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Amendementen 

 
1. Wijziging HHR (wijziging, blz. 9, r. 9, art 11 lid 5 HHR) 

 
Hoofdindiener 

Antonius Keunen 

 

Mede-indieners  

René Steeman, Julie Nas 

 

Oude tekst art. 11 lid 5 

De termijn waarbinnen voorstellen schriftelijk kunnen worden ingediend bij het bestuur:  

a. resoluties: tot uiterlijk elf dagen voor de vergadering;  

b. wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement: tot uiterlijk elf dagen voor de vergadering;  

c. beslispunten: tot uiterlijk elf dagen voor de vergadering;  

d. amendementen: tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering;  

e. preadviezen: tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering. 

 

Nieuwe tekst art. 11 lid 5 

De termijn waarbinnen voorstellen schriftelijk kunnen worden ingediend bij het bestuur: 

a. resoluties: tot uiterlijk veertien dagen voor de vergadering; 

b. wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement: tot uiterlijk veertien dagen voor de vergadering; 

c. beslispunten: tot uiterlijk veertien dagen voor de vergadering; 

d. amendementen: tot uiterlijk veertien dagen voor de vergadering; 

e. preadviezen: tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering. 

 

Toelichting 

Het bestuur moet genoeg tijd hebben om zich te kunnen buigen over de ingediende amendementen 

en zich niet laten beïnvloeden door tijdsdruk. 14 dagen voor het congres is aan passend tijdvenster om 

een bestuursadvies naar buiten te brengen. 

 

Bestuursadvies: negatief 

 Een langere termijn voorafgaand aan het congres beperkt naar onze mening de mogelijkheden van 

de leden om stukken in te brengen op de congressen, verder is hier vanuit bestuurlijk-

organisatorisch perspectief geen noodzaak toe. 
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2. Wijziging HHR (wijziging, blz. 6, art 8 lid 1 – 4 HHR) 

 
Hoofdindiener 

Emma Verhulp 

 

Mede-indieners  

Sebastiaan Spierings 

 

Oude tekst art. 8 lid 1 - 5 

1. De voorzitter: Deze is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van PINK! naar buiten en 

draagt zorg voor de coördinatie van het werk van de leden van het bestuur.  

2. De secretaris: Deze is verantwoordelijk voor het organisatorisch functioneren van PINK! en het 

contact met de afdelingen.  

3. De penningmeester: Deze is verantwoordelijk voor de financiën en de administratie.  

4. De vicevoorzitter: Vervangt de voorzitter indien nodig – zowel ad hoc als permanent bij 

blijvende ontstentenis van de voorzitter – en zorgt voor een goede relatie met andere 

jongerenorganisaties. 

5. De verdere functieomschrijvingen van de bestuursleden worden vastgelegd in profielschetsen 

die door het bestuur worden opgesteld. 

 

Nieuwe tekst art. 11 lid 1-5 

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van PINK! naar buiten en draagt 

zorg voor de coördinatie van het werk van de leden van het bestuur.  

2. De secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen en administratief voorbereiden van 

procedurele handelingen binnen de vereniging en de inkomende mail en post.  

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en de administratie.  

4. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien nodig zowel ad hoc als permanent bij blijvende 

ontstentenis van de voorzitter. 

5. De verdere functieomschrijvingen van de bestuursleden worden vastgelegd in profielschetsen 

die door het bestuur worden opgesteld. 

 

Toelichting 

Ten eerste is die dubbele punt overbodig; een lopende zin loopt fijn. Voorts is het contact met de 

afdelingen nu de verantwoordelijkheid van het bestuurslid organisatie en niet die van de secretaris, 

dus dat gaat weg uit lid 2. Ten slotte heeft ook de voorzitter veel contact met andere PJO’s en is dit 

niet slechts de taak van de vicevoorzitter. De huidige omschrijving, doch vager, doet meer recht aan 

de realiteit waarin welk bestuurslid wat oppakt nog wel eens besloten wordt aan de hand van 

beschikbare tijd, motivatie en specifieke vaardigheden.  

 

Bestuursadvies: oordeel congres 

Betreft een amendement voor de wijziging van de inhoud van bestuursfuncties, dat is ingediend 

door een bestuurslid. 
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3. Kernenergie (wijziging, blz. 19-20, r.868-870) 
 

Hoofdindiener 

Antonius Keunen 

 

Mede-indieners  

René Steeman 

 

Oude tekst (ter context) 

Kernenergie is geen alternatief voor fossiele brandstoffen, want het is ook een eindige energiebron en 

brengt gevaarlijk afval met zich mee dat onnodige risico’s en levensgevaar veroorzaakt. Bovendien 

houdt het gebruik van kernenergie de transitie naar duurzame energie tegen. 

 

Motivering beleidspunten 

Een kerncentrale produceert veel energie ten opzichte van de vereiste oppervlakte. In tegenstelling 

tot fossiele brandstoffen stoot kernenergie maar beperkt co2 uit, al richt het wel nog schade aan door 

processen voor het verkrijgen van uranium en het langdurig moeten opslaan op gevaarlijk afval. 

Daarom gaat de voorkeur uit naar zonne- en windenergie. 

 

Toelichting 

Deze nieuwe tekst is meer gebaseerd op feiten en word onderbouwt door het eerste beleidspunt dat 

er geen nieuwe kerncentrales bij komen en de bestaande zo snel mogelijk moeten sluiten. 

 

 

 

Bestuursadvies: negatief 

De inhoud van dit amendement strookt niet met de algemene lijn omtrent kernenergie van PINK!. 

Die lijn houdt in dat het gebruik van kernenergie de transformatie naar een donut-economie 

vertraagt; dat kernenergie vergelijkbare of grotere ecologische, klimatologische en geopolitieke 

risico’s met zich meebrengt. Vooralsnog is er voor dit standpunt genoeg ondersteunende 

argumentatie. Ondanks de motivatie en onderbouwing van de indiener zijn er geen 

(wetenschappelijke) ontwikkelingen die een wijziging afdwingen. Het reikt te ver om de argumenten 

rondom het huidige standpunt in deze context hier te herhalen. Tot slot wijzigt dit amendement 

geen beleidspunten en brengt het alleen een onnodige afzwakking van de motivering van de huidige 

beleidspunten voort. 

  



PINK! | Ingediende Moties & Amendementen | Voorjaarscongres | 23/24 april 2021 
 
 
 

 

4. Partnerverlof (wijziging, blz. 15, r.678) 
 

Hoofdindiener 

Antonius Keunen 

 

Mede-indieners  

Fieke Bulck, René Steeman, Julie Nas 

 

Oude tekst ter context 

Tijdens de bevalling heeft elke ouder recht op betaald verlof. Betaald bevallingsverlof van minstens 10 

weken na de bevalling moet gehandhaafd blijven. Voor de andere ouder(s) komt er een betaald 

partnerverlof van 8 weken, dat gebruikt kan worden tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof 

van de moeder (dit vervangt het huidige kraam- en 680 partnerverlof).  

 

Beleidspunt 

komt  er  een  betaald  partnerverlof  van  10  weken,  dat  gebruikt  kan  worden  tijdens  het 

 

Toelichting 

De verlofdagen van na de bevalling worden voor alle ouderdelen gelijk getrokken naar 10 weken. Om 

zo de betreffende ouders meer gelijkwaardig te betrekken binnen de gezinssituatie, waarbij ook 

traditionele rolpatronen kunnen worden doorbroken en om zwangerschapsdiscriminatie op de 

arbeidsmarkt tegen te gaan, omdat niet langer alleen de vrouw meer verlof heeft als ouders een kind 

krijgen. 

 

Bestuursadvies: positief 
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5. Onderwijs (wijziging, blz. 30, r.1411) 
 

Hoofdindiener 

Joran Keijzer 

 

Oude tekst (ter context) 

Onderwijs dient ter zelfontplooiing en dient dan ook (jonge) individuen zo goed mogelijk in aanraking 

te laten komen met- en inzicht te geven in de vele facetten van het bestaan. Verschillende 

wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) zijn daarvoor nodig en zorgen voor een verrijking 

van het leven. Ze zetten aan het denken en maken kritische reflectie mogelijk. 

 

Nieuwe tekst  

...verschillende wetenschappelijke disciplines (alfa, beta en gamma) evenals de middelen om 

creativiteit, sportiviteit en muzikaliteit te ontwikkelen zijn daarvoor nodig en... 

 

Toelichting 

Wanneer je het over ontplooien van een individu hebt moeten alle mogelijke talenten van een persoon 

ontwikkeld kunnen worden. Hoewel wetenschappelijke vaardigheden in de vorm van alfa, bèta en 

gamma vakken belangrijke vakken zijn om kennis, denk-en oplossend vermogen en bewustzijn te 

ontwikkelen, doen deze vakken, uitsluitend, de volwaardige potentie dat iemand zou kunnen 

waarmaken in het onderwijs te kort. 

 

 

Bestuursadvies: positief 
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6. Kritisch denken (wijziging, blz. 31, r.1427-1428) 
 

Hoofdindiener 

Joran Keijzer 

 

Motivering beleidspunten 

De student die een studie afmaakt en direct werk vindt dat bij hem of haar past is nu een uitzondering 

op de regel. De meeste studenten switchen van studie, weten niet echt wat ze willen doen na hun 

studie, laat staan met hun leven en zweven langer tussen wal en schip dan nodig is. Jongeren zijn veel 

sterker zijn in het analyseren van hun eigen behoeftes en waarden ten opzichte van maatschappelijke 

behoeftes en waarden en kunnen weloverwogen keuzes maken voor hun eigen toekomst. 

 

Beleidspunt 

Kritisch denken is een onmisbare vaardigheid en moet structureel worden geïntegreerd in het basis- 

en voorbereidend onderwijs om onze democratie te versterken en zelfontplooiing te stimuleren 

 

Toelichting 

In deze tijd zijn keuzestress, marketing machines, (fake)nieuws via gepersonifieerde algoritmes op 

sociale media, aan de orde van de dag. Met onder andere een scheefgroeiende democratie, waarin 

marketing belangrijker is dan inhoud, en verloren jongeren zonder toekomstperspectief tot gevolg.  

Het is essentieel om je eigen gedachten te kunnen onderscheiden van andermans gedachten en 

zienswijze en te realiseren dat tijd en informatie nodig is om weloverwogen keuzes te maken en 

meningen te vormen. Kritisch denken sterkt mensen hier in. Hoe eerder mensen dit leren des te beter 

we in staat zijn als collectief van individuen de veelheid aan informatie op een gezonde manier te 

verwerken en betekenis te geven. 

 

 

Bestuursadvies: positief 
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7. Dierenconsumptie bij dierenrechten (toevoeging, blz 11, r.444) 
 

Hoofdindiener 

Laurens Kok 

 

(Nieuwe) Kop 

Consumeren van dierlijke producten. 

 

Motivering beleidspunten 

Bij iedere vorm van omgang van mensen met dieren moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden 

tussen de zwaarte van de belangen van mensen en de zwaarte van de belangen van dieren. Naarmate 

het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dierlijke belangen schadelijker zijn, 

vermindert de morele rechtvaardiging om de belangen van dieren aan te tasten. Wanneer het gaat om 

de fok van, de huisvesting van, het transport van, de uitbuiting van en het doden van dieren voor 

consumptiedoeleinden, wegen de belangen van dieren veel zwaarder dan de belangen van mensen. 

Het menselijk belang is op z’n hoogst triviaal. Mensen hebben geen dierlijke producten nodig voor een 

gezonde levensstijl. Het gaat mensen om de smaak of de textuur. Het dierlijke belang is daarentegen 

fundamenteel. Al hun belangen en vrijheden zijn ervan afhankelijk dat wij hen niet fokken, huisvesten, 

transporteren, uitbuiten en doden voor consumptiedoeleinden. De fok van, de huisvesting van, het 

transport van, de uitbuiting van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden is dan ook 

immoreel. 

 

Beleidspunt(en) 

• Er komt een einde aan de fok van, het gevangenhouden van, het transport van, de uitbuiting 
van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden. 

• De verkoop en export van dierlijke producten wordt op termijn verboden. 
 

Totdat dit is bereikt worden onderstaande maatregelen uitgevoerd: 

• Er komt een taks op dierlijke producten die gelijk word geïnvesteerd in beter dierenwelzijn 

• De huidige eis voor het 3-sterren beter leven keurmerk word de minimumeis in Nederland 

 

Toelichting 

Dit kopje word met dit amendement ook verplaatst naar het hoofdstuk “Dierenrechten” en 

weggehaald uit het hoofdstuk “Landbouw en Voedselvoorziening”. Dieren zijn namelijk vrienden, geen 

voedsel. De voorstellen zijn consequent met de punten over bijvoorbeeld de bontindustrie. Als we de 

PvdD en andere groene partijen willen blijven aanjagen moeten we duidelijkere standpunten innemen. 

Diervriendelijk vlees bestaat niet, dus we moeten ook niet doen alsof. Verder was het kopje eerder 

vooral gefocust op vlees, maar het gaat ook om andere dierlijke producten, zoals zuivel en eieren.  

Bestuursadvies: negatief 
 
Het lijkt het bestuur niet opportuun om deze punten, die zowel betrekking op dieren, als op 
landbouwsystemen hebben, onder te brengen in het hoofdstuk ‘Dierenrechten’. Het bestuur is van mening 
dat de punten die in dit amendement worden genoemd onder het hoofdstuk ‘Landbouw en 
Voedselvoorziening’ dienen te blijven vallen  omdat ze fundamenteel zijn voor de perspectieven van PINK! op 
landbouw en voedselproductie. Tot slot is het onduidelijk wat er bedoeld wordt met het laatste beleidspunt. 
Het beter leven keurmerk is immers geen juridische eis. Tot slot is er nog discussie mogelijk over de 
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wenselijkheid van keurmerken die de consument een “beter gevoel geven”, over iets dat nog steeds erg slecht 
is. 
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8. Dierenconsumptie weg bij landbouw & voedselvoorziening  

(verwijdering, blz. 24, r.1112-1127) 

 
Hoofdindiener 

Laurens Kok 

 

Oude tekst ter context 

Consumptie van dieren  
  

Bij iedere vorm van omgang van mensen met dieren moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden 

tussen de zwaarte van de belangen van mensen en de zwaarte van de belangen van dieren. Naarmate 

het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dierlijke belangen schadelijker zijn, 

vermindert de morele rechtvaardiging om de belangen van dieren aan te tasten.  

Wanneer het gaat om de fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor 

consumptiedoeleinden, wegen de belangen van dieren veel zwaarder dan de belangen van mensen. 

Het menselijk belang is op z’n hoogst triviaal. Mensen hebben geen dierlijke producten nodig voor een 

gezonde levensstijl. Het gaat mensen om de smaak of de textuur. Het dierlijke belang is daarentegen 

fundamenteel. Al hun belangen en vrijheden zijn ervan afhankelijk dat wij hen niet fokken, huisvesten, 

transporteren en doden voor consumptiedoeleinden. De fok van, de huisvesting van, het transport van 

en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden is dan ook immoreel.  

 

• Daarom komt er een einde aan die activiteiten.  
 

Toelichting 

Verwijder dit kopje hier, om het gewijzigd en met nieuwe kop toe te voegen bij het hoofdstuk: 

dierenrechten. 

 

 

Bestuursadvies: negatief 

Zie uitleg bij voorgaande amendement. Het bestuur is van mening dat de consumptie van dieren en 

de standpunten van PINK! hierover fundamenteel zijn voor onze standpunten over hervormingen 

van de landbouw en voedselvoorziening. 
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9. OV Goedkoper (wijziging, blz. 11, r.444-463) 
 

Hoofdindiener 

Laurens Kok 

 

Oude tekst (ter context) 

Woon-werkverkeer moet worden teruggedrongen en milieuvriendelijk vervoer gestimuleerd. 
  

• Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door.  
• De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur moet ongedaan gemaakt 

worden en op ringwegen rond steden wordt de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.  
• Als minder mensen alléén per auto zouden reizen, en hun auto zouden delen, zou de impact 

op het milieu vele malen kleiner zijn. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin 
je met behoud van privacy samen kunt reizen, moeten de norm worden.  

• Openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.  
• De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en 

treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies en niet in de uitbreiding 
van luchthavens.  

• Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal 
treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.  

• De BTW op vervoer per trein wordt afgeschaft.  
 

(Nieuwe) Kop 

Mobiliteit en Publieke Ruimte 

 

Motivering beleidspunten  

Door bij het plannen van infrastructuur altijd “betere bereikbaarheid” als doel te hebben, zijn we in 

Nederland steeds meer gaan reizen. Als we sneller en comfortabeler gaan reizen, zijn we niet korter 

onderweg, maar gaan we alleen maar verder weg. We moeten stoppen met mensen verleiden om 

dagelijks grote afstanden af te leggen. Daarnaast nemen wegen en parkeerplaatsen steeds meer van 

onze publieke ruimte in. De straat moet een plek zijn waar je je buren kan ontmoeten en spreken, niet 

waar je je auto parkeert. Een plek waar kinderen veilig kunnen spelen, niet een plek waar je met 

levensgevaarlijke snelheden doorheen moet kunnen crossen. Wel is reizen volgens Pink een recht, 

waarbij er een basisvorm voor iedereen toegankelijk moet zijn. Deze rol moet worden vervuld door 

het openbaar vervoer, wat zowel praktisch als financieel veel makkelijker gemaakt moet worden. Al 

het vervoer moet vanzelfsprekend duurzaam gebeuren, binnen de draagkracht van de aarde. De focus 

bij het ontwikkelen van mobiliteit moet daarom niet liggen op meer, maar minder wegen, met een 

inzet op lokale voorzieningen, milieuvriendelijk openbaar vervoer en voet- en fietsverkeer. 

Bereikbaarheid via nabijheid. De vrijgekomen ruimte van de parkeerplaatsen en wegen kan worden 

gebruikt om betere fiets- en voetpaden aan te leggen, en significant meer groen in de straat te 

brengen. Daarnaast wordt met onderstaande maatregelen de publieke ruimte een veel veiligere en 

prettige plek, waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. Hard nodig, want verkeersongelukken 

zorgen dagelijks voor zo’n zestig/zeventig heftige ongelukken per dag, die de levens van de slachtoffers 

en de honderden mensen om hen heen op hun kop zetten. 

 

Beleidspunt(en) 
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• Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door, 
dit geldt ook voor verbredingen. Bij de (her)aanleg van andere wegen mag dit nooit ten koste 
gaan van natuur. 

• De maximum snelheid op snelwegen wordt 90 kilometer per uur, op provinciale wegen 
70km/h. In de bebouwde kom wordt de standaard 30 km/h, waar lokaal beredeneerd 
afgeweken kan worden. Ook in gebieden waar er vaak wild oversteekt wordt de 
maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het hert steekt namelijk niet de weg 
over, maar wij rijden door zijn bos.  

• De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en 
treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies. Overheidsgebouwen 
bieden gratis flexplekken aan zodat ook mensen die thuis geen ruimte hebben toch dicht bij 
huis online kunnen werken.   

• De grote steden worden, naar voorbeeld van Parijs, steden van 15 minuten; steden waarin je 
de belangrijkste voorzieningen binnen 15 minuten te voet of op de fiets moet kunnen 
bereiken. 

• Het privébezit van een auto is meestal niet nodig en niet houdbaar in ons dichtbevolkte land. 
Gemeenschappelijk autobezit en autodelen wordt wettelijk beter mogelijk gemaakt en 
financieel gestimuleerd. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin je met 
behoud van privacy samen kunt reizen, worden de norm. 

• De parkeernorm (aantal parkeerplekken per huishouden op gemeentegrond) wordt landelijk 
ingesteld op maximaal 0.75.  

• Er wordt sterk ingezet op autovrije binnensteden en woonwijken, met goede voorzieningen 
voor voet- en fietsverkeer en goed openbaar vervoer. De term “Fietssnelwegen”  sluit aan bij 
het idee dat je altijd maar zo snel mogelijk van A naar B moet kunnen. We noemen het gewoon 
fietspaden. 

• Openbaar vervoer wordt goedkoper, betrouwbaar en toegankelijk voor iedereen. De NS wordt 
een staatsbedrijf. Het klassensysteem in het openbaar vervoer word afgeschaft.  

• De overheid verkoopt haar aandelen in KLM. Ze stopt met het subsidiëren van, en investeert 
niet verder in luchtvervoer, het aantal vliegbewegingen wordt beperkt tot een voor de natuur 
houdbaar niveau. Alle giften uit het verleden worden leningen, en alle huidige leningen dienen 
op zeer korte termijn te worden terugbetaald. 

• Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal 
treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.  

 

Toelichting 

Amendement met gratis openbaar vervoer komt te vervallen als deze wordt aangenomen. Het huidige 

beleid is nog teveel gefocust op dat ver reizen de bedoeling zou zijn. Het principe van bereikbaarheid 

door nabijheid sluit veel beter aan op de kernwaarden van Pink, vanwege de positive effecten op 

milieu, dierenwelzijn, groen in de publieke ruimte en stimuleren van kleine ondernemingen. 

Interessante artikelen om te lezen over dit onderwerp: 

• https://decorrespondent.nl/12251/waarom-de-fiets-veel-sneller-is-dan-je-denkt-en-de-auto-

veel-trager/23824260138063-0f549942 - Over hoe inefficient de auto is 

• https://decorrespondent.nl/12132/meer-bereikbaarheid-sneller-van-a-naar-b-elke-partij-wil-

het-ook-al-lost-het-geen-enkel-probleem-op/23592843359316-f7166b9c - Over waarom 

“meer bereikbaarheid” niet altijd de oplossing is. 
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• https://decorrespondent.nl/11754/van-de-regeringspartijen-vindt-alleen-de-vvd-nog-dat-je-

levensgevaarlijk-hard-door-de-stad-moet-kunnen-rijden/22857754768002-d3905b0f - Over 

het gevaar van hoge maximumsnelheden 

• https://decorrespondent.nl/11507/loopt-het-kind-op-de-weg-of-loopt-de-weg-door-zijn-

speelruimte/22377419101191-2fc4d397 Over de plek van de auto in de publieke ruimte 

• https://decorrespondent.nl/11399/we-reizen-steeds-sneller-maar-komen-geen-seconde-

eerder-thuis/22167393789387-9103ca1f Over de reistijdconstante (BREVER-wet) 

• https://decorrespondent.nl/8716/de-oplossing-voor-bijna-alles-duurder-

parkeren/16949820534108-d3a061f6 Over hoe absurd het gebruik van publieke ruimte voor 

het parkeren van auto’s eigenlijk is, en hoe die ruimte ook gebruikt kan worden.  

• https://nos.nl/artikel/2375838-minder-ongevallen-op-rustige-coronawegen-toch-veel-

fietsers-en-wandelaars-gewond.html Over de impact van Corona op het wegenbeeld. 

 

 

Bestuursadvies: negatief 

Te essayistisch geschreven. Daarnaast is de motivering van de beleidspunten ogenschijnlijk in 

tegenspraak met zichzelf. Enerzijds wordt gepleit voor maatregelen die reizen minder snel en 

minder comfortabel zouden moeten maken, anderzijds wordt er wel gesteld dat goed openbaar 

vervoer een recht is. Dient dit dan traag en oncomfortabel te zijn? Hoewel dit niet de strekking lijkt 

te zijn, is dit niet duidelijk genoeg. Daarnaast is PINK! over het algemeen van mening dat openbaar 

vervoer juist wel comfortabel en snel dient te zijn. Dat gezegd hebbende kan het bestuur zich wel 

vinden in de meerderheid van de beleidspunten, op de laatste zin van beleidspunt twee na (dat 

hoort niet in een beleidspunt). 
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10. OV Gratis (wijziging, blz. 11, r.444-463) 
 

Hoofdindiener 

Laurens Kok 

 

Oude tekst (ter context) 

Woon-werkverkeer moet worden teruggedrongen en milieuvriendelijk vervoer gestimuleerd. 
  

• Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door.  
• De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur moet ongedaan gemaakt 

worden en op ringwegen rond steden wordt de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.  
• Als minder mensen alléén per auto zouden reizen, en hun auto zouden delen, zou de impact 

op het milieu vele malen kleiner zijn. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin 
je met behoud van privacy samen kunt reizen, moeten de norm worden.  

• Openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.  
• De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en 

treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies en niet in de uitbreiding 
van luchthavens.  

• Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal 
treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.  

• De BTW op vervoer per trein wordt afgeschaft.  
 

(Nieuwe) Kop 

Mobiliteit en Publieke Ruimte 

 

Motivering beleidspunten 

Door bij het plannen van infrastructuur altijd “betere bereikbaarheid” als doel te hebben, zijn we in 

Nederland steeds meer gaan reizen. Als we sneller en comfortabeler gaan reizen, zijn we niet korter 

onderweg, maar gaan we alleen maar verder weg. We moeten stoppen met mensen verleiden om 

dagelijks grote afstanden af te leggen. Daarnaast nemen wegen en parkeerplaatsen steeds meer van 

onze publieke ruimte in. De straat moet een plek zijn waar je je buren kan ontmoeten en spreken, niet 

waar je je auto parkeert. Een plek waar kinderen veilig kunnen spelen, niet een plek waar je met 

levensgevaarlijke snelheden doorheen moet kunnen crossen. Wel is reizen volgens Pink een recht, 

waarbij er een basisvorm voor iedereen toegankelijk moet zijn. Deze rol moet worden vervuld door 

het openbaar vervoer, wat zowel praktisch als financieel veel makkelijker gemaakt moet worden. Al 

het vervoer moet vanzelfsprekend duurzaam gebeuren, binnen de draagkracht van de aarde. De focus 

bij het ontwikkelen van mobiliteit moet daarom niet liggen op meer, maar minder wegen, met een 

inzet op lokale voorzieningen, milieuvriendelijk openbaar vervoer en voet- en fietsverkeer. 

Bereikbaarheid via nabijheid. De vrijgekomen ruimte van de parkeerplaatsen en wegen kan worden 

gebruikt om betere fiets- en voetpaden aan te leggen, en significant meer groen in de straat te 

brengen. Daarnaast wordt met onderstaande maatregelen de publieke ruimte een veel veiligere en 

prettige plek, waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. Hard nodig, want verkeersongelukken 

zorgen dagelijks voor zo’n zestig/zeventig heftige ongelukken per dag, die de levens van de slachtoffers 

en de honderden mensen om hen heen op hun kop zetten. 

 

Beleidspunt(en) 
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• Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door, 
dit geldt ook voor verbredingen. Bij de (her)aanleg van andere wegen mag dit nooit ten koste 
gaan van natuur. 

• De maximum snelheid op snelwegen wordt 90 kilometer per uur, op provinciale wegen 
70km/h. In de bebouwde kom wordt de standaard 30 km/h, waar lokaal beredeneerd 
afgeweken kan worden. Ook in gebieden waar er vaak wild oversteekt wordt de 
maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het hert steekt namelijk niet de weg 
over, maar wij rijden door zijn bos.  

• De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en 
treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies. Overheidsgebouwen 
bieden gratis flexplekken aan zodat ook mensen die thuis geen ruimte hebben toch dicht bij 
huis online kunnen werken.   

• De grote steden worden, naar voorbeeld van Parijs, steden van 15 minuten; steden waarin je 
de belangrijkste voorzieningen binnen 15 minuten te voet of op de fiets moet kunnen 
bereiken. 

• Het privébezit van een auto is meestal niet nodig en niet houdbaar in ons dichtbevolkte land. 
Gemeenschappelijk autobezit en autodelen wordt wettelijk beter mogelijk gemaakt en 
financieel gestimuleerd. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin je met 
behoud van privacy samen kunt reizen, worden de norm. 

• De parkeernorm (aantal parkeerplekken per huishouden op gemeentegrond) wordt landelijk 
ingesteld op maximaal 0.75.  

• Er wordt sterk ingezet op autovrije binnensteden en woonwijken, met goede voorzieningen 
voor voet- en fietsverkeer en goed openbaar vervoer. De term “Fietssnelwegen”  sluit aan bij 
het idee dat je altijd maar zo snel mogelijk van A naar B moet kunnen. We noemen het gewoon 
fietspaden. 

• Openbaar vervoer wordt gratis, betrouwbaar en toegankelijk voor iedereen. De NS wordt een 
staatsbedrijf. Het klassensysteem in het openbaar vervoer word afgeschaft.  

• De overheid verkoopt haar aandelen in KLM. Ze stopt met het subsidiëren van, en investeert 
niet verder in luchtvervoer, het aantal vliegbewegingen wordt beperkt tot een voor de natuur 
houdbaar niveau. Alle giften uit het verleden worden leningen, en alle huidige leningen dienen 
op zeer korte termijn te worden terugbetaald. 

• Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal 
treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.  

 
Toelichting 

Amendement met gratis openbaar vervoer komt te vervallen als deze wordt aangenomen. Het huidige 

beleid is nog teveel gefocust op dat ver reizen de bedoeling zou zijn. Het principe van bereikbaarheid 

door nabijheid sluit veel beter aan op de kernwaarden van Pink, vanwege de positive effecten op 

milieu, dierenwelzijn, groen in de publieke ruimte en stimuleren van kleine ondernemingen. 

Interessante artikelen om te lezen over dit onderwerp: 

• https://decorrespondent.nl/12251/waarom-de-fiets-veel-sneller-is-dan-je-denkt-en-de-auto-

veel-trager/23824260138063-0f549942 - Over hoe inefficient de auto is 

• https://decorrespondent.nl/12132/meer-bereikbaarheid-sneller-van-a-naar-b-elke-partij-wil-

het-ook-al-lost-het-geen-enkel-probleem-op/23592843359316-f7166b9c - Over waarom 

“meer bereikbaarheid” niet altijd de oplossing is. 
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• https://decorrespondent.nl/11754/van-de-regeringspartijen-vindt-alleen-de-vvd-nog-dat-je-

levensgevaarlijk-hard-door-de-stad-moet-kunnen-rijden/22857754768002-d3905b0f - Over 

het gevaar van hoge maximumsnelheden 

• https://decorrespondent.nl/11507/loopt-het-kind-op-de-weg-of-loopt-de-weg-door-zijn-

speelruimte/22377419101191-2fc4d397 Over de plek van de auto in de publieke ruimte 

• https://decorrespondent.nl/11399/we-reizen-steeds-sneller-maar-komen-geen-seconde-

eerder-thuis/22167393789387-9103ca1f Over de reistijdconstante (BREVER-wet) 

• https://decorrespondent.nl/8716/de-oplossing-voor-bijna-alles-duurder-

parkeren/16949820534108-d3a061f6 Over hoe absurd het gebruik van publieke ruimte voor 

het parkeren van auto’s eigenlijk is, en hoe die ruimte ook gebruikt kan worden.  

• https://nos.nl/artikel/2375838-minder-ongevallen-op-rustige-coronawegen-toch-veel-

fietsers-en-wandelaars-gewond.html Over de impact van Corona op het wegenbeeld. 

 

Bestuursadvies: negatief 

Zie motivering bestuursadvies bij amendement nr. 9. 
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11. Meer politie op straat (wijziging, r.74) 
 

Hoofdindiener 

Emma Verhulp 

 

Mede-indieners 

Ilse Oldenburg, Tobio Aarts, Xenia Minnaert 

 

Oude tekst (ter context) 

Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in 

een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter. 

 

Motivering beleidspunten 

Onderzoek wijst uit dat om veiligheid te waarborgen het niet nodig is dat er meer agenten op straat 

surveilleren. Er moet juist worden ingezet op preventie en betere scholing. 

 

Beleidspunt 

Om veiligheid te waarborgen worden politieopleidingen verbeterd en krijgen agenten (zowel in 

opleiding als zo vaak als nodig) trainingen over institutioneel racisme.  

 

Toelichting 

Onderzoek wijst uit dat meer agenten mensen geen veiliger gevoel geven. Er is sprake van inherente 

en structurele problemen bij de politie: wij geloven dat Nederland veiliger wordt door de politie en 

haar opleidingen van binnenuit te verbeteren waardoor het politieapparaat in haar geheel beter 

functioneert. Het stuk over camera toezicht is opnieuw ingediend in een ander amendement. 

 

Bestuursadvies: oordeel congres 

In principe duidelijk geformuleerd. De vraag is of het wenselijk is het discours van ‘blauw op straat’ 

over te nemen. Dit is echter al onderdeel van het huidige politieke programma en wordt de indieners 

derhalve niet aangerekend. 
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12. Cameratoezicht (wijziging/toevoeging, r.75-76) 
 

Hoofdindiener 

Emma Verhulp 

 

Mede-indieners 

Ilse Oldenburg, Tobio Aarts, Xenia Minnaert 

 

Oude tekst (ter context) 

Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in 

een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter. 

 

Motivering beleidspunten 

Cameratoezicht maakt een inbreuk op privacy en mag nergens de norm worden en dit wordt 

voorkomen door het slechts toe te staan na zorgvuldige en onafhankelijke afweging door de rechter.  

 

Beleidspunt 

Er komt geen cameratoezicht op andere plekken dan door de rechter aangewezen risicogebieden. 

 

Toelichting 

Het gaat hier om de privacy van burgers. Cameratoezicht maakt inbreuk op de privacy. We willen een 

situatie als in Foucaults panopticon voorkomen. Hiervoor mag cameratoezicht nergens de norm 

worden.  Dit beleidspunt is eigenlijk een gedeelte van het oude beleidspunt dat al wel hout sneed. 

Naast dat het eerste deel van het oude beleidspunt veranderd moest worden, verdient dit deel van 

het beleidspunt een stuk. < Het stuk over meer agenten op straat is in een ander amendement 

verwerkt. 

 

Bestuursadvies: positief 
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13.Proctorsoftware (toevoeging, r.1442-1443) 

 

Hoofdindiener 

Emma Verhulp 

 

Mede-indieners 

Tobio Aarts, Xenia Minnaert 

 

Motivering beleidspunten 

Met de coronacrisis is proctorsoftware onder scholen erg populair geworden. Deze software maakt 

een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van studenten en leidt tot meer ongelijkheid.  

 

Beleidspunt 

In geen geval mag de enige mogelijkheid voor het deelnemen aan een tentamen het downloaden 
danwel installeren van proctorsoftware zijn. De onderwijsinstantie dient dan een redelijk alternatief 
aan te bieden. 
 
 

Toelichting 

Dit beleidspunt is nodig. Proctorsoftware wordt steeds vaker en intensiever gebruikt op Nederlandse 

scholen. Dit is absoluut onacceptabel. Het maakt een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

van studenten die tentamens veelal in hun studentenkamer moeten maken met alle luide huisgenoten 

in de buurt. Door achtergrondgeluiden worden studenten vaak onterecht als fraudeur aangemerkt. 

Ook werkt het ongelijkheid in de hand nu sommige studenten wel toegang hebben tot een fijnere 

omgeving waar zij in stilte hun tentamen kunnen maken en voor studenten die betere apparatuur 

hebben. Daarnaast schijnt de software wel te hebben gevraagd aan zwarte tentamenmakers of deze 

meer in het licht konden gaan zitten omdat de software hun gezicht niet registreerde 

(https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/de-digitale-surveillant-staat-naast-je-bed-a4038905). Dit is 

absoluut onacceptabel. Ook na de coronacrisis. Daarnaast is het beleidspunt zo geformuleerd dat 

proctorsoftware tentamens wel een mogelijkheid zijn, maar dat het nooit de enige mogelijkheid mag 

zijn.  

 

Bestuursadvies: positief 
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14. Obesitas Stigmatiserend (wijziging blz. 33, r. 1538-1540) 

 

Hoofdindiener 

Annerie van Gorsel 

 

Oude tekst (ter context) 

De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving. 

Bovendien voert de overheid een zeer actief preventiebeleid ten aanzien van obesitas. Vooral bij 

kinderen met overgewicht en groeiende gezondheidsproblemen. 

 

Motivering beleidspunt 

De woorden obesitas en overgewicht worden niet meer gebruikt.  

 

Beleidspunt 

De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Stoppen 

met roken, bewust alcoholgebruik, voldoende beweging en een volwaardig voedingspatroon zijn 

onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt. Ook bij kinderen wordt bewustzijn gecreëerd. Daarnaast 

wordt onderzocht welke factoren belemmerend zijn in het bekomen van de gezonde leefwijze en daar 

waar mogelijk worden oplossingen geboden. 

 

Toelichting 

Obesitas wordt geassocieerd met krachtige negatieven, voortkomend uit zowel langdurige 

vooroordelen als meer recente overtuiging vanuit volksgezondheidoptiek. Het gebruik van de woorden 

obesitas en overgewicht is dan ook stigmatiserend. In het kort: “obesitas” roept alarmbellen op, roept 

golven van schaamte op, roept strenge waarschuwingen op, en het brengt iedereen op de hoogte: ER 

MOET IETS GEBEUREN. Ik heb ervoor gekozen het hele stukje te herschrijven. De effectieve boodschap 

moet niet verloren gaan: inzetten op het stimuleren van een gezonde leefwijze.  

• Dikke Vinger over Nationaal Preventie 
Akkoordhttps://dikkevinger.org/projecten/npa/Document: Nationaal Preventie Akkoord 

• Carter, S.M., Walls, H.L. (February 14, 2013) Seperating the Science and Politics of 
"Obesity".https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2760278 

• Flegal, K.M., Kit, B.K., Orpana, H,., Graubard, B.I. (January 2, 2013) Association of all-cause 
mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a 
systematic review and meta-
analysis.https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1555137 

• Phelan, S.M., Burgess, D.J., Yeazel, M.W., Hellerstedt, W.L., Griffin, J.M. & van Ryn, M. (2015) 

Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients withobesity. 

Obesity reviewshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12266Barnes, A. (June 1, 

2015) Overweight versus Obese: - Different Risk and Different 

Management.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4473617/Hughes, A. (May 22, 

2013) The big fat truth. https://www.nature.com/news/the-big-fat-truth-1.13039 

 

Bestuursadvies: positief 

 

https://www.nature.com/news/the-big-fat-truth-1.13039
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15. Meldpunt Alternatieve genezers (wijziging blz. 36, r. 1677) 
 

Hoofdindiener 

Indra Gesink 

 

Oude tekst (ter context) 

Alternatieve genezers moeten in het bezit zijn van een hiertoe strekkende VOG. Medici die hun beroep 

in het reguliere circuit niet meer mogen uitoefenen om tuchtrechtelijke redenen mogen ook niet aan 

de slag als alternatief genezer. Dit wordt bijgehouden in een landelijk register. Er komt tevens een 

meldpunt voor de behandelaars in het alternatieve circuit die patiënten weghouden uit de reguliere 

zorg, feitelijk onjuiste informatie geven of laten geven over de effectiviteit van de door hen gebezigde 

alternatieve geneeswijzen, ouders ervan weerhouden om hun kinderen te laten vaccineren zonder dat 

hier een door een huisarts geconstateerde medische reden voor is en behandelaars die ziektes van 

patiënten ontkennen. 

 
Motivering van beleidspunten 

Of (ipv “en”) 

 

Toelichting 

Mijn inziens dient het hier om een opsomming te gaan waarbij het meldpunt ten minste kan dienen 

voor elk van deze gevallen individueel. 

 

 

Bestuursadvies: positief 
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16. Polygamie (wijziging, blz. 15, r.653-656) 

Hoofdindiener 

Indra Gesink 

 

Oude tekst (ter context) 

Het wordt mogelijk een geregistreerd partnerschap aan te gaan met meer dan één andere persoon. 

 

Beleidspunt 

Het wordt mogelijk te trouwen en een geregistreerd partnerschap aan te gaan met meer dan één 

andere persoon.  

 

Toelichting 

Polygamie, d.w.z. trouwen met meer dan 1 persoon, wordt ook gelegaliseerd. Polygamie verbieden 

benadeelt daarentegen polyamoreuze koppels, en personen met bepaalde etnische of culturele 

achtergronden. Eventuele benadeling van vrouwen-of algemener mensenrechten dient separaat 

bestreden te worden. Ook ingediend op initiatief van Cynthia Pallandt, die middels amendement de 

indiener was van de tekst die hier gemandeerd wordt. [Het laatste bulletpoint komt dus te vervallen.] 

Ook de Partij voor de Dieren deelt deze progressieve(re) standpunten,is in de TK campagne gebleken, 

zie: https://www.plukdeliefde.nl 

 

 

Bestuursadvies: positief 

 

  

https://www.plukdeliefde.nl/
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17. Privacy ZZP’ers (toevoeging, r.1253) 

 

Hoofdindiener 

Katalin Clarijs 

 

Beleidspunt 

De KvK maakt geen adressen openbaar van zelfstandige ondernemers, zonder dat deze ondernemers 

hier expliciet toestemming voor hebben gegeven en stopt met het doorverkopen van hun 

contactgegevens. Gegevens van uitgeschreven eenmanszaken worden verwijderd. 

Motivering van beleidspunten 

Op dit moment is het nog zo dat het heel makkelijk is om het adres van een eenmanszaak te vinden in 

het handelsregister van de KvK. De KvK maakt geen onderscheid tussen "gewone" eenmanszaken en 

zzp'ers, waardoor de privégegevens van mensen die (misschien noodgedwongen) als zzp'er werken 

ook op straat komen te liggen. PINK! heeft privacy hoog in het vaandel, dus dit zou prima in ons 

programma passen. 

 

 

Bestuursadvies: oordeel congres 

 Hoewel het bestuur de privacy risico’s voor ZZP’ers of eenmanszaken erkent, dient de 

verkrijgbaarheid van informatie over rechtspersonen bij de KvK wel degelijk bepaalde doelen, onder 

andere due diligence  en het laagdrempelig kunnen nagaan of er risico-indicatoren zijn. Dit 

amendement lijkt ons te breed geformuleerd. Wij raden indiener aan in de toekomst een 

uitgebreider amendement in te dienen. Deze bezwaren wegen echter niet zwaar genoeg om een 

negatief bestuursadvies af te geven. Derhalve oordeel congres. 
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18. Alle genders ipv mannen en vrouwen (wijziging, blz.21 , r.957) 
 

Hoofdindiener 

Xenia Minnaert 

 

Mede-indieners 

Ilja van Voorst, Ilse Oldenburg, Rosa van der Heide 

 

Oude tekst (ter context) 

Effectieve oplossingen voor duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen. 

 

Beleidspunt 

‘Alle genders’ ipv ‘mannen en vrouwen’ 

Toelichting 

Gender is een spectrum, met veel andere genders dan alleen mannen en vrouwen. Door deze 

notering worden deze genders uitgesloten. Juist omdat geweld en discriminatie tegen transpersonen 

en non-binaire personen extreem veel voorkomt, is het belangrijk dat dit expliciet wordt opgenomen 

in het politieke programma.  

 

Bestuursadvies: positief 
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19. Anoniem Solliciteren (verwijdering, blz. 18, r.792-793) 

 

Hoofdindiener 

Xenia Minnaert 

 

Mede-indieners 

Ilse Oldenburg, Rosa van der Heide, Nicole Dick, Ilja van Voorst 

 

Oude tekst ter context 

Anoniem solliciteren wordt de standaard bij vacatures in het onderwijs en bij overheidsinstellingen 

(zoals ministeries, gemeenten en de politie). 

 

Beleidspunt 

Verwijdering van “bij vacatures in het onderwijs en bij overheidsinstellingen (zoals ministeries, 

gemeenten en de politie)”  

Toelichting 

Tijdens de sollicitatieprocedure binnen een bedrijf blijkt dat mensen met een buitenlands (ogende) 

naam, accent of achtergrond minder snel uitgenodigd worden voor een gesprek -  dan wel 

aangenomen - ongeacht hun kwalificaties. Dit in vergelijking tot een sollicitant met etnisch-

Nederlands(lijkende) afkomst. Om gelijke banenkans te realiseren is anoniem solliciteren op dit 

moment een noodzakelijke stap. Anoniem solliciteren moet daarom overal de standaard worden om 

discriminatie te voorkomen en iedereen een gelijke kans te geven. 

 

Bestuursadvies: positief 
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20. Keti Koti (toevoeging, blz. 19, r. 842) 

 

Hoofdindiener 

Xenia Minnaert 

 

Mede-indieners 

Ilse Oldenburg, Rosa van der Heide, Ilja van Voorst 

 

Beleidspunt 

Keti Koti wordt een nationale feestdag. Het herdenken van het leed van de slavernij en het vieren van 

het einde ervan wordt onderdeel van de Nederlandse cultuur. 

Toelichting 

Racisme is verankerd in ons huidige systeem, en vindt zijn oorsprong in ons koloniaal verleden. Bas van 

Weegberg ligt het mooi toe in zijn opiniestuk hierover: ‘op die dag [1 juli] in 1863 een einde werd 

gemaakt aan ruim tweehonderd jaar onderdrukking door slavernij: Keti Koti. Heel Nederland zou op 

deze dag stil moeten staan bij het breken van de ketenen, wat de vertaling is van Keti Koti. Laten we 

van Keti Koti een nationale feestdag maken.’ https://joop.bnnvara.nl/opinies/opinie-maak-van-keti-

koti-nationale-feestdag. 

 

 

Bestuursadvies: positief 
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21. Ontwikkelingslanden (wijziging, blz. 20, r.910-911) 

Hoofdindiener 

Xenia Minnaert 

 

Mede-indieners 

Ilse Oldenburg, Rosa van der Heide, Ilja van Voorst 

 

Oude tekst (ter context) 

PINK! vindt dat de Nederlandse leefwijze geen negatieve impact moet hebben op andere landen. Dit 

is nu wel nog het geval: Nederland legt beslag op landbouwgronden in ontwikkelingslanden, 

importeert schaarse grondstoffen en zijn een zeer vervuilend land. 

 

Beleidspunt(en) 

‘geen negatieve impact moet hebben over de grens’ in plaats van  ‘een negatieve impact moet 

hebben op andere landen’  

 

En  

 

‘andere landen’ in plaats van ‘ontwikkelingslanden’ 

 

Toelichting 

De woordkeuze, ‘ontwikkelingslanden’, is gedateerd. Het is eurocentrisch en suggereert dat de 

tegenhanger, Westerse landen, de ontwikkelde landen zijn, waar de rest van de wereld naar toe moet 

streven. De letterlijke tegenhanger van ontwikkelingslanden is ‘ontwikkelde landen’, wat suggereert 

dat deze landen toe moeten bewegen naar de standaarden vanuit het Westen. Daarnaast is 

‘ontwikkeld’ een subjectieve term, waarbij gesuggereerd wordt dat de Westerse wereld de standaard 

is en de landen in het globale zuiden – met hun eigen culturen – daar buiten vallen. 

 

Bestuursadvies: positief 
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22. Belediging Ambtenaren (toevoeging, blz. 2, r.40) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Mede-indiener 

Emma Verhulp 

 

Beleidspunt(en) 

• Het verbod op belediging van ambtenaren in functie komt te vervallen. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen beledigingen van ambtenaren in hun hoedanigheid als ambtenaar en 

beledigingen van ambtenaren als persoon. Bij belediging van een ambtenaar als persoon 

wordt dezelfde strafmaat gehanteerd als bij belediging van elke andere persoon. 

 

Toelichting 

Ambtenaren in functie hebben momenteel een uitzonderingspositie met betrekking tot beledigingen 

tegenover andere personen. Belediging van personen is strafbaar, maar als deze persoon in functie is 

als ambtenaar, is deze straf hoger. Met dit voorstel willen we de strafmaat gelijkstellen, maar ook de 

mogelijkheid tot kritiek op de staat vergroten. Iemand in de hoedanigheid van ambtenaar 

vertegenwoordigt immers de staat. Bijvoorbeeld: agent Tobio wordt door een demonstrant 

uitgemaakt voor *poepagent*. Dit zou niet strafbaar moeten zijn. Als een demonstrant tegen agent 

Tobio zegt “jij, Tobio, bent een *natte sok* en je woont op de Natte Sokkenlaan te Amsterdam en ik 

hoop dat iedereen daar *oneindig lang natte sokken moet dragen*”, dan is dat een belediging van de 

persoon en is dit net zo strafbaar als belediging van alle andere personen. 

Dit gaat over de strafverzwarende omstandigheid van het beledigen van een ambtenaar, dan kan de 

straf met 1/3de worden verhoogd t.o.v. belediging ‘normaal’ persoon (geldt ook voor openbare 

instellingen/lichamen en de koning, art. 267 wetboek van strafrecht). Deze regeling vind ik waardeloos 

en ik ben dan ook voor dit amendement. 

 

Bestuursadvies: oordeel congres 

In principe geen zwaarwegende bezwaren. Dit amendement behoeft wel aanvullende toelichting 

van de indiener. 
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23. Opheffen Gezichtsbedekkende Kleding (wijziging/toevoeging blz. 18, r. 

796) 

Hoofdindiener 

Ilja van Voorst 

 

Mede-indieners 

Xenia Minnaert, Ilse Oldenburg, Nicole Dick 

 

Kop 

Gezichtsbedekkende kleding 

 

Motivering van beleidspunten 

In Nederland is gezichtsbedekkende kleding verboden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, 

onderwijs en overheidsgebouwen. Dit heeft de grootste impact op moslimvrouwen die een niqab 

willen dragen en zich daardoor niet meer vrij kunnen bewegen. Dit terwijl het in bijvoorbeeld tijden 

van corona geen probleem bleek om het gezicht te bedekken en de veiligheid niet aantastte. Daarnaast 

wordt vaak aangehaald dat moslimvrouwen met de niqab onderdrukt worden in hun cultuur. Echter is 

de niqab niet de oorzaak van het probleem. Veel vrouwen kiezen bewust voor het dragen van een 

niqab en als feministische beweging zijnde staat PINK! ervoor dat de overheid niet bepaald hoe iemand 

zich kleedt.  

 

Beleidspunt(en) 

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, onderwijs en 

overheidsgebouwen wordt opgeheven. 

 

Toelichting 

In de volksmond staat dit bekend als het boerkaverbod. Hoewel dit natuurlijk ook over bijvoorbeeld 

bivakmutsen gaat, is het vrij duidelijk dat moslimvrouwen, die al een achtergestelde groep zijn, hier 

meer door benadeeld worden. Ze kunnen hierdoor namelijk niet meer de niqab dragen. Verschillende 

organisaties zijn tegen het verbod, zoals Amnesty International en het vrouwencollectief S.P.E.A.K. is 

er ook tegen en heeft toendertijd een statement met 48 organisaties uitgebracht die tegen het verbod 

zijn. Iedereen moet het recht op zelfbeschikking hebben. 

 

Bestuursadvies: oordeel congres 

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding is een delicaat onderwerp. In de motivering van de 

beleidspunten wordt een contra-argument aangehaald, dat vervolgens niet weerlegd wordt. Ook de 

claim dat het feminisme als stroming onherroepelijk tegen een dergelijk verbod is, is niet zonder 

tegenwerpingen in het feministisch discours. Over de vraag hoe rechten van minderheden in een 

sociaal democratische samenleving beschermd dienen te worden en hoe daarin groepsbelangen of 

groepsrechten van minderheden tegen individuele belangen of rechten van leden van 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/vraag-antwoord-over-boerkaverbod
https://www.tni.org/en/article/this-ban-is-a-modern-day-witch-hunt
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minderheidsgroepen worden afgewogen is veel discussie. De Canadese politiek filosoof Will 

Kymlicka kan gezien worden als een goede introductie in dit onderwerp. Gezien deze afwegingen 

laat het bestuur dit amendement over aan het oordeel van het congres. 

24. Afschaffen bedenktermijn abortus (toevoeging, blz. 18, r. 787) 

Hoofdindiener 

Ilse Oldenburg 

 

Mede-indieners 

Xenia Minnaert, Ilja van Voorst, Nicole Dick, Rosa van der Heide 

 

Motivering van beleidspunten 

De bedenktermijn, van vijf dagen, aangaand abortus stamt uit de jaren ’80. Deze abortuswetgeving, 

ingesteld omdat artsen met zekerheid moesten weten of een abortus vrijwillig en weloverwegen 

uitgevoerd werd, is gedateerd. In het kader van persoonlijke vrijheid, dient iemand met een 

baarmoeder zelf te kunnen bepalen waneer een abortus wordt uitgevoerd. 

 

Beleidspunt(en) 

De bedenktermijn, aangaande abortus, wordt afgeschaft.  

 

Toelichting 

Uit onderzoek blijkt dat de abortuswetgeving geen impact heeft op de zorgvuldigheid van het besluit. 

Het kiezen van een abortus is een vrije keuze en kan net zo goed weloverwogen en zorgvuldig 

uitgevoerd worden zonder de verplichte denktermijn.  

 

Bestuursadvies: positief 
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25. Uitbreiden briefgeheim en toestaan berichtenencryptie (blz. 27, r.1243-

1244) 

Hoofdindiener 

Auke van der Lee 

 

Beleidspunt(en) 

• Het briefgeheim geldt ook voor digitale communicatiemiddelen. 

• Elke vorm van digitale berichtenencryptie met als doel de vertrouwelijkheid van het bericht te 

kunnen waarborgen is volledig toegestaan. 

 

Toelichting 

• “End-to-end encryptie” noodzakelijk is voor de communicatie binnen bedrijven en binnen de 

overheidin geval van niet publieke zakenom de vertrouwelijkheid van het bericht te kunnen 

garanderen. 

• het verbieden van “End-to-end encryptie”impliceert dat berichten centraal moeten worden 

opgeslagenin een vorm die met eentweede sleutel ontcijferbaar is, wat het mogelijkmaakt 

voor hackers om deze berichten van miljoenen mensentegelijkte kunnen stelen en openbaren. 

• het verbieden van “End-to-end encryptie” telecombedrijven zoals WhatsApp de mogelijkheid 

geeft om de berichtenvan haar gebruikerste lezen. 

• het door “End-to-end encryptie” te verbieden mogelijk maken voor opsporingsdienstenvan de 

overheid om berichten van verdachten te kunnen inzien om op deze manier de veiligheid in 

Nederland te vergroten niet in proportie is met deenormeinbreuk op de eerbiediging van de 

privacyvan de gebruikers door de hiervoor genoemde oorzaken. 

• het verbieden van “End-to-end encryptie” niet uitsluit dat criminelen alsnog 

eenillegaalversleuteld communicatiemiddel kunnen gebruiken 

• https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdtdwz/artikel_10_privacyoover artikel 

10 uit de grondwet. 

• https://nos.nl/artikel/2371134-overheid-werkt-aan-plan-voor-afzwakken-encryptie-taak-

voor-nieuw-kabinet.html 

o over overheidsplannen “End-to-end encryptie” 

• https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption/?lang=nl 

o over “End-to-end encryptie” 

 

Bestuursadvies: positief 

 

  

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption/?lang=nl
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26. Leesbaarheid democratie (wijziging blz. 2, r. 14-18) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

In het parlement in Nederland zijn veel partijen van verschillende stromingen aanwezig. PINK! vindt 

dat deze:  

 

Nieuwe tekst 

Een uitgebreide democratie is essentieel voor het behouden van een gezonde, duurzame rechtsstaat. 

Goede democratische middelen maken het mogelijk voor burgers om inspraak te hebben in beleid, 

waardoor iedereen gehoord kan worden en het beleid gestoeld kan worden op belangen en ideeën 

van het hele volk. Om de Nederlandse democratie te waarborgen en uit te breiden stelt PINK! de 

volgende punten voor: 

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

Geen verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels die het democratisch 

gehalte inperken. 

 

Nieuwe tekst 

In het parlement in Nederland zijn op het moment veel partijen vertegenwoordigd, die een grote 

diversiteit aan meningen binnen het volk representeren. Deze diversiteit wordt gewaarborgd door de 

huidige kiesdrempel niet te verhogen en het huidige aantal kamerzetels niet te verlagen. Kleine 

partijen zullen hierdoor de mogelijkheid behouden om vertegenwoordigd te worden in het 

landsbestuur. 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Daarnaast verbreedt de motivering van beleidspunten 

rondom democratie (niet alleen representatie in het parlement) en wordt de directe motivering bij 

het eerste beleidspunt bij het beleidspunt zelf geplaatst. 

 

Bestuursadvies: het bestuur geeft een positief advies voor alle leesbaarheid-amendementen 

 

  



PINK! | Ingediende Moties & Amendementen | Voorjaarscongres | 23/24 april 2021 
 
 
 

 

27. Leesbaarheid demonstraties (wijziging blz. 3, r. 52-59) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

PINK! wil dat het organiseren van demonstraties laagdrempelig blijft. Om dit te bewerkstelligen willen 

we: 

 

Nieuwe tekst 

Demonstraties zijn een middel voor burgers om laagdrempelig meningen te verkondigen over beleid. 

Daarmee vergroten demonstraties het democratisch gehalte van de samenleving. PINK! wil daarom 

dat het organiseren van en deelnemen aan demonstraties laagdrempelig is. Daartoe stelt PINK! de 

volgende beleidspunten voor:  

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Voor kleine demonstraties de aanmeldingsplicht afschaffen.  

• De aanmeldtermijn verkorten voor demonstraties naar aanleiding van actuele 

gebeurtenissen. 

 

Nieuwe tekst 

•  Voor kleine demonstraties wordt de aanmeldingsplicht afgeschaft. 

• De aanmeldtermijn voor demonstraties wordt verkort. Hierdoor kunnen demonstraties beter 

inspelen op actuele gebeurtenissen. 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Daarnaast wordt de motivatie ietsje uitgebreid met het 

belang van demonstraties. 
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28. Leesbaarheid Dieren in de zorg (wijziging, blz. 6, r. 202-209) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Huisdieren spelen een belangrijke rol in ons leven, ook als we zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat 

ouderen in een verzorgingshuis hun huisdier bij zich kunnen houden. Hierbij moet: 

 

Nieuwe tekst 

Huisdieren spelen een belangrijke rol in ons leven, ook als we zorg nodig hebben. Dieren worden steeds 

vaker ingezet voor therapie. Het is belangrijk dat ouderen in een verzorgingshuis hun huisdier bij zich 

kunnen houden, zowel voor de oudere als voor het huisdier. Om het welzijn van de dieren te allen 

tijden te waarborgen, stelt PINK! het volgende voor: 

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Het welzijn van het dier te allen tijde gewaarborgd zijn.  

• Daarnaast worden dieren tegenwoordig steeds vaker ingezet voor therapie. Niet alle dieren 

zijn geschikt, dieren moeten wel hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.  

• Bovendien moeten dieren niet gedwongen worden of overbelast worden. 

Dieren die niet van nature solitair zijn mogen niet apart gehouden worden om uitsluitend ingezet te 

worden om te werken. 

 

Nieuwe tekst 

• Bij het gebruik van dieren in de zorg moet het dier aantoonbaar natuurlijk gedrag kunnen 

vertonen. 

• Dieren in de zorg worden niet overbelast of gedwongen tot het verrichten van handelingen. 

• Dieren die niet van nature solitair zijn worden niet apart gehouden om uitsluitend ingezet te 

worden om te werken.” 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Daarnaast is er wat herstructurering voor betere 

leesbaarheid. 
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29. Leesbaarheid Dierproeven (wijziging, blz. 4, r. 87-95) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Elk jaar worden er in Nederland meer dan een miljoen gewervelde proefdieren gebruikt. Hiervan wordt 

maar de helft daadwerkelijk gebruikt in experimenten, de rest is overtollig. In veel wetenschappen zijn 

dierproeven nog een onaantastbare norm. Het opzettelijk ziek- en doodmaken van dieren is echter uit 

de tijd. Proefdiervrije modellen worden ontwikkeld en zijn in de praktijk vaak zelfs beter dan het 

diermodel, dat afwijkt van de mens. Daarom: • Worden alle dierproeven verboden. Zolang dit nog niet 

gelukt is, zullen we gelijktijdig strijden voor de volgende maatregelen: 

 

Nieuwe tekst 

Elk jaar worden er in Nederland meer dan een miljoen gewervelde proefdieren gebruikt. Hiervan wordt 

maar de helft daadwerkelijk gebruikt in experimenten, de rest is overtollig. Daarnaast worden talloze 

ongewervelde dieren gebruikt die voor de Nederlandse wet niet gerekend worden tot proefdieren. In 

veel wetenschappen zijn dierproeven nog een onaantastbare norm. Het opzettelijk ziek- en 

doodmaken van dieren is echter uit de tijd. Proefdiervrije modellen worden ontwikkeld en zijn in de 

praktijk vaak zelfs beter dan het diermodel, dat afwijkt van de mens. Daarom worden alle dierproeven 

verboden. Zolang dit nog niet gelukt is, zullen we gelijktijdig strijden voor de volgende maatregelen:  

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Worden alle dierproeven verboden. Zolang dit nog niet gelukt is, zullen we gelijktijdig strijden 

voor de volgende maatregelen: 

 

Nieuwe tekst 

Dat beleidspunt is nu verwerkt in de motivering. Zie oranje tekst.  

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Daarnaast lijkt het eerste beleidspunt geschreven als 

onderdeel voor de motivatie, dus heb ik het nu onderdeel gemaakt van de motivatie zelf. Ook heb ik 

non-proefdieren genoemd, gezien die ook van belang zijn in deze discussie. 
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30. Leesbaarheid evenementen & circussen (wijziging, blz. 5, r. 165-167) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Dieren worden op allerlei manieren gebruikt voor menselijk vermaak: denk aan circussen, 

volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen en media-optredens. Dierenwelzijn is hierbij lang 

niet altijd gegarandeerd, want dieren krijgen te maken met stress, vervoer en gebrekkige, huisvesting. 

Daarom moet er een einde komen aan:  

 

Nieuwe tekst 

Dieren worden op allerlei manieren gebruikt voor menselijk vermaak: denk aan circussen, 

volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen en media-optredens. Dierenwelzijn is hierbij lang 

niet altijd gegarandeerd, want dieren krijgen te maken met stress, vervoer en gebrekkige huisvesting. 

PINK! wil dit tegengaan met de volgende maatregelen:  

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Het gebruik van álle dieren in circussen en het verhuren van dieren voor evenementen, 

evenals aan het dolfinarium als dierentuin. 

• Tijdelijke opvang voor gestrande zeezoogdieren is een mooie vervangende functie. 

• Dieronvriendelijke gebruiken als zwientje tikken, levende kerststallen, ganstrekken en het 

rapen van kievitseieren worden eveneens verboden. Er komt een gedragscode voor het 

gebruik van dieren in kunst of media.” 

 

Nieuwe tekst 

• Het gebruik van wilde dieren in circussen wordt gehandhaafd. Het gebruik van overige dieren 

wordt tevens verboden. 

• Het Dolfinarium als dierentuin wordt gesloten. Het Dolfinarium dient als tijdelijke opvang 

voor gestrande zeezoogdieren. 

• Dieronvriendelijke gebruiken als zwientie tikken, levende kerststallen, ganstrekken en het 

rapen van kievitseieren worden eveneens verboden. 

• Er komt een gedragscode voor het gebruik van dieren in kunst of media. 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Daarnaast zijn de beleidspunten geherstructureerd ter 

verbetering van de leesbaarheid. 
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31. Leesbaarheid huisdieren (wijziging, blz. 6-7, r. 219-241) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst kopje ‘huisdieren’ 

Er worden in Nederland zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten gehouden. 

Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire. Hun welzijn komt 

in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn 

er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de 

huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait. En daarom moet ook deze dieren: 

 

en oude tekst kopje ‘houden van huisdieren’  

Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om thuis 

tehouden 

 

Nieuwe tekst samengevoegd 

Er worden in Nederland zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten gehouden. 

Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire. Hun welzijn komt 

in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn 

er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de 

huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait. Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege 

hun aard en behoeften niet geschikt om thuis te houden. Om het welzijn van huisdieren te 

waarborgen, stelt PINK! de volgende punten voor:”  

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst kopje ‘huisdieren’ 

•  Bescherming worden geboden 

 

En ‘oude tekst kopje ‘houden van huisdieren’ 

• Verkoop van dieren via internet, in dierenspeciaalzaken, door fokkers en in tuincentra wordt 

verboden. Totdat dit van kracht is, wordt een bedenktermijn verplicht en worden er criteria 

gesteld aan de omstandigheden waarin het dier zal worden gehouden.  

• Er moet zo snel mogelijk een volledige positieflijst komen en gehandhaafd worden waarop 

alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.  

• Veel dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen. Door de verkooppunten van dieren te 

beperken wordt dit voorkomen.  

• Dierenbeurzen worden verboden.  

• Er komen ook strikte welzijnsnormen voor dierenbenodigdheden als hokken, kooien, riemen 

en trainingsmateriaal. Kleine hokken, viskommen en schokbanden voor 238 hondentraining 

worden verboden. 
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• Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze zijn vaak erg hoog. Zorg voor 

dieren is geen luxegoed, en daarom moet de BTW voor dierenartsen van het hoge naar het 

lage tarief en komen er meer klinieken en spreekuren voor minima.” 

 

Nieuwe tekst samengevoegd 

• Verkoop van dieren via internet, in dierenspeciaalzaken, door fokkers en in tuincentra wordt 

verboden. Totdat dit van kracht is, wordt een bedenktermijn verplicht en worden er criteria 

gesteld aan de omstandigheden waarin het dier zal worden gehouden.  

• Er moet zo snel mogelijk een volledige positieflijst komen en gehandhaafd worden waarop 

alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.  

• Veel dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen. Door de verkooppunten van dieren te 

beperken wordt dit voorkomen.  

• Dierenbeurzen worden verboden.  

• Er komen ook strikte welzijnsnormen voor dierenbenodigdheden als hokken, kooien, riemen 

en trainingsmateriaal. Kleine hokken, viskommen en schokbanden voor hondentraining 

worden verboden. 

• Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze zijn vaak erg hoog. Zorg voor 

dieren is geen luxegoed, en daarom moet de BTW voor dierenartsen van het hoge naar het 

lage tarief en komen er meer klinieken en spreekuren voor minima.” 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. Tevens zijn de kopjes “Huisdieren” en “Houden van 

huisdieren” samengevoegd voor een coherenter geheel. 
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32. Leesbaarheid Jacht (wijziging, blz. 5-6, r. 184-192) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Onder het mom van ‘populatiebeheer’ worden jaarlijks twee miljoen dieren dood- en twee miljoen 

dieren aangeschoten enkel voor het plezier van de jagers. Jonge dieren verhongeren moederloos, 

partnerverbanden en groepsdynamiek worden aan flarden geschoten. De jacht werkt averechts 

doordat het wegvallen van grote delen van de populatie de reproductie stimuleert. PINK! wil een 

verbod op:  

 

Nieuwe tekst 

Onder het mom van ‘populatiebeheer’ worden jaarlijks twee miljoen dieren dood- en twee miljoen 

dieren aangeschoten enkel voor het plezier van de jagers. Jonge dieren verhongeren moederloos, 

partnerverbanden en groepsdynamiek worden aan flarden geschoten. De jacht werkt averechts 

doordat het wegvallen van grote delen van de populatie de reproductie stimuleert. Daarom stelt PINK! 

de volgende punten voor: 

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• De plezierjacht, ook onder de noemer populatiebeheer. 

 

Nieuwe tekst 

• De plezierjacht, ook onder de noemer populatiebeheer, wordt verboden. 

 

Toelichting 

Dit amendement verbetert de leesbaarheid van de tekst door de oude zinsstructuur te vervangen. 

Hierbij moesten beleidspunten gedwongen in vorm van bijzinnen geschreven worden, wat meestal al 

niet werd gedaan. Nu is het dus consequenter. 
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33. Leesbaarheid Sport met Dieren (wijziging, blz, 4-5, r.130-154) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als ‘sport’. Hengelen is een typisch 

voorbeeld. Het is, vergelijkbaar met de jacht, zeer stressvol en pijnlijk voor vissen, of zelfs dodelijk. 

Daarom moet het worden verboden. Tot die tijd willen we het flink ontmoedigen door: 

 

en  

 

Bij de duivensport sterven veel duiven van uitputting en daarom worden ook wedstrijdvluchten met 

duiven verboden. Het is vaak ook slecht gesteld met het welzijn van paarden en pony’s die voor 

allerhande sporten gebruikt worden; deze zeer sociale kuddedieren die bewegingsvrijheid nodig 

hebben, staan het grootste deel van de tijd alleen in een box. Tijdens de ‘sport’ worden zij vaak zwaar 

belast en verkeerd bereden. Daarnaast is paardrijden een vorm van (onnodig) diergebruik. Er wordt 

toegewerkt naar een verbod op paardensport. 

 

Nieuwe tekst 

Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als ‘sport’. Hengelen is een typisch 

voorbeeld. Het is, vergelijkbaar met de jacht, zeer stressvol en pijnlijk voor vissen, of zelfs dodelijk. Bij 

de duivensport sterven veel duiven van uitputting en daarom worden ook wedstrijdvluchten met 

duiven verboden. Het is vaak ook slecht gesteld met het welzijn van paarden en pony’s die voor 

allerhande sporten gebruikt worden; deze zeer sociale kuddedieren die bewegingsvrijheid nodig 

hebben, staan het grootste deel van de tijd alleen in een box. Tijdens de ‘sport’ worden zij vaak zwaar 

belast en verkeerd bereden. Daarnaast is paardrijden een vorm van (onnodig) diergebruik. Om 

dierenleed te voorkomen doen we de volgende voorstellen 

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Op basisscholen geen lessen meer aan te bieden over hengelen. Deze kunnen worden 

vervangen door lessen over de onderwaternatuur, en over het zorg dragen voor een goede 

leefomgeving voor waterdieren.  

• Overheden zoals waterschappen bieden geen podium meer aan sportvissersverenigingen.” 

 

En 

 

• Tot die tijd moet er in een Paardenbesluit worden vastgelegd dat er rekening moet worden 

gehouden met natuurlijke behoeften zoals weidegang en contact met soortgenoten.  

• Er moeten strengere regels komen om het welzijn bij het berijden te waarborgen. 

• Maneges worden omgevormd tot opvangcentra waar het welzijn van paarden vooraan staat.  
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• Paardenmarkten en schadelijke trainingsmiddelen worden verboden.” 

 

Nieuwe tekst 

• Op basisscholen worden geen lessen meer aangeboden over hengelen. Deze kunnen worden 

vervangen door lessen over de onderwaternatuur en over het zorgdragen voor een goede 

leefomgeving voor waterdieren. 

• Overheden zoals waterschappen bieden geen podium meer aan sportvissersverenigingen. 

• Op termijn wordt hengelen in zijn geheel verboden. 

• Wedstrijdvluchten met duiven worden verboden 

• In een Paardenbesluit wordt vastgelegd dat er rekening moet worden gehouden met 

natuurlijke behoeften zoals weidegang en contact met soortgenoten.  

• Er komen strengere regels om het welzijn van paarden en pony’s bij het berijden te 

waarborgen. 

• Maneges worden omgevormd tot opvangcentra waar het welzijn van paarden vooraan staat. 

• Paardenmarkten en schadelijke trainingsmiddelen worden verboden. 

• Op termijn wordt paardensport in zijn geheel verboden. 

 

Toelichting 

Deze herstructurering van de tekst brengt dit kopje in lijn met de andere kopjes van het programma. 

De motiveringsstukken zijn samengevoegd tot een stuk, evenals de beleidspunten. Tevens zijn de 

beleidspunten die in de motiveringsstukken staan, omgezet tot beleidspunten. 
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34. Leesbaarheid Dierenmishandeling (wijziging, r.288-303) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

Oude tekst 

Daarom moet: 

 

Nieuwe tekst 

Om dierenmishandeling tegen te gaan, stelt PINK! de volgende punten voor: 

 

Beleidspunt(en) 

Oude tekst 

• De dierenpolitie blijven met voldoende bevoegdheden voor opsporing en aanhouding van 

dierenbeulen. 

•  De wet moet worden aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren veel sneller in 

beslag genomen kunnen worden en de eigenaar een levenslang houdverbod krijgt. 

• Bij het Functioneel Parket wordt een officier van justitie Dierenmishandeling aangesteld. 

• Dieren die in beslag genomen zijn wegens mishandeling of verwaarlozing gaan niet mee terug 

naar de eigenaar, maar worden na een herstelperiode herplaatst bij particulieren. 

• Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht wordt verboden. 

• Dierenmishandeling wordt altijd vastgesteld door een onafhankelijk dierenarts en/of 

gedragsdeskundige. 

• Bij melding van dierenmishandeling komt de dierenpolitie ter plaatse om de situatie te 

bekijken, en indien mogelijk het probleem te verhelpen. Hier is landelijk beleid voor dat in het 

hele land nageleefd wordt.  

 

Nieuwe tekst 

• De dierenpolitie blijft met voldoende bevoegdheden voor opsporing en aanhouding van 

dierenbeulen. 

• Verwaarloosde en mishandelde dieren kunnen veel sneller in beslag genomen worden en de 

eigenaar krijgt een levenslang houdverbod. 

• Bij het Functioneel Parket wordt een officier van justitie Dierenmishandeling aangesteld. 

• Dieren die in beslag genomen zijn wegens mishandeling of verwaarlozing gaan niet mee terug 

naar de eigenaar, maar worden na een herstelperiode herplaatst bij particulieren. 

• Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht wordt verboden. 

• Dierenmishandeling wordt altijd vastgesteld door een onafhankelijk dierenarts en/of 

gedragsdeskundige. 

• Bij melding van dierenmishandeling komt de dierenpolitie ter plaatse om de situatie te 

bekijken en indien mogelijk het probleem te verhelpen. Hier is landelijk beleid voor. 

 

Toelichting 

De tekst wordt beter leesbaar en consequenter met de rest van het programma. 
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35. Leesbaarheid Klimaat en Milieu (wijziging, r.326-345) 
 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Mede-indieners 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Er is een aanzienlijke rol weggelegd voor de overheid bij het inperken van de milieuvervuiling en 

klimaatproblemen. PINK! vindt dat Nederland: 

 

En 

 

De dag waarop wij het herstelvermogen van de Aarde overschrijden, ‘Earth Overshoot Day’, wordt 

jaarlijks steeds sneller bereikt. In nog geen drie decennia is deze dag met vier maanden verschoven, 

namelijk van december naar augustus. PINK! bepleit dat deze dag als dag van nationale rouw wordt 

ingesteld. 

 

Nieuwe tekst 

Er is een aanzienlijke rol weggelegd voor de overheid bij het inperken van de milieuvervuiling en 

klimaatproblemen. Door middel van overheidsbeleid wil PINK! het volgende bewerkstelligen: 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• Met de Europese Unie een voortrekkersrol op zich moet nemen om de opwarming van de 

Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. 

• Daarom moet er een klimaatwet komen waarin jaarlijks oplopende en bindende verplichtingen 

tot het reduceren van broeikasgassen worden vastgelegd.  

• Dit leidt ertoe dat in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 wordt gereduceerd. 

• Daarvoor zijn technische innovaties een vereiste, net als het afremmen van de huidige 

overconsumptie. 

• Dit laatste kan bespoedigd worden door de verborgen kosten van producten en diensten door 

te berekenen in de prijs in plaats van af te wentelen op de samenleving in combinatie met het 

geven van informatie over de milieu-impact van producten en diensten. 

 

Nieuwe tekst 

• De overheid neemt met de Europese Unie een voortrekkersrol op zich om de opwarming van 

de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. 

• Er komt een klimaatwet waarin jaarlijks oplopende en bindende verplichtingen tot het 

reduceren van uitstoot van broeikasgassen worden vastgelegd.  

• In 2050 is de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 gereduceerd. 
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• Er wordt geïnvesteerd in technische innovaties die leiden tot het reduceren van uitstoot van 

broeikasgassen. 

• De huidige overconsumptie wordt teruggedrongen. Hiertoe worden verborgen kosten van 

producten en diensten doorberekend in de prijs, in plaats van deze af te wentelen op de 

samenleving. Tevens wordt milieu- en klimaatimpact van producten en diensten zichtbaar 

gemaakt. 

• Earth Overshoot Day, de dag waarop wij het herstelvermogen van de Aarde overschrijden, 

wordt als nationale dag van rouw ingesteld ter bewustwording van het groeiende milieu- en 

klimaatprobleem. Deze dag wordt jaarlijks steeds sneller bereikt. In nog geen drie decennia is 

deze dag vier maanden opgeschoven, van december naar augustus. 

 

 

Toelichting 

Meer in lijn met de rest van het programma. Het “verhalende” vertaalt zich niet goed naar losse 

beleidspunten, dus zijn verbindende signaalwoorden eruit gehaald. Het kopje “Earth Overshoot Day” 

heb ik hierin ondergebracht. Misschien een idee om de achtergrond van Earth Overshoot Day naar 

de introductie van het hoofdstuk Duurzaamheid te verplaatsen, maar ik vind dat even moeilijk en ik 

ben moe want ik ben nu om 23:15 dit amendement aan het uitwerken. 
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36.Leesbaarheid Strikt Naleven (verwijdering, blz. 26, r.1172-1173) 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Beleidspunten 

 

Oude tekst 

• Volgens de wet moet dieren onnodige pijn, stress en angst bespaard worden voorafgaand aan 

de slacht: het wordt tijd dat deze wet strikt wordt nageleefd 

 

Nieuwe tekst 

• Volgens de wet moet dieren onnodige pijn, stress en angst bespaard worden voorafgaand 

aan de slacht. Deze wet wordt strikt gehandhaafd. 

 

Toelichting 

De vorige verwoording klinkt erg belerend. De voorgestelde verwoording behoudt de noodzaak van 

strikte handhaving, maar presenteert deze noodzaak formeler. 
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37. Leesbaarheid Klimaatvluchtelingen (wijziging, r.319-322) 
 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Klimaatverandering is een van de oorzaken van het hoge aantal vluchtelingen waarmee de wereld te 

maken heeft. Het aantal klimaatvluchtelingen zal de komende decennia alleen maar stijgen. PINK! wil 

dat de Nederlandse regering zich hard maakt voor een mondiale oplossing voor dit probleem. Ook zal 

de overheid de zichtbaarheid van deze groep moeten vergroten. 

 

Nieuwe tekst 

Klimaatverandering is een van de oorzaken van het hoge aantal vluchtelingen waarmee de wereld te 

maken heeft. Het aantal klimaatvluchtelingen zal de komende decennia alleen maar stijgen. Om een 

waardig bestaan voor deze vluchtelingen te waarborgen stelt PINK! het volgende voor: 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

- 

 

Nieuwe tekst 

- De Nederlandse regering maakt zich hard voor een mondiale aanpak van het 

klimaatvluchtelingenvraagstuk. 

- De zichtbaarheid van klimaatvluchtelingen wordt vergroot. 

 

Toelichting 

Meer in lijn met de rest van het programma door beleidspunten uit de motivering te halen. Tevens 

kleine aanpassing van het woord “probleem” naar “vraagstuk” gezien vluchtelingen niet een 

probleem zijn. Zij zijn slachtoffers van een probleem. 
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38. Leesbaarheid Noodhulp verwijderen (wijziging, r.277) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Noodhulp 

 

Nieuwe tekst 

- 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

- 

 

Nieuwe tekst 

- 

 

Toelichting 

Het kopje Noodhulp weghalen en de beleidspunten bij opvang voegen vergroot leesbaarheid en 

consistentie van het programma. 
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39. Leesbaarheid Opvang (wijziging, r.260-261) 

 
Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

“Daarom moeten: Dierenasielen en - ambulances ondersteund worden bij professionalisering” 

 

Nieuwe tekst 

“Om opvang en zorg te ondersteunen wil PINK! het volgende:” 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

- 

 

Nieuwe tekst 

• Dierenasielen en dierenambulances worden ondersteund bij professionalisering.” 

 

Toelichting 

Het beleidspunt wordt hiermee uit de motivering gehaald en dit amendement brengt direct de 

motivering in lijn met de rest van het programma. 
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40. Leesbaarheid Afval en Plastic (toevoeging, r.385) 

 
Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Kop 

Plastic 

 

Toelichting 

Het kopje “Afval” is momenteel al kunstmatig gesplitst in twee delen door tussen de beleidspunten 

een nieuwe motivering te zetten rondom het idee van plastic. Gezien deze constructie weinig tot niet 

elders voorkomt in het programma, lijkt het me logischer om een kopje “plastic” toe te voegen aan dit 

tweede deel. 
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41. Leesbaarheid Duurzaam onderwijs (wijziging, r.406-412) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Hiertoe moeten: 

 

Nieuwe tekst 

PINK! stelt hiertoe de volgende beleidspunten voor:  

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• De onderwerpen dieren, natuur, milieu en duurzaamheid integraal in het lesaanbod van het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden opgenomen. De vorming van leerlingen 

op deze aspecten is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke vorming. Deze legt 

tevens de basis voor een duurzame samenleving en een leefbare planeet. 

• De overheid steunt de volledige overgang naar schoolkantinevoedsel dat plantaardig is, en 

biologisch en regionaal is geproduceerd. 

 

Nieuwe tekst 

• De onderwerpen dieren, natuur, milieu en duurzaamheid worden integraal in het lesaanbod 

van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs opgenomen. De vorming van leerlingen 

op deze aspecten is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke vorming. Deze legt 

tevens de basis voor een duurzame samenleving en een leefbare planeet. 

• De overheid steunt de volledige overgang naar schoolkantinevoedsel dat plantaardig is en 

biologisch en regionaal is geproduceerd. 

 

Toelichting 

Leesbaarheid, interpunctie, in lijn brengen met de rest van het programma vorm-technisch. 
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42. Leesbaarheid Kleding (wijziging, r.471-478) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

PINK! wil dat: 

 

Nieuwe tekst 

PINK! stelt hiertoe de volgende beleidspunten voor: 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• In 2021 alle kleding die in Nederland verkocht wordt op een duurzame wijze geproduceerd is, 

zonder kinderarbeid. 

• Om dit te realiseren maakt de overheid afspraken met en stelt eisen aan de sector. 

• Daarnaast zorgt zij door middel van accijns en extra importbelasting op ongewenste producten 

dat leveranciers van duurzame producten een zeer gunstige concurrentiepositie hebben. 

 

 

Nieuwe tekst 

• Alle kleding die in Nederland verkocht wordt, wordt op duurzame wijze geproduceerd, zonder 

kinderarbeid. 

• De overheid maakt afspraken met en stelt eisen aan de sector om duurzame productie van 

kleding zonder kinderarbeid te bewerkstelligen. 

• De overheid zorgt door middel van accijns en extra importbelasting op ongewenste producten 

dat leveranciers van duurzame producten een zeer gunstige concurrentiepositie hebben. 

 

Toelichting 

Meer in lijn met de rest van het partijprogramma. Ook maakt dit het mogelijk om beleidspunten los 

van elkaar te lezen. De streefdatum van 2021 is inmiddels jammer genoeg achterhaald 

(booeeeeeeee), dus ik heb er nu een algemeen beleidspunt zonder streefdatum van gemaakt. 
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43. Leesbaarheid Ongebruikt terrein (wijziging, r.426-442) 

 
Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Veel bouwprojecten zijn stopgezet door de crisis en daardoor liggen voormalig bouwterreinen braak. 

Verschillende belangen maken aanspraak op dezelfde schaarse gebieden. 

  

En 

 

Ruimtelijke ordeningsplannen waarbij de burger betrokken wordt moeten ervoor zorgen dat deze 

belangen zorgvuldig worden ingepast. Een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat 

hierbij voorop. 

 

Nieuwe tekst 

Om diverse redenen worden veel bouwprojecten tussentijds stopgezegd, waardoor voormalige 

bouwterreinen vaak braak komen te liggen. Verschillende belangen maken aanspraak op dezelfde 

schaarse gebieden. Het is belangrijk dat deze gebieden worden ingericht met inspraak van de (lokale) 

bevolking. Een groene, schone leefomgeving voor mens een dier staat hierbij voorop. 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• Deze zouden actief ter beschikking gesteld moeten worden aan bewoners voor bijvoorbeeld 

stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. 

Omwonenden worden hierbij actief betrokken. 

 

En 

 

• Er komt ook een nationaal bestemmingsplan voor de ondergrond voor warmte- en 

koudeopslag en voor de Waddenzee en Noordzee. 

• De ruimtelijke regie van provincies wordt versterkt. 

• De crisis- en herstelwet wordt afgeschaft en wordt alleen vervangen voor een andere 

omgevingswet als daarin de bescherming van natuur en milieu centraal staan en de rechten 

van burgers worden verbeterd. 

 

 

Nieuwe tekst 

• Braak liggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld aan bewoners voor 

bijvoorbeeld stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken en 

natuurspeelplaatsen. Omwonenden worden hierbij actief betrokken. 
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• Er is een nationaal bestemmingsplan voor de ondergrond voor warmte- en koudeopslag en 

voor de Waddenzee en Noordzee. 

• De ruimtelijke regie van provincies wordt versterkt. 

• De crisis- en herstelwet wordt afgeschaft en wordt alleen vervangen voor een andere 

omgevingswet als daarin de bescherming van natuur en milieu centraal staan en de rechten 

van burgers worden verbeterd. 

 

Toelichting 

Twee aparte motiveringen worden samengevoegd. Een klein stukje beleidsplan dat in de motivering 

staat (over burgerparticipatie) wordt al opgevangen door beleidsplannen, dus valt weg. Bij 

beleidspunten is er ter verduidelijking en om het meer in lijn te krijgen met de richtlijnen van het 

programma wat aan de verwoording aangepast. Een beleidspunt dat niet een eigen bullet had (“De 

ruimtelijke regie van provincies wordt versterkt.”) heeft nu een eigen bullet. 

Ik weet te weinig van de huidige omgevingswet om te weten of het laatste beleidspunt mogelijk 

verouderd is, maar dat lijkt me een goeie voor de denktank om eens naar te koekeloeren. 
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44. Leesbaarheid Voorbeeld overheid (wijziging, r.349-357) 

 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

PINK! vindt dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven door: 

 

Nieuwe tekst 

De overheid heeft een voorbeeldfunctie ten opzichte van de rest van de samenleving, ook op het 

gebied van klimaat en milieu. PINK! bepleit dat de overheid de volgende maatregelen neemt om deze 

voorbeeldfunctie te vervullen: 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• 100% duurzaam in te kopen. 

• Volledig plantaardig, biologisch en regionaal of fairtrade voedsel in bedrijfsrestaurants te 

serveren. 

• Groene stroom te gebruiken en kraanwater in plaats van flessenwater te schenken. 

• Daarnaast moeten kleine bedrijven meer in aanmerking komen voor opdrachten. Op deze 

manier kan de overheid door duurzame innovaties in te kopen nieuwe economische 

bedrijvigheid stimuleren waardoor duurzame innovaties kunnen doorbreken op de markt. 

 

Nieuwe tekst 

• De overheid koopt 100% duurzaam in. 

• In bedrijfsrestaurants van overheidsinstanties worden alleen nog plantaardige, biologische en 

regionale of fairtrade consumpties geserveerd. 

• Overheidsinstanties gebruiken voor zover mogelijk groene stroom. 

• Al het flessenwater binnen overheidsinstanties wordt vervangen door kraanwater. 

• Kleine bedrijven komen meer in aanmerking voor opdrachten gericht op verduurzaming van 

de overheid. Zo wordt nieuwe economische bedrijvigheid gestimuleerd, waardoor duurzame 

innovaties makkelijker door kunnen breken op de markt. 

 

Toelichting 

Meer in lijn met de rest van het programma. Ietsje meer motivering, af en toe andere verwoording.  

 

 

  



PINK! | Ingediende Moties & Amendementen | Voorjaarscongres | 23/24 april 2021 
 
 
 

 

45. Leesbaarheid Fiscaal (wijziging, r.527-551) 
 

Hoofdindiener 

Tobio Aarts 

 

Motivering van beleidspunten 

 

Oude tekst 

Het belastingstelsel kan een stuk groener. Als milieubelastende activiteiten en producten en het 

gebruik van schaarse grondstoffen meer belast worden, kan de belasting op arbeid fors omlaag: zo zet 

het belastingsysteem mensen aan tot een duurzame leef- en productiewijze. Een lagere belasting op 

arbeid is gunstiger voor het arbeidsklimaat. Door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies 

en kortingen af te schaffen kunnen we vijf tot tien miljard euro besparen en worden ook eerlijkere 

kansen gecreëerd voor duurzame ondernemingen. In de praktijk houdt dit bijvoorbeeld in dat: 

 

Nieuwe tekst 

Het belastingstelsel kan een stuk groener. Het principe van “de vervuiler betaalt” wordt momenteel 

niet in de praktijk gebracht. Milieubelastende activiteiten en producten en het gebruik van schaarse 

grondstoffen worden niet evenredig belast. Producenten worden hierdoor niet aangezet tot duurzame 

productie en consumenten worden eveneens niet aangezet tot duurzame consumptie. Aan de andere 

kant wordt arbeid te hoog belast, waardoor het minder aantrekkelijk is om mensen aan te nemen, wat 

slecht is voor het arbeidsklimaat. Milieuschadelijke subsidies en kortingen kosten Nederland en Europa 

veel geld en duurzame ondernemingen krijgen door deze subsidies vaak niet de kans door te breken 

in de markt. PINK! stelt dat het belastingstelsel om deze redenen stevig moet worden hervormd. 

Daarom stelt PINK! de volgende beleidspunten voor: 

 

Beleidspunt(en) 

 

Oude tekst 

• De verpakkingsbelasting opnieuw ingevoerd wordt, er een heffing komt voor bouwen op 

onbebouwde grond, groene stroom minder belast wordt dan kolenstroom, diesel niet meer 

vrijgesteld is van accijns, er een CO2 belasting komt en sierteelt onder het hoge BTW-tarief 

valt. 

• Hogere grondstofkosten worden gecompenseerd door lagere arbeidskosten. Het principe “de 

vervuiler betaalt” willen wij graag in de praktijk brengen! 

• Groenten en fruit worden op Europees niveau vrijgesteld van BTW.  Vervoer is ook vervuilend. 

Net als het openbaar vervoer moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden. 

• Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het 

autovervoer, waarbij de privacy gegarandeerd blijft. Alleen taxi’s en bestelauto’s met een lage 

uitstoot krijgen belastingvrijstelling. 

• Vrachtverkeer moet een kilometerheffing krijgen van 15 cent, wat ook effecten zal hebben op 

langeafstandstransporten van levende dieren. 

• Er komen accijnzen op vliegtickets om de milieueffecten in rekening te brengen en kerosine is 

niet langer belastingvrij. 
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• Boetes worden voortaan inkomensafhankelijk. 

 

Nieuwe tekst 

• De verpakkingsbelasting wordt opnieuw ingevoerd.  

• Er is een heffing voor bouwen op onbebouwde grond. 

• Groene stroom wordt minder belast dan kolenstroom. 

• Diesel is niet meer vrijgesteld van accijns. 

• Er is een CO2-belasting. 

• Sierteelt valt onder het hoge BTW-tarief. 

• Milieubelastende en schaarse grondstoffen worden evenredig belast.  

• Belasting op arbeid wordt verlaagd. 

• Subsidies en kortingen voor milieuschadelijke industrieën in Nederland en Europa worden 

afgeschaft. 

 

• Groenten en fruit worden op Europees niveau vrijgesteld van BTW. 

• Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het 

autovervoer, waarbij de privacy gegarandeerd blijft. Alleen taxi’s en bestelauto’s met een lage 

uitstoot krijgen belastingvrijstelling. 

• Vrachtverkeer moet een kilometerheffing krijgen van 15 cent, wat ook effecten zal hebben op 

langeafstandstransporten van levende dieren. 

• Er komen accijnzen op vliegtickets om de milieueffecten in rekening te brengen en kerosine is 

niet langer belastingvrij. 

• Boetes worden voortaan inkomensafhankelijk. 

 

 

Toelichting 

De oude motivering bevatte veel beleidspunten. Deze heb ik “omgedraaid” naar situatieschetsen 

waaruit beleidspunten volgen die vaak al beschreven waren onder de beleidspunten. Als de 

beleidspunten nog niet geëxpliciteerd (of veralgemeniseerd) waren onder de beleidspunten, heb ik 

deze als aparte bullets toegevoegd (“• Milieubelastende en schaarse grondstoffen worden evenredig 

belast. • Belasting op arbeid wordt verlaagd. en • Subsidies en kortingen voor milieuschadelijke 

industrieën in Nederland en Europa worden afgeschaft.). Het eerste beleidspunt bestond uit zes aparte 

beleidspunten, die ik los heb gemaakt. Het stuk over “de vervuiler betaalt” heb ik teruggebracht naar 

de motivering. 

 

Dit is de laatste van dit zooitje. Voor volgend congres ga ik wel verder vanaf pagina dertien. Toedeloe 

en kusjes en zo! 

 

  



PINK! | Ingediende Moties & Amendementen | Voorjaarscongres | 23/24 april 2021 
 
 
 

 

Moties 
 

1. Interne communicatie 

Motie van het lid Romee Hoeksma, voorzitter Noord Nederland (c.s.) 

Inleiding 

Motie over de interne communicatie binnen PINK!. Een verzoek tot wijziging van het 
communicatiemiddel.  

overwegende, dat; 

• privacy een belangrijk recht is van leden van PINK! 
• PINK! geen multinationals zou moeten steunen 

constaterende, dat; 

• PINK! WhatsApp gebruikt voor haar interne communicatie tussen leden en het bestuur 
• WhatsApp onderdeel is van een particulier bedrijf, Facebook inc.  
• WhatsApp data deelt met Facebook en als enige doelstelling heeft om winst te maken 

verzoekt aan het bestuur van PINK!; 
privacy in acht te nemen en over te stappen op een intern communicatiemiddel die de privacy 
waarborgt en geen winstoogmerk heeft. 

spreekt als haar wens uit, dat; 

PINK! als organisatie overstapt naar Signal voor de interne communicatie. Signal (opgericht door de 
Signal Foundation) waarborgt de privacy van gebruikers, deelt geen data met derden, is 
gebruiksvriendelijk en heeft geen winstoogmerk.  

Ik hoop dat jullie deze overgang van communicatiemiddel overwegen en gaat over tot de orde van de 
dag. 

indiener 

Romee Hoeksma, Voorzitter Noord Nederland 

 

Bestuursadvies: oordeel congres 
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2.  Politiek programma 

Het congres van PINK!, bijeen op 24 april 2021,  

Constaterende dat: 

• Het politiek programma van PINK! de standpunten van de vereniging als geheel behelst. 

• Het amenderen van het politiek programma een van onze meest effectieve middelen is voor 

democratische standpuntbepaling binnen de vereniging. 

• Dit politiek programma geen eenduidige en consequente opbouw heeft. 

• De punten van het politiek programma niet allemaal overzichtelijk zijn ingedeeld in de verschillende 

bestaande categorieën. 

• Het standaardformulier voor het indienen van amendementen aan dit politiek programma weinig 

handvatten biedt om nieuwe punten onder te brengen in bestaande categorieën. 

• Het aanbrengen van wijzigingen ten behoeve van de leesbaarheid, structuur of opbouw van het 

programma via de standaardprocedure van amendementen een moeizaam en wat omslachtig proces 

is. 

Overwegende dat: 

• Een onoverzichtelijk en minder gestructureerd politiek programma niet bijdraagt aan het positieve 

beeld van PINK! naar de buitenwereld. 

• Dergelijke mankementen aan het politiek programma de leesbaarheid verkleinen. 

• Dergelijke mankementen aan het politiek programma een drempel opwerpen voor leden om het 

politiek programma te amenderen. 

• Deze drempel onwenselijk is in het kader van de democratische standpuntbepaling van PINK! en het 

inspelen op vernieuwende inzichten. 

• Deze drempel niet voldoende wordt verlaagd door de huidige geboden hulpmiddelen. 

• (Guys ik ben letterlijk uren bezig geweest met aanbrengen van leesbaarheidswijzigingen en ik kwam niet 

eens tot een derde van het programma.) 

Roept het bestuur van PINK! op om: 

• Een groep enthousiaste leden aan te stellen om het politiek programma te herschrijven. 

• Deze groep de taak te geven om het programma inhoudelijk zo min mogelijk te wijzigen. 

• Deze groep de taak te geven eenduidige, consequente opbouw aan te brengen in het politiek 

programma, waar op overzichtelijke manier ruimte is voor nieuwe beleidspunten. 

• Deze groep de taak te geven na te denken over het opnieuw inrichten van de verschillende onderdelen 

van het politiek programma, waarbij rekening wordt gehouden met welke standpunten nu in het politiek 

programma staan en in welke categorieën deze zouden kunnen vallen. 

• Deze groep de taak te geven een nieuw amendementenformulier te maken dat een overzichtelijke wijze 

biedt om dit herschreven politiek programma te amenderen op een manier die de eenduidigheid van 

de opbouw niet aantast. 

• Het herschreven politiek programma voor te leggen aan de ALV tijdens het najaarscongres 2021 als 

congresstuk, zodat het kan worden geamendeerd (met behulp van het nieuwe 

amendementenformulier) en goedgekeurd als nieuw politiek programma. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Tobio Aarts 

 

Bestuursadvies: positief 
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3. Bio-voedsel 
 

Motie van het lid Matthijs Dam 
 
Voorgesteld 20 april 2021 
 
Constateerde dat PINK! als doel heeft onnodig dierenleed te eindigen, klimaatdoelen te behalen en 
levensomstandigheden van alle wezens op aarde te verbeteren, 
 
Constateerde dat biologisch eten significant meer mestverbruik eist door wettelijke vastgestelde 
eisen om gebruik van kunstmest binnen de biologische sector te verbannen, 
 
Constateerde dat meer mestverbruik leidt tot meer financiële ondersteuning aan de huidige 
(hoofd)verantwoordelijke industrieën van dierenleed, klimaatproblematiek en 
levensomstandigheden van lokale- en verre buurtbewoners, 
 
Constateerde dat onder alle leden binnen PINK! een eengezinde erkenning heerst voor een 
plantaardige toekomst en dus al een informele interne prioritering plaatsvindt voor het kopen van 
plantaardige producten bovenop producten die van dierlijke oorsprong zijn, 
 
verzoekt het bestuur en de leden om in lijn met de visie van de partij de prioritering van biologisch 
voedsel geserveerd bij PINK! evenementen te vervangen voor een prioritering van plantaardig 
voedsel bij alle PINK! evenementen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Matthijs Dam 
 

 

Bestuursadvies: negatief: 

Het bestuur adviseert negatief over deze motie. Er wordt namelijk al enkel plantaardig voedsel 

gebruikt bij PINK! evenementen. Daarnaast wordt er altijd gepoogd het meest duurzame alternatief 

te kopen. Tot slot zijn er grote vraagtekens te zetten bij het argument dat niet-biologische producten 

per definitie minder schadelijk zijn omdat ze minder kunstmest zouden gebruiken. 
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4. Congres-chat 
 

De leden van PINK in vergadering bijeen d.d. 23 april 2021 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende  
– dat wij als PINK een democratische vereniging zijn 
– dat wij niet allen fysiek aanwezig kunnen zijn bij deze vergadering 
– dat besluiten alleen genomen zouden mogen worden wanneer de leden op een participerende 
manier deel kunnen nemen aan een algemene leden vergadering 
– dat de voorgaande algemene leden vergadering weinig ruimte liet tot interactie vanuit de (digitaal) 
aanwezige leden 
 
– roept het bestuur op de twee dagen dat deze vergadering duurt iemand aan te wijzen die de chat 
volgt, zodat de leden via deze persoon gehoord kunnen worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Breda, 20 april 2021 
 
Guus H. Beckett 
 

Bestuursadvies: positief 
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5. Motie vertrouwenspersoon 1 

 Hoofdindiener: Xenia Minnaert 

Mede-indieners: Ilse Oldenburg, Nicole Dick, Bram Nap 

  

Voorgesteld: 20-4-2021 

Overwegende dat:  

1. PINK! geen aangestelde vertrouwenspersonen heeft waar leden terecht kunnen, wat 
kan leiden tot ongewenste situaties waarin leden zich niet veilig, gerespecteerd en/of 
onderdeel voelen van de vereniging; 

2. Het landelijke bestuur momenteel het enige officiële aanspreekpunt is voor 
ongewenste situaties; 

3. PINK! het welzijn van haar leden en inclusiviteit wil waarborgen; 

  

Verzoeken wij 

Het bestuur Ilja van Voorst aan te stellen als vertrouwenspersoon voor een pilot tot het 
najaarscongres van 2021.  

Bestuursadvies: oordeel congres 
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6. Motie vertrouwenspersoon 2 

Hoofdindiener: Xenia Minnaert 

Mede-indieners: Ilse Oldenburg, Nicole Dick, Bram Nap 

  

Voorgesteld: 20-4-2021 

Overwegende dat:  

1. PINK! geen aangestelde vertrouwenspersonen heeft waar leden terecht kunnen, wat 
kan leiden tot ongewenste situaties waarin leden zich niet veilig, gerespecteerd en/of 
onderdeel voelen van de vereniging; 

2. Het landelijke bestuur momenteel het enige officiële aanspreekpunt is voor 
ongewenste situaties; 

3. PINK! het welzijn van haar leden en inclusiviteit wil waarborgen; 

  

Verzoeken wij 

Het bestuur Annerie van Gorsel aan te stellen als vertrouwenspersoon voor een pilot tot het 
najaarscongres van 2021. 

  

Bestuursadvies: oordeel congres 
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Resoluties 
 

1. Resolutie  

 
Ter overweging legt het bestuur de leden het volgende voor; 

 

A. Racisme is een vorm van onrecht die vele mensen raakt.  

B. Racisme is een systematisch onrecht.  

C. Systeemverandering ten behoeve van de strijd tegen klimaatverandering en een rechtvaardiger 

wereld voor alle levende wezens op de planeet is onlosmakelijk verbonden met racisme. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat; 

 

A. Racisme een groot probleem is en de strijd ertegen een hoofdrol speelt in de waarden van PINK!. 

B. Het bagatelliseren van racisme niet verenigbaar is met de systeemverandering die zowel PINK! als 

de PvdD nastreven. 

C. Het bestuur van PINK! de PvdD aan dient te spreken als er sprake is van het bagatelliseren van 

racisme binnen de PvdD, zoals in het interview met Niko Koffeman (lees hier) 

 

 

https://www.groene.nl/artikel/nu-volwassen

