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Introductie
Dit resultatenboek geeft een overzicht van de politieke besluiten die zijn
genomen op het Jonge Democraten zomercongres, dat plaatsvond in
Groningen tijdens het weekend van 15 en 16 juni 2013. Er is voor
gekozen aangenomen politieke voorstellen niet integraal op te nemen in
dit document, maar telkens een korte samenvatting van de inhoud te
geven. De volledige tekst van de resoluties, moties en amendementen zijn
te vinden op http://visie.jd.nl.
Dirkjan Tijs, secretaris politiek,
Namens het landelijk bestuur van de Jonge Democraten.
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Resolutie Pensioenen
De resolutie pensioenen pleit voor een hervorming van het Nederlandse
pensioenstelsel.

Aanleiding

pensioenstelsel,

dat

is

de

onvoldoende

onvrede

over

toekomstbestendig

het

huidige

is,

jongere

generaties benadeelt en weinig ruimte laat tot individuele keuzevrijheid.
In het voorstel wordt bepleit dat werknemers voortaan zelf de vrijheid
dienen te krijgen om hun eigen pensioenfonds uit te kiezen. De hoogte
van de afdracht (pensioenpremie) wordt voortaan landelijk vastgesteld.
Werknemers kunnen kiezen tussen pensioenfondzen met verschillende
risiconiveau's, en hebben de mogelijkheid ééns per drie jaar van
pensioenfonds te wisselen. Iedere deelnemer heeft het volledige
eigendomsrecht

over

zijn

eigen

ingelegde

pensioenpremie:

de

doorsneepremie vervalt. Ook ZZP'ers worden in het voorstel verplicht
om te sparen voor hun pensioen.
Daarnaast doet de resolutie voorstellen om pensioenfondsbesturen
professioneler te maken. Zo dient de Nederlandse Bank de deskundigheid
van bestuurders grondiger te testen, en worden de fondsen onafhankelijk
van de vakbonden.
» Lees meer: http://visie.jd.nl/programma/hoofdstuk/4/#4_2_2
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Resolutie Digitaal
Als eerste politieke jongerenorganisatie hebben de Jonge Democraten
voortaan een hoofdstuk over digitale zaken in hun politiek programma.
De steeds verder gaande digitalisering van de samenleving maakt een
duidelijke politieke visie over 'de digitale wereld' noodzakelijk.
Kernpunten zijn een open en vrij internet, stimuleren van innovatie en
het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens.
Digitale gegevens is vaak nog een stuk persoonlijker dan 'fysieke'
persoonlijke gegevens. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een
privacytoezichthouder met ruime bevoegdheden, en voor een verbod
voor bedrijven op het verzamelen van meer gegevens dan strikt
noodzakelijk. Ook de overheid dient zich aan strenge richtlijnen te
houden. Het digitaal binnentreden ('terughacken') van systemen van
verdachten is geen acceptabel opsporingsmiddel. Daarnaast mag het
gebruik van encryptietechnieken niet aan banden worden gelegd.
ICT is een van de drijvende krachten achter innovatie en economische
voorspoed. De overheid dient dit volgens de Jonge Demo-craten te
stimuleren door het gebruik van open data, door hervorming van het
auteursrecht en het stimuleren van opensource software.
Om kritieke digitale infrastructuur veiliger te maken dienen
goedwillende hackers zonder vrees voor vervolging een gevonden lek te
kunnen melden.
mogelijke

Daarnaast dienen organisaties te worden verplicht

datalekken

te

melden,

niet

alleen

bij

een

centrale

toezichthouder, maar ook bij de gebruiker zelf, zodat die maatregelen kan
treffen om misbruik te voorkomen.
Ten slotte dient het ministerie van Defensie te investeren in
cyberwarfare. De JD is tegen een rol van Nederland als digitaal agressor,
maar beseft dat ook een verdedigende positie offensieve handelingen kan
vereisen.
» Lees meer: http://visie.jd.nl/programma/hoofdstuk/5/
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Resolutie Toezicht Financiële Sector
Er is geen bedrijfstak die sinds de start van de economische crisis meer in
de schijnwerpers staat dan de financiële sector. De Jonge Democraten
hebben een resolutie aangenomen die zich richt op toezicht binnen deze
sector. Uitgangspunt is dat de financiële sector zoveel mogelijk vrij moet
worden gelaten, maar dat er wel regelgeving nodig is om ervoor te
zorgen dat de risico's bij de instellingen zelf komen te liggen, in plaats van
bij de belastingbetaler.
De

Jonge

Democraten

beseffen

dat

financiële

instellingen

internationaal opereren. Daarom dient regelgeving en toezicht waar
mogelijk ten minste op Europees niveau, maar liefst op mondiaal niveau
afgestemd te worden.
De Jonge Democraten zijn voorstander van het zo spoedig mogelijk
invoeren van de kapitaaleisen uit het Basel III pakket. De toezichthouder
dient de mogelijkheid te hebben banken die niet aan deze eisen voldoen
te verplichten extra aandelen uit te geven of dividend aan banden te
leggen. Deze toezichthouder dient voortaan ook 'schaduwbanken', zoals
grote verzekeraars en hedgefondsen, te controleren.
Om risico's voor de belastingbetaler bij het omvallen van een bank te
verkleinen, is de JD voorstander van het invoeren van een verplicht
'financieel testament', waarin financiële instellingen uiteenzetten hoe ze
zullen reageren op eventuele liquidatie, en hoe ontbinding in zo'n geval
op een gecontroleerde manier kan gebeuren. Bonusbeleid binnen banken
dient op de lange termijn gericht te zijn.
De Jonge Democraten zien het 'permanente noodfonds' ESM niet als
écht permanente oplossing om Europa optimaal tegen crises te
beschermen. Uiteindelijk dient toegewerkt te worden naar een Europese
begrotingsunie.
» Lees meer: http://visie.jd.nl/programma/hoofdstuk/4/#4_3_4
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Resolutie Landbouw
De internationale landbouwsector staat onder druk. Enerzijds stijgt de
wereldbevolking, anderzijds zorgt de stijgende welvaart in delen van de
wereld voor hogere eisen aan de kwaliteit van het voedsel. Dit vraagt om
een realistische visie op de sector als geheel, zowel in binnen als
buitenland. Daarbij wijzen de Jonge Democraten een rigide top-down
benadering af, en zien ze de overheid als slechts één van de relevante
actoren, die het hele spectrum dienen te blijven betrekken.
Centraal in de resolutie staat de ketenbenadering. Niet alleen
producenten, maar ook consumenten – bijvoorbeeld wanneer die de
laagste prijs nastreven – dragen verantwoordelijkheid.
De JD stelt vragen bij de haalbaarheid om de hele landbouwsector
biologisch in te richten. Biologisch betekent niet per definitie
milieuvriendelijk. Wel zien we de biologische sector als voortrekker,
omdat zij dierenwelzijn en natuur onder de aandacht brengen.
De resolutie wijst simpele kritiek op megastallen van de hand. Juist
door

schaalvergroting

wordt

het

voor

ondernemers

financieel

eenvoudiger om innovaties door te voeren. Het gaat niet om het aantal
vierkante meters van een bedrijf, maar om het uitvoeren van innovaties
die dierenwelzijn, duurzaamheid, milieu en volksgezondheid ten goede
komen.
De resolutie zegt meer over deze volksgezondheid. Zo dient het
gebruik van antibiotica te worden teruggedrongen, en dient binnen de
fokkerij een gezonde genetische basis voorop te staan.
Ten slotte pleit de resolutie voor een hervorming van de Europese
landbouwsubsidies, naar een kleiner systeem waarbinnen duurzame
innovatie beter gestimuleerd wordt.
» Lees meer: http://visie.jd.nl/programma/hoofdstuk/9/#9_6
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Politieke Moties
Het volledige overzicht van aangenomen politieke moties is te vinden op
http://visie.jd.nl/tag/ALV%2064/. Het onderstaande overzicht licht de
meest in het oog springende aangenomen politieke moties kort uit.


De JD spreekt zich uit voor een geliberaliseerde huurwoningmarkt
waarin gemeenten vrijheid krijgen om vast te stellen hoe zij hun
woningmarkt verdelen over doelgroepen. Het landelijk bepaalde
puntensysteem aangevuld met het woningwaarderingsstelsel dient te
worden opgeheven.



De JD spreekt uit dat de Nederlandse staat de rechten van
uitgeprocedeerde asielzoekers, specifiek de groep die Nederland niet kan
verlaten, moet waarborgen, en dient te faciliteren in benodigde
huisvesting, zorg, juridische bijstand en veiligheid binnen het kader van
internationale en Nederlandse rechten. De Jonge Democraten spreken
zich uit tegen strafbaarstelling van illegaliteit.



De JD spreekt uit dat de Nederlandse staat zijn volledige excuses dient
uit te spreken voor mensenrechtenschendingen uit het verleden,
waaronder het koloniale verleden, de Nederlandse betrokkenheid bij
slavenhandel,

de

Nederlandse

betrokkenheid

bij

deportatie

van

bevolkingsgroepen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de
onvoldoende inzet van Nederland om te proberen de val van Srebrenica te
voorkomen.


De JD spreekt uit dat het gemeenten de mogelijkheid wil bieden om te
kiezen voor een fulltime aanstelling van gemeenteraadsleden.



De JD spreekt zich uit tegen het boren naar schaliegas.



De JD spreekt uit dat de Europese Unie humanitaire hulp in de regio
rond Syrië dient op te schalen en specifieke groepen vluchtelingen uit de
regio tijdelijke huisvesting in Europa moet aanbieden.

-7-



De JD spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing in Israël en de
Palestijnse gebieden, waarbij de grenzen van 1967 worden nagestreefd
en West-Jeruzalem de hoofdstad van Israël mag worden en Oost-Jeruzalem
de hoofdstad van Palestina.



De JD spreekt uit dat medische behandelingen gericht moeten zijn om
de kwaliteit van leven te verbeteren, en niet alleen gericht moeten zijn op
verlenging van levensduur. De Jonge Democraten vinden dat medische
behandelingen maximaal 80.000 euro per te verwachten gewonnen
QALY (Quality Adjusted Life Years) mogen kosten.



De JD spreekt uit dat de eigen bijdrage voor AWBZ zorg alleen
berekend zou moeten worden op basis van inkomen, en niet op basis
van vermogen.



De JD spreekt uit dat de winkeltijdenwet volledig moet worden
afgeschaft, en dat de overheid op geen enkele wijze beperkingen moet
opleggen aan ondernemers wat betreft de openingstijden van hun zaak,
tenzij er gegronde onoverkoombare redenen zijn, zoals geluidsoverlast of
verstoring van de openbare orde.



De JD spreekt uit dat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministatie de
toegang tot de gemeentelijke basisadministratie dient te worden ontzegd.



De JD spreekt uit dat de termijn van het auteursrecht verkort dient te
worden tot de duur van het leven van de maker plus 20 jaar.



De JD spreekt uit dat de focus van het begrotingsbeleid in Nederland en
Europa meer moet komen te liggen op economische groei en
hervormingen, gericht op het gezonder maken van de staatsfinanciën op
de lange termijn, en minder op kortetermijnbezuinigingen.
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Amendementen op het Politiek Programma
Het onderstaande overzicht geeft aan welke in het oog springende
wijzigingen en toevoegingen op het politiek programma tijdens het
zomercongres zijn aangenomen.



Het algemeen kiesrecht dient te worden verstrekt aan burgers met een
duurzaam verblijfsrecht. Dit recht wordt momenteel al verleend aan EUburgers die ten minste vijf jaar in Nederland verblijven.



Het staatsexamen voor het VMBO dient behouden te blijven.



de Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de zorg, omdat deze maatregel ervoor zorgt dat mensen
bewuster worden van hun zorggebruik. Echter wel met het voorbehoud
dat zorgverzekeraars geen risicoselectie zullen toepassen met de
verkregen kennis over onze financiële situatie. In tegenstelling tot een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn de Jonge Democraten tegen het
inkomensafhankelijk maken van het eigen risico.



De Jonge Democraten willen arbeidsmigratie van verpleegkundigen, bij
voorkeur uit de EU, stimuleren om het tekort aan arbeidskrachten te
ondervangen.



De overheid dient haar burgers zo objectief en neutraal mogelijk voor
te lichten over risico's van bepaalde keuzes in hun leefstijl, zodat zij zelf
een afgewogen besluit kunnen nemen.



De leeftijdsgrens voor tabak dient te worden verhoogd naar 18 jaar.
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