
APM 107.01 Actuele Politieke Motie                                                      LB/PPC: overnemen

Titel motie: Transparantie Raad van de Europese Unie

Indiener: Andrea Bos

Woordvoerder: Andrea Bos

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat: 

 D66 ‘ja’ zegt tegen Europa;

 D66 staat voor een goed functionerende rechtsstaat en democratie;

 de Raad van de Europese Unie samen met het Europees Parlement de wetgevende macht van de EU vormt;

 de Europese ombudsman, in haar rapport gepubliceerd op 9 februari 2018, van mening is dat de Raad van de 

Europese Unie onvoldoende transparant is en dat informatie over de keuzes van lidstaten en over de 

onderhandelingen over wetgeving onvoldoende beschikbaar is;

 de ombudsman vast stelt dat de grondhouding om documenten binnen het kader van de Raad niet openbaar 

te maken, indruist tegen de Europese wetgeving;

overwegende dat: 

  openheid de grondhouding moet zijn in een democratie;

 de wetgevende macht gecontroleerd moet kunnen worden;

 democratische verantwoording vereist dat het publiek weet welke wetgevingsprocessen lopen en welke 

keuzes haar vertegenwoordigers maken in het wetgevingsproces;

 zonder deze informatie, burgers hun overheden niet tot verantwoording kunnen roepen;

 ook nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer, over deze informatie moeten beschikken om hun

controlerende taak uit te kunnen voeren;

 het congres op 22 november 2017 een motie heeft aangenomen over het bevorderen van transparantie in 

de eurogroep;

 de Tweede Kamer Commissie Europese Zaken op 26 november 2017 een paper heeft gepubliceerd waarin 

wordt opgeroepen wetgevingsdocumenten van de Raad zonder vertraging beschikbaar te stellen voor het 

publiek;

 de Ombudsman de Raad om een reactie heeft gevraagd voor 9 mei 2018;

roept de Tweede Kamerfractie op:

 de Nederlandse regering aan te zetten tot een positieve reactie op de oproep van de Europese Ombudsman 

voor meer transparantie in de Raad van de Europese Unie, met name door publicatie van documenten als 

norm te nemen in plaats van als uitzondering;

en gaat over tot de orde van de dag.



AOM 107.03 Algemeen Organisatorische Motie                                              LB/PPC: ontraden

Titel motie: D66 landelijk congres in Brussel

Indiener: Thema-afdeling Europa en AAV Belgie & Luxemburg 

Woordvoerder: Fons van der Ham / Sietse Wijnsma

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 het beleid is om Landelijke D66 congressen op locaties te organiseren die op maximaal één uur reisafstand 

vanaf Utrecht Centraal liggen;

 dat in het jaar 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden;

 Brussel de facto de hoofdstad van Europa is;

 dat het congres in Leeuwarden heeft laten zien dat een afwijking van de regel voor reisafstand geen invloed

heeft op het aantal bezoekers;

 dat een dergelijke unieke situatie de komende 5 jaar niet opnieuw zich zal voordoen;

overwegende dat: 

 dat het jaar 2019 in het teken staat van de verkiezingen voor het Europees Parlement;

 dat een dergelijke unieke situatie de komende 5 jaar niet opnieuw zich zal voordoen;

 D66 de partij bij uitstek is die Europa hoog in het vaandel heeft staan en 2019 dus een prachtig jaar is voor 

D66 leden om de hoofdstad van Europa te bezoeken;

 dat Brussel zowel per auto als openbaar vervoer vanuit heel Nederland goed te bereiken is en beschikt over

een prima congresaccommodatie en over goede hotelaccommodaties;

verzoekt het Landelijk Bestuur:

 van het locatiebeleid af te wijken en één van de congressen in aanloop naar de Europese verkiezingen van 

2019 in Brussel te organiseren;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.A01 Politieke Motie                                                                        LB/PPC: overnemen

Titel motie: Grensontkennende zorg

Indiener: Johanna Boogerd, Wouter Versluijs e.a.

Woordvoerder: Johanna Boogerd en Wouter Versluijs

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 in grensgebieden frequent sprake is van consumptie van grensoverschrijdende zorg, zoals bijvoorbeeld in de 

grensregio Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen;

 voor toegang tot verzekerde zorg de buitenlandregeling van de zorgverzekeraars van toepassing is.

Voorts constaterende dat:

• een eerdere goedwerkende grensregeling door de Nederlandse regering is afgeschaft;

overwegende dat:

 het contracteren van verzekeraars van zorg over de grens niet voldoende uitkomst biedt om de bureaucratie 

van de buitenlandregeling te vermijden;

 het in het huidige Europa onvoorstelbaar is dat nationaliteit van zorginstelling en zorgafnemer 

doorslaggevender is dan hemelsbrede afstand tussen zorginstelling en zorgafnemer;

roept de Tweede Kamerfractie op:

• naar een oplossing te zoeken waarbij het consumeren van zorg binnen grensregio’s onder dezelfde regie valt 

als van de Nederlandse (binnenlandse) regeling;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.A02 Politieke Motie                                                                             LB/PPC: Overnemen

Titel motie: Europees Cohesiebeleid na 2020

Indiener: AAV België & Luxemburg

Woordvoerder: Ruut Louwers

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 de onderhandelingen over de Europese beleidsplannen en hun meerjarige financiële instrumenten vastgelegd

in de zogenaamde Multi-annual Financial Framework (MFF) op alle niveaus volop gaande zijn;

 voor de huidige periode van 7 jaar ongeveer eenderde van de huidige budgetten gereserveerd zijn voor 

fondsen om Europese Cohesie te ondersteunen;

 de Europese Commissie voornemens is om haar voorstellen voor de nieuwe periode van 7 jaar (startend na 

2020) in mei 2018 te publiceren;

 Artikel 174 van het Verdrag van Lissabon aan de Unie duidelijk de taak van economische, sociale en 

territoriale cohesie opdraagt;

 zowel in 2016 als in 2017 het woord ‘cohesie’ niet eenmaal is gebruikt in de ‘State of the Union’ speech van 

voorzitter Juncker;

overwegende dat: 

 cohesie, uitgedrukt in meer solidariteit, in afnemende welvaartsverschillen en in een zekere Europese 

identiteit tot de belangrijkste EU-waarden hoort;

 het Cohesie-beleid geen naakt ‘investeringsbeleid’ voor economische groei moet worden, maar meer gericht 

moet zijn op Europese samenwerking;

 de Europese cohesie negatief beïnvloed wordt door de Brexit en andere nationalistische krachten, die 

gebaseerd op non-informatie en angst niet-Europese waarden proberen te bevorderen;

 delen van de Europese Commissie het Cohesiebeleid als minder productief beoordelen;

spreekt haar zorg uit:

 over de afnemende aandacht voor Cohesie-waarden in de Unie;

verzoekt de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement:

 blijvend aandacht te vragen voor de versterking van de Europese waarden van Cohesie, in het bijzonder in de 

debatten over de EU meerjarenbegroting voor na 2020;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.A03 Politieke Motie                                                                        LB/PPC: Overnemen

Titel motie: Pan-Europese kieslijsten bij volgende Europese verkiezingen

Indiener: AAV België & Luxemburg

Woordvoerder: Olga Wessels

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 D66 ‘Ja’ zegt tegen Europa;

 volgens Artikel 14 van het Verdrag Betreffende de Europese Unie de leden van het Europees Parlement 

vertegenwoordigers van de burgers van de Unie zijn;

 momenteel leden van het Europees Parlement enkel aan nationale burgers hun mandaat ontlenen;

overwegende dat:

 er mogelijk na Brexit 73 zetels in het Europees Parlement vacant zijn; 

 het hoofdargument tegen een eerder voorstel voor de invoering van pan-Europese kieslijsten was dat 

lidstaten zetels op moesten geven; 

 een gedifferentieerd parlement, met zowel geografisch als proportioneel vergeven zetels, naar tevredenheid 

functioneert in een aantal lidstaten, zoals Duitsland;

 het Europees Parlement alle Europese burgers als één groep vertegenwoordigt;

 pan-Europese kieslijsten de gekozen vertegenwoordigers een daadwerkelijk Europees mandaat zouden geven 

om voor de belangen van de EU als geheel op te komen;

 een pan-Europees mandaat ook de verplichting van pan-Europese verantwoording creëert;

 pan-Europese kieslijsten bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese democratische ruimte en de 

Europese identiteit van burgers zal versterken;

 D66 zich onverminderd in moet blijven zetten om de Europese Unie meer democratisch te maken;

 de zetels die het Verenigd Koninkrijk achterlaat een uitstekende kans bieden om ook op Europees niveau 

democratische vernieuwing te realiseren zonder dat lidstaten zetels hoeven op te geven;

roept de Tweede Kamerfractie van D66 op:

 om de Nederlandse regering aan te sporen om zich uit te spreken voor pan-Europese kieslijsten;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.B04 Politieke Motie                                                                             LB/PPC: Overnemen

Titel motie: Uitbreiding statiegeldsysteem 

Indiener: AAV Zuidwesthoek

Woordvoerder: Willem de Weert

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 straten, bermen, stranden, zeeën en natuurgebieden door rondzwervend afval vervuild worden, dit een 

bedreiging is voor het leefmilieu en dit een grote ergernis is voor veel mensen;

 oproepen, campagnes en acties om dergelijk zwerfafval te voorkomen onvoldoende succes hebben gehad;

overwegende dat:

 er een duurzaam circulair model moet komen voor het beheer van grondstoffen;

 er een sterk groeiende alliantie is van gemeenten, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en 

bedrijven die gezamenlijk oproepen, zowel in Nederland als in België, om het statiegeldsysteem uit te 

breiden;

 en overwegende dat het uitbreiden van het statiegeldsysteem in andere landen werkt;

roept de Tweede Kamerfractie van D66 op:

 het kabinet te vragen om in 2018 met een uitwerking te komen om het statiegeldsysteem in Nederland uit te 

breiden;

En gaat over tot de orde van de dag.



PM 107.B05 Politieke Motie                                                                        LB/PPC: Overnemen

Titel motie: Naar een Nederland zonder armoede

Indiener: Henk Pragt e.a.

Woordvoerder: Henk Pragt

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 de problematiek rond schulden en armoede in Nederland al jarenlang een groot probleem is dat niet 

noemenswaardig verbeterd is in de laatste decennia;

 mensen met schulden vaak tegen hoge rentes en boetes aanlopen, waardoor schulden nog verder oplopen;

 minder dan een kwart van de mensen met schulden door schuldsanering wordt bereikt;

 schulden en armoede met elkaar en met grote maatschappelijke problemen zoals huiselijk geweld en 

kindermishandeling vervlochten zijn;

 het toekomstperspectief voor mensen met schulden, door de opeenstapeling van problemen, erg laag is;

 kansengelijkheid en het vertrouwen in de eigen kracht van mensen de pijlers (richtingwijzers) van onze 

partij zijn;

overwegende dat:

 de persoonlijke situatie van een individu eerst op orde dient te zijn voordat overgegaan kan worden tot 

duurzame aflossing van schulden;

 naast het voorkomen van schulden ook het voorkomen van snelle stijgingen van schulden van groot belang 

is;

 overheden moeite hebben om schuldenaren te bereiken en daarmee minder effectief zijn dan gewenst;

 voor mensen met problematische schulden en in armoede deze situatie dermate bepalend is dat zij hun 

kansen niet zien en/of niet kunnen benutten;

 lokale overheden belast zijn met de uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid;

 er reeds goede voorbeelden zijn van experimenten voor een kansrijker armoede- en schuldenbeleid op 

lokaal niveau, zoals vroegtijdige signalering, verbeterde samenwerking in de keten, en betalingsregelingen 

bij bestuurlijke boetes;

roept de Tweede Kamerfractie op:

 bij behandeling van armoede- en schuldenbeleid de mens voor het geld te plaatsen door gemeenten de 

kans te geven om een ruimhartig armoede- en schuldenbeleid te voeren. Hierbij moet meer ruimte komen 

voor initiatieven die gemeenten de mogelijkheid geven om schulden tijdelijk over te nemen of te parkeren 

tijdens de trajectperiode. Dit met als belangrijkste doel dat iedere persoon met schulden weer grip krijgt op

zijn eigen leven en op de persoonlijke financiële situatie en de schulden op een redelijke manier terug kan 

brengen tot een beheersbaar niveau, en dat mensen met schulden weer gelijke kansen en vertrouwen in 

eigen kracht krijgen;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.B06 Politieke Motie                                                                        LB/PPC: Ontraden

Titel motie: Maatschappelijke diensttijd

Indiener: Kevin Brongers e.a.

Woordvoerder: Kevin Brongers

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 het CDA een verplichte maatschappelijke dienstplicht wilde invoeren van één jaar; 

 een afgezwakte vorm overblijft in het regeerakkoord dat vanwege het vrijwillige karakter ‘diensttijd’ heet; 

 volgens deze plannen jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke diensttijd’ doorlopen een certificaat 

krijgen dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid; 

overwegende dat:

 de jongeren bij de voorgestelde diensttijd een kleine of geen vergoeding ontvangen;

 nergens uit blijkt dat jongeren niet genoeg maatschappelijk betrokken zijn; 

 voorrang bij sollicitaties op banen bij de overheid een verkeerde stimulans is die losstaat van de wens om 

maatschappelijk betrokken te zijn; 

 er ook een vorm van maatschappelijke diensttijd mogelijk is waaraan geen officiële voorrang bij de overheid 

verbonden is; 

 jongeren recht hebben op een marktconform salaris indien zij werken; 

 geen salaris onder het mom van ‘maatschappelijke diensttijd’ onethisch is;

 het verstrekken van voordelen aan jongeren die een bepaalde carrièrekeuze maken indruist tegen het liberale 

principe dat de overheid zich zo min mogelijk in de persoonlijke levenssfeer mengt;

Verzoekt de Tweede Kamerfractie;

 zich te verzetten tegen een maatschappelijke diensttijd waarbij jongeren voorrang of ander significant 

voordeel krijgen bij (overheids-)banen;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.B07 Politieke Motie                                                                        LB/PPC: neutraal

Titel motie: Openbaar vervoer Noord-Nederland

Indiener: D66 Noordoostpolder en D66 Fryske Marren

Woordvoerder: Wim van Wegen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 in het Tweede Kamerverkiezingsprogramma 2017 van D66 is opgenomen dat:

o voor onze dagelijkse rit naar school of werk, maar ook voor ondernemers en internationale handel 

goede bereikbaarheid cruciaal is;

o we moeten werken aan betere alternatieven om de reistijd, zowel op de handelsroutes naar het 

buitenland, maar ook het verkeer binnen Nederland, te verbeteren;

o D66 daarbij kiest voor een regionale aanpak, en een uitgekiende mix van wegen, water, spoor, 

lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen;

o D66 wil zorgen voor goede ontsluiting van de plek waar je woont, en de plek waar je werkt, ook met 

openbaar vervoer;

overwegende dat:

 om te kunnen bloeien als regio goede verbindingen essentieel zijn;

 de ontsluiting van Noord-Nederland met de rest van het land te wensen over laat;

 de ontwikkeling van een nieuwe spoorverbinding vanuit de Randstad naar het Noorden een grote verbetering

zou betekenen;

 een spoorverbinding wat betreft reistijd de meest logische vorm van openbaar vervoer is om het Noorden 

beter met de rest van het land te ontsluiten;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 de ontsluiting van Noord-Nederland met de rest van het land prominent op de landelijke politieke agenda te 

zetten, hierbij vooral in te zetten op openbaar vervoer zoals een spoorverbinding en samen met de 

noordelijke provincies op te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag. 



PM 107.B08 Politieke Motie                                                                LB/PPC: Overnemen

Titel motie: Boete inburgeringscursus

Indiener: Thema-afdeling Senioren & Samenleving

Woordvoerder: Abel Nijdam

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, vervolgens verplicht zijn een inburgeringscursus 

te volgen en een daaraan gekoppeld examen af te leggen (wettelijk verplicht in 2013); 

 indien zij daar echter niet meteen voor slagen, ook niet na een herkansing, een boete ontvangen die op kan

lopen tot 1250 euro;

overwegende dat:

 volgens de media deelnemers aan de examens, ondanks voldoende inzet, niet altijd in staat zijn om aan de 

strenge eisen te voldoen;

 er weliswaar de mogelijkheid bestaat om ontheffing aan te vragen voor de boete, maar alleen onder 

voorwaarde van een zeer forse inzet van lesuren en deelname aan examens;

 in dat geval deze boete onrechtvaardig is omdat deze groep mensen toch al een zeer laag 

inkomen/uitkering hebben;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 zich ervoor in te zetten het systeem van een boete bij het niet slagen voor een inburgeringscursus zodanig 

te hervormen dat rekening wordt gehouden met de individuele capaciteiten en mogelijkheden van de 

deelnemers en daarvoor de exameneisen en / of hoogte van de boetes zo nodig aan te passen;

en gaat over tot de orde van de dag. 


