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1. Introductie:
Dit resultatenboek geeft een overzicht van de politieke besluiten die zijn genomen op het
wintercongres van de Jonge Democraten op 1 en 2 februari te Middelburg. Er is voor gekozen om
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, amendementen en
moties is te vinden op http://visie.jd.nl.
Namens het landelijk bestuur der Jonge Democraten,
Moana van IJsseldijk
Secretaris Politiek

2. Resolutie Arbeidsmarkt
De resolutie arbeidsmarkt van de Jonge Democraten kijkt hoe we de snel veranderende arbeidsmarkt
de baas kunnen blijven. De uiteindelijke lange termijn ambitie van de Jonge Democraten is een
Europese arbeidsmarkt. Maar voor nu is het van belang dat de Nederlandse arbeidsmarkt snel kan
reageren op veranderingen. Dit is alleen mogelijk in een vrijere arbeidsmarkt met minder
regelgeving, maar waarbij de rechten van werkgevers en werknemers gewaarborgd zijn. De
regelgeving moet ook beter worden afgestemd op de verschillende actoren. De Jonge Democraten
willen op de arbeidsmarkt een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid, dit betekent dat
flexibele én vaste contracten hervormd moeten worden. Werknemers moeten daarnaast niet langer
beloond worden op basis van anciënniteit, maar juist op basis van productiviteit. Een leven lang leren
is voor de Jonge Democraten vanzelfsprekend, scholing is dan ook een essentieel onderdeel van het
arbeidsproces en de overheid moet bijdragen aan een leven lang leren door hiervoor een leenstelsel
faciliteren aldus de Jonge Democraten.
Ondernemerschap is een essentiële bouwsteen voor de Nederlandse economie. Het starten van een
onderneming is echter vaak lastig door zowel financiële als regulerende beperkingen. De Jonge
Democraten vinden dat regulering voor startende ondernemers tijdelijk kan worden versoepeld om
ze een goede start te geven op de arbeidsmarkt, daarnaast zijn financiële prikkels voor startende
ondernemers toegestaan. Ook ZZP’ers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, het is bij deze
groep noodzakelijk dat ze zich kunnen aansluiten op de collectieve sociale voorzieningen. Daarbij is
het ook van belang dat machtsmisbruik door grote partijen in de vorm van schijn ZZP wordt
voorkomen.

De gehele resolutie Arbeidsmarkt is hier te vinden:
http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/4/#4_2

3. Resolutie Europa
In de resolutie Europa pleiten de Jonge Democraten voor een federaal Europa mits dit samengaat
met het verhogen van de democratische legitimiteit. In het federaal Europa moeten de besluiten
lokaal genomen worden waar dit kan, maar federaal waar dit moet. Voor de Jonge Democraten heeft
de democratisering van de Europese Unie de hoogste prioriteit. Zo moet het burgerinitiatief
toegankelijker worden, moet de Europese Commissie worden omgevormd naar een Europese
regering en moet het Europees parlement initiatiefrecht krijgen. Wel is het van belang dat er een
subsidiariteitstoets plaatsvinden door nationale parlementen. De Jonge Democraten hechten het
grootste belang aan sterke democratische procedures die een overgang van het nationale niveau
naar een supranationaal niveau kunnen legitimeren. De nadruk van de Europese federatie zal
moeten blijven liggen op het versterken van en liberaliseren van de interne markt en
concurrentieposities, zodat de Europese Unie een sterke wereldspeler zal blijven. Hoewel een Europa
van meerdere snelheden niet ideaal is, vinden de Jonge Democraten dit onvermijdelijk. Het is
namelijk de effectieve manier om de stappen die draagvlak binnen een lidstaat vereisen te zetten.
Wanneer er binnen een aantal lidstaten draagvlak bestaat voor verdere integratie moet deze stap
gezamenlijk gezet kunnen worden. Andere lidstaten kunnen dan op hun eigen tempo aansluiten.
De Jonge Democraten zijn niet per definitie tegen uitbreiding van de Europese Unie, wel kan
uitbreiding volgens de Jonge Democraten alleen plaatsvinden bij strikte handhaving van de
Kopenhagen-criteria. Naast kandidaat-lidstaten vinden de Jonge Democraten het ook van belang dat
de Europese Unie een goede band opbouwt met buurlanden.
De gehele resolutie is hier te vinden: http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/12/

4. Resolutie Mobiliteit
De resolutie mobiliteit geeft de visie van de Jonge Democraten weer op de mobiliteitssector. Hierbij
zijn staan vier punten centraal: het streven naar een optimale ketenmobiliteit, de vergroening van
het systeem, het beperken van onnodige mobiliteit en het voorkomen van mobiliteitsarmoede. De
reiziger zal in de toekomst per traject zijn optimale reis makkelijk moeten kunnen bepalen, hiervoor
is het van belang dat alle vervoersmiddelen meegenomen worden in applicaties die de burger
informeren over de beste reis van A naar B. Het beleid van Nederland moet dan ook vooral gericht
zijn op een geïntegreerd systeem van knooppunten met korte reistijden tussen knooppunten en
eenvoudige overstapmogelijkheden. Waar verplaatsing niet perse nodig is, willen de Jonge
Democraten alternatieven van communiceren en werken stimuleren. Naast een optimale
ketenmobiliteit is het ook van belang dat de uitstoot en het energieverbruik van het vervoer wordt
teruggedrongen. Vervoersmiddelen moeten efficiënter in hun verbruik worden, maar ook moet er
een omschakeling naar hernieuwbare energie plaatsvinden. Daarnaast willen de Jonge Democraten
mobiliteitsarmoede voorkomen, bij ruimtelijke planning dient dan ook rekening te worden gehouden
met alle lagen van de bevolking. Het is belangrijk dat er naast de auto ook andere
transportalternatieven beschikbaar zijn om locaties te bereiken.
In het openbaar vervoer staat voor de Jonge Democraten centraal dat dit veilig, betaalbaar,
comfortabel, schoon, milieuvriendelijk, hoogfrequent, goed aansluitend en vooral betrouwbaar is.
Hierbij is de mobiliteitsbehoefte van de burger altijd leidend. Bij het autoverkeer zijn de Jonge
Democraten voorstander van een systeem waarbij de verbruiker betaalt. Als het dan gaat over de
fiets zijn de Jonge Democraten voorstander van positieve discriminatie van dit vervoersmiddel,
fietsen dient gestimuleerd worden.
De gehele resolutie Mobiliteit is hier te vinden:
http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/10/#10_1

5. Politieke moties
Op het congres zijn ook een aantal belangrijke politieke moties aangenomen. Een compleet overzicht
van alle aangenomen moties op ALV66 vind je hier: http://visie.jongedemocraten.nl/tag/ALV%2066/.
De belangrijkste moties worden hieronder kort toegelicht:
-

-

-

-

-

De Jonge Democraten vinden dat de leeftijdsgrens voor euthanasie moet worden losgelaten
en dat een arts in samenspraak met ouders en voor zover mogelijk ook het kind, kinderen
onder de twaalf de uitzichtloos en ondragelijk leiden euthanasie moet kunnen verlenen.
De Jonge Democraten zijn voorstander van een hervorming van het auteursrecht, hierbij zijn
wij voorstander van een actief auteursrecht, waarbij auteurs het recht actief moeten
claimen. Werken waarbij geen auteursrecht is geclaimd moeten vrij verspreid kunnen
worden onder naamsvermelding van de auteur.
De Jonge Democraten zijn tegenstander van subsidies voor elektriciteitscentrales gestookt op
fossiele brandstoffen, ook als deze functioneren als reservecapaciteit voor duurzame
energiebronnen.
De Jonge Democraten vinden dat de extra kosten voor het in de wacht staan bij een
klantservice niet meer aan de klacht in rekening mogen worden gebracht.
De Jonge Democraten zijn voor het realiseren van stadsbossen op de daken in steden en
vinden dat bedrijven en lokale overheden zich meer bewust moeten worden van deze
mogelijkheid om luchtvervuiling tegen te gaan.
De Jonge Democraten zijn van mening dat het ongericht verzamelen van data over grote
aantallen onschuldige burgers door veiligheidsdiensten verboden moet worden, uitsluitend
het gericht zoeken van data mag worden toegestaan.

6. Amendementen op het politiek programma
Naast de politieke moties en resoluties hebben er ook een aantal wijzigingen van ons politiek
programma plaatsgevonden. De belangrijkste amendementen zijn hier kort samengevat. Het gehele
politiek programma is te vinden op www.visie.jd.nl.
-

-

-

-

-

-

De Jonge Democraten vinden de verschillende vormen van snelrecht een toegevoegde
waarde voor het Nederlandse strafprocesrecht. Echter moeten de principes van een eerlijk
proces altijd bewaakt blijven, daarom pleiten we voor een stevige verankering van het
snelrecht in het Wetboek van Strafvordering.
De Jonge Democraten pleitten voor een duurzame visserijsector. Hiervoor vinden wij het
belangrijk dat er een duurzaam Europees visserijbeleid wordt gehanteerd met een lange
termijn visie voor de sector. Voor een duurzame visstand is het daarbij van belang dat er een
verbod komt op niet-duurzame vistechnieken en het teruggooien van (bij)vangsten. Ook de
productie van kweekvis moet meer gestimuleerd worden aldus de Jonge Democraten.
De Jonge Democraten streven naar een beleid waarin de kunst- en cultuursector in eerste
instantie privaat naar financiële middelen op zoek gaat, maar waarbij de overheid ten hulp
kan schieten mochten deze niet verworven kunnen worden.
De opbrengsten van reclame op de publieke omroep moeten volgens de Jonge Democraten
direct terugvloeien naar de Nederlandse Publieke Omroep, maar dit mag nooit invloed
uitoefenen op de programmering.
De Jonge Democraten vinden dat kwaliteitsbepaling van kunst en cultuur geen
overheidstaak is, de criteria waarop subsidieaanvragen worden getoetst moeten dan ook
door een onafhankelijk adviesorgaan worden samengesteld.
De Jonge Democraten zijn voor het behoud van de waterschappen.

