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De groep heeft alle twijfelgevallen besproken. De volgende twijfelgevallen zullen 
geamendeerd moeten worden. 

 
 

Democratie, 
beleidspunt | 

NAAM 

Raadgevende referenda worden 
meer gebruikt bij belangrijke 

beslissingen.  

Bij belangrijke beslissingen wordt 
sneller teruggevallen op 

raadgevende referenda.  

Onderwijs, 

motivatie en 

beleids- punt | 
NAAM 

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.  
 

 

• 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. 

• Kritisch denken wordt 

structureel geïntegreerd in 

het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Dit 

om de democratie te 
versterken en 

zelfontplooiing te 

stimuleren. Kritisch denken 
is een onmisbare 

vaardigheid en onderwijs 

hierover maakt jongeren 
sterker in het analyseren 

van de eigen behoeftes en 
waarden, zodat zij 

weloverwogen beslissingen 

kunnen maken over hun 
toekomst. Op deze manier 

worden jongeren beter 
voorbereid op onder andere 

het maken van studie- en 

loopbaankeuzes.  

Duurzaamheid 
e.d. | NAAM 

 
Oud:  

• 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 

Samengevoegd tot 2 
beleidspunten. 

Nieuw: 

• Er komt een klimaatwet 
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.  



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.  

• Er wordt ingezet op 

technische innovaties en 
het afremmen van de 

huidige overconsumptie. Dit 
is vereist voor het 

verminderen  van 

broeikasuitstoot. 
• De verborgen kosten van 

producten en diensten 

worden doorberekend in de 
verkoopprijs. Deze 

verborgen kosten worden 
niet langer afgewenteld op 

de samenleving.  

• Informatie over de milieu-
impact van diensten en 

producten wordt 
toegankelijk en inzichtelijk 

gemaakt.  

Duurzaamheid 

e.d. | NAAM 

Oud:  

In 2021 alle kleding die in 

Nederland verkocht wordt op 
een duurzame wijze 

geproduceerd is, zonder 
kinderarbeid.  

Nieuw jaartal? :( 

Alle kleding die in Nederland 

wordt verkocht wordt 
duurzaam geproduceerd en 

zonder kinderarbeid.  

Internationale 

samenwerking  
| NAAM 

Een aanvullende afweging wordt 

gemaakt voor minderjarige 
vluchtelingen zonder familie. 

Heel vaag standpunt dat los 

stond, kunnen we dit niet 
amenderen naar: 

Minderjarige vluchtelingen 
zonder familie die in 

Nederland asiel aanvragen 

krijgen binnen 2 maanden 
te horen of ze in Nederland 

mogen blijven. Lukt het de 
rechter niet binnen die 

termijn uitspraak te doen 

krijgen ze automatisch een 
verblijfsvergunning. 

 

Aanvullend: Klokkenluiders krijgen meer bescherming.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Lijst van moeilijk woorden is toegevoegd ter bevordering van de 
toegankelijkheid. De nodige stilistische aanpassingen zijn gemaakt, zoals 

HBO in plaats van hoger onderwijs, in het kader van inclusiviteit. 

- Verschillende lettertypen in Hoofdstuk Duurzame Productie (NAAM) worden 

nog rechtgetrokken. Hoofdstuk over de veehouderij wordt deels verplaatst 

naar dierenwelzijn (hier is een motie voor aangenomen) 

- NAAM gaat kijken naar het hoofdstuk Onderwijs over voedselverspilling, 

mogelijk dubbelop. 

- Aan de introductie van het Hoofdstuk Duurzame Productie wordt nog 
gewerkt. 

- De rol van de overheid in het Hoofdstuk Democratie (NAAM) is verplaatst 
naar Hoofdstuk Duurzame Productie (NAAM). 

- Plan is om alle hoofstukken in de nieuwe opmaak te zetten, ter 

voorbereiding van uniformiteit. 

- Conceptversie van politiek programma wordt tijdens de amendementen 

workshop gebruikt (26 september) 

- NAAM zijn hoofdstuk wordt op een later (gezamenlijk) moment doorlopen. 
Alle aanwezigen hebben het hoofdstuk gescand. 

- Samengevoegd POF Voorblad is gemaakt door Fee. NAAM vindt dat het 

blad nog meer flair zou kunnen krijgen. 

- Voorstel om louter een versie te publiceren met regelnummers. 

- Elk hoofdstuk komt op een nieuwe pagina. 

- De stijl van de titels zijn aangepast. 

- Inleiding komt voor de inhoudsopgave. 

- De opmaak wordt later gedaan.  

- Alle kopjes (oid) worden nagekeken (vooral door NAAM en NAAM) voordat 
de volledige hoofdstukken in het POF worden geplakt.  


