’, echter omvat dit nog niet de dekking
voor alle mogelijke minderheidsgroepen en was dit afgelopen jaar niet optimaal geregeld;

Op dit moment bestaan er al twee ‘Safe Spaces’, namelijk voor vrouwen* en LGBQTI* bij grote YES
activiteiten;

Op internationale activiteiten waarbij honderden deelnemers van verschillende landen en culturen bij
elkaar komen, er meer behoefte is van het organiseren van (semi-)besloten bijeenkomsten voor andere
minderheidsgroepen of intersecties van verschillende (minderheids)groepen óf dat deelnemers zelf
behoefte hebben aan rust vanwege mentale gesteldheid, lichamelijke gesteldheid of voor het uitoefenen
van hun religie;

Afgelopen jaar de ‘Safe Spaces’ met name voor LGBTQI* aansloot aan een openbare ruimte, waardoor
sommige deelnemers die in de kast zitten/zaten een grote drempel moesten overkomen om naar deze
‘Safe Space’ te komen;
Overwegende dat:

Alle deelnemers van het YES-zomerkamp op hun gemak moeten voelen, ongeacht (gender)identiteit,
seksualiteit, afkomst, huidskleur, mentale en/of lichamelijke gesteldheid;

Deze motie betrekking heeft over de invulling van het YES-zomerkamp, waarbij deze vorm van ‘Safe
Spaces’ al bestaat en uitgebreid gedocumenteerd is;
Besluit dat:

De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit voor een
rustzone tijdens de komende YES-zomerkampen, waar verschillende groepen bijeen kunnen komen;

De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit dat de ‘Safe
Spaces’ in een discrete omgeving opgesteld zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Actuele moties
A 1. Hervorm het HR
Indiener: Beroepscommissie
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Duidelijkheid en transparantie in het HR ver te zoeken zijn;

Gezien: de discussies vandaag over het HR, en het gebrek aan duidelijkheid in het HR en de toezegging
vanuit het presidium dat het congres binnenkort over voorstellen kan stemmen;
Overwegende dat:

Een aanpassing van het HR en Statuten is vereist;

Het ongewenst is als voorstellen tot wijziging (enkel) vanuit het presidium en landelijk bestuur komen;

Een onafhankelijke commissie bestaande uit leden of oud-leden deze vereiste duidelijkheid wel kunnen
scheppen;
Besluit dat:

Tot het instellen van de commissie duidelijkheid en transparantie;

Draagt het LB op om in samenspraak met het presidium leden of oud-leden te benoemen voor in de
commissie, leden van de commissie worden door het Congres verkozen;

Nieuwe regels begrijpelijk en leesbaar voor alle leden zijn.
En gaan over tot de orde van de dag

AM 1.1 Hervorm het HR
Schrappen bestaande tekst
Afgewezen.

AM 1.2 Hervorm het HR
Wijzigen bestaande tekst
Vervallen.

AM 1.3 Hervorm het HR
Toevoegen tekst
Toe te voegen tekst:
Nieuwe regels begrijpelijk en leesbaar voor alle leden zijn.

AM 1.4 Hervorm het HR
Schrappen bestaande tekst
Afgewezen.

AM 1.5 Hervorm het HR
Schrappen bestaande tekst
Te schrappen tekst:
Alle verwijzingen naar een meestertitel.

AM 1.6 Hervorm het HR
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
Draagt het LB op om in samenspraak met het presidium leden of oud-leden te benoemen voor in de commissie;
Voorgestelde tekst:
Draagt het LB op om in samenspraak met het presidium leden of oud-leden te benoemen voor in de commissie,
leden van de commissie worden door het Congres verkozen;

11

Jaarrekening 2017
De jaarrekening is aangehouden en zal tijdens het najaarscongres te Groningen besproken worden.
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