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INHOUDSOPGAVE

AMENDEMENTEN

1. Hengelen en paardrijden (tekst verbeterd) Lotte van den Heuvel

2. Dierproeven onderwijs (tekst verbeterd) Lotte van den Heuvel

3. Nascheiding en bronscheiding afval Lotte van den Heuvel

4. Overgebleven kleding Lotte van den Heuvel

5. Meer genders dan twee Xenia Minnaert

6. Reductie CO2 uitstoot Guus Hendrik Beckett

7. Muziekles Job Kluck

8. Bescherming van de bodem Job Kluck

9. Meer dan hij en zij Xenia Minnaert

10. Wijziging samenstelling kandidatencommissie Xenia Minnaert

11. Wijziging procedure sollicitaties kandidaat-bestuursleden Xenia Minnaert

12. Wijziging procedure sollicitaties kandidaat-bestuursleden 2 Xenia Minnaert

13. Mannelijk is niet meer de norm Xenia Minnaert

14. De voorzitter is niet altijd een man Xenia Minnaert

15. Afschaffing eigen risico Merel Muller

16. Alle dieren gelijk Floris Kraan

17. Dierenrechten in de grondwet Floris Kraan

18. Emancipatie dieren wereldwijd Floris Kraan

19. Misdrijven tegen het dierenrijk 1 Floris Kraan

20. Misdrijven tegen het dierenrijk 2 Floris Kraan

21. Voedselketen zonder dierenmisbruik Floris Kraan

22. Systematische onderdrukking van dieren Floris Kraan

23. Oprechte beschrijving onrecht dieren Floris Kraan

24. Onnodige herhaling dierlijke producten Floris Kraan

25. Dierlijke producten verbieden Floris Kraan

26. Einde vleespropaganda 1 Floris Kraan

27. Einde vleespropaganda 2 Floris Kraan

28. Einde vleespropaganda 3 Floris Kraan

29. Einde vleespropaganda 4 Floris Kraan

30. Einde vleespropaganda 5 Floris Kraan

31. Einde vleespropaganda 6 Floris Kraan

32. Einde vleespropaganda 7 Floris Kraan

33. Als slachthuizen glazen muren hadden Floris Kraan

34. Live slachthuis beelden Floris Kraan

35. QR-code op vlees Floris Kraan

36. Einde soortisme bescherming dieren 1 Floris Kraan

37. Einde soortisme bescherming dieren 2 Floris Kraan

38. Beperk het zakgeld van het koningshuis Nicole Dick

39. Feiten en cijfers Floris Kraan

40. Aanstootgevende etiketten Floris Kraan

41. Dierproeven expliciet Floris Kraan

42. Dieren als vermaak Floris Kraan

43. Inclusiviteit is meer dan seksualiteit Nicole Dick

44. Dierentuinen Floris Kraan



45. Omvorming dierentuinen Floris Kraan

46. Niet over, maar met Nicole Dick

47. Omvorming publieksboerderijen Floris Kraan

48. Verbod op fossiele reclames Ronan van Langen

49. Heldere transitie naar plantaardig Nicole Dick

50. Paardrijden verboden Floris Kraan

51. Gezelschapsdieren Floris Kraan

52. Heldere bescherming Nederlands-Caribische natuurgebieden Nicole Dick

53. Verbetering dierenarts 1 Floris Kraan

54. Provincies en gemeenten zijn ook overheid Nicole Dick

55. Dubbel beleidspunt individuele vrijheid Nicole Dick

56. Verbetering dierenarts 2 Floris Kraan

57. Zorg gezelschapsdieren Floris Kraan

58. Dieren zijn geen bezit Gaby Markandu

59. Dieren zijn geen bezit 2 Gaby Markandu

60. Dieren zijn geen bezit 3 Gaby Markandu

61. De koning verdient geen hoofdletter Nicole Dick

62. De koning verdient nog steeds geen hoofdletter Nicole Dick

63. Het koningshuis is meer dan alleen de koning Nicole Dick

64. Dubbel beleidspunt discriminatie op grond van geaardheid Nicole Dick

65. Niet meer informatie dan nodig Nicole Dick

66. Dieren fokken verboden Floris Kraan

67. Hulp en opvang dieren Floris Kraan

68. De overheid beschermt dieren Floris Kraan

69. Politiehonden en -paarden Floris Kraan

70. Visserij Floris Kraan

71. Diervriendelijke visserij bestaat niet Floris Kraan

72. Viskwekerijen Floris Kraan

73. Structurele financiële ondersteuning voor opvang- en opleiding- Gaby Markandu

74. Zorgverzekering huisdieren Gaby Markandu

75. Rolstoeltoegankelijk onderwijs Merel Muller

76. Hulphonden openbare ruimte (tekst verbeteren) Merel Muller

77. Abortus uit het wetboek van strafrecht Ronan van Langen

78. Abortuspil bij de huisarts Ronan van Langen

79. Toevoegen subhoofdstuk: Transgenderzorg Ronan van Langen

80. Zelfbeschikking centraal in transgenderzorg Ronan van Langen

81. Een non-binaire transitiewens mag niet leiden tot vertraging of- Ronan van Langen

82. Hormoonbehandeling en puberteit blokkers transgenderzorg Ronan van Langen

83. Stop met psychologische diagnose als voorwaarde bij transzorg Ronan van Langen

84. Menstruatieverlof Ronan van Langen

85. Verbod op exporteren van afval Jasper van Loo

86. Gratis afvalverwerking huishoudens Jasper van Loo

87. Energieopgave in Nederland ingeschreven of opererende bedrijvJasper van Loo

88. Verbruiksplafond zware industrie Jasper van Loo

89. Stemmen vnaf 19 jaar Guus Beckett

90. Bescherming particuliere bodem Job Kluck

91. Maandverband in openbare toiletten Tristan Lof



MOTIES

1. Excluderende speech congres Wim Smit

2. Uitspraak vertrekkend bestuurslid Jeffrey Kortram-Nijman

3. Participatie niet-veganisten Jeffrey Kortram-Nijman

OPMERKINGEN

Dit boekje met alle ingediende moties en amendementen is met de grootst mogelijke zorg

samengesteld. Is jouw motie of amendement net iets anders dan hoe je die had ingediend? Dat kan

dat zijn omdat we je spelfouten eruit hebben gehaald. Neem bij twijfel of andere vragen contact op

via secretaris@pinkpolitiek.nl.



AMENDEMENTEN



1. Hengelen en paardrijden (tekst verbeterd)

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Lotte van den Heuvel

Mede-indieners

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
1. Dierenrechten

Onder subkop
Sport met dieren

Onder regelnummer
73

Oude beleidspunt
● Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als 'sport'. Hengelen is een

typisch voorbeeld. Het is een vorm van jacht. Het is zeer stressvol, pijnlijk en dodelijk voor
vissen en andere in het water levende dieren. Daarom moet het worden verboden. Tot die
tijd willen we het flink ontmoedigen. Vaak is het 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.

Nieuwe beleidspunt
● Motivering: Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als 'sport'.

Hengelen is een typisch voorbeeld. PINK! ziet hengelen niet als sport, maar als een vorm
van jacht. Het is zeer stressvol, pijnlijk en dodelijk voor vissen en andere in het water
levende dieren. Ook paardrijden is een vorm van (onnodig) diergebruik. Vaak is het slecht
gesteld met het welzijn van paarden en pony's die voor sportactiviteiten worden gebruikt.
Deze zeer sociale kuddedieren hebben bewegingsvrijheid nodig, maar staan het grootste
deel van de tijd alleen in een box. Tijdens de 'sport' worden zij regelmatig zwaar belast en
verkeerd bereden.

● Beleidspunt: Hengelen wordt verboden. Tot die tijd worden er maatregelen genomen om
hengelen te ontmoedigen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het niet meer
verstrekken van vergunningen en geen nieuwe vissteigers aanleggen.

Toelichting



Er staat nu een beleidspunt in de motivering, dat is niet wenselijk. Bovendien loopt de tekst niet
lekker: opeens springt de motivering van hengelen naar paardrijden. Tot slot heb ik de tekst
geprobeerd wat toegankelijker te maken door lastige woorden te vervangen en zinnen te
verkorten. Qua inhoud heb ik dus niets veranderd, alleen de bewoording is aangepast.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, alleen een betere verwoording en structurering.



2. Dierproeven onderwijs (tekst verbeterd)

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Lotte van den Heuvel

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
1. Dierenrechten

Onder subkop
Dieren in het onderwijs

Onder regelnummer
222

Oude beleidspunt
● Beleidspunt 1 (regel 222-223): Zolang de volledige afschaffing nog niet gerealiseerd is,

worden leerlingen pro-actief gewezen op de huidige mogelijkheid om deze practica te
weigeren.

● Beleidspunt 2 (regel 226-228): Een (overheids-)campagne wordt gestart om leerlingen en
onderwijsinstellingen op de hoogte te brengen van de rechten van dierproefweigeraars en
de beschikbare alternatieven: nee zeggen mag!

Nieuwe beleidspunt
● Beleidspunt: Zolang de volledige afschaffing nog niet gerealiseerd is, wordt er een

(overheids-)campagne gestart om leerlingen te wijzen op de huidige mogelijkheid om
practica met dieren te weigeren. Leerlingen worden bovendien onderwezen over
beschikbare alternatieven. Kortom: nee zeggen mag!

Toelichting
Eigenlijk zeggen deze twee amendementen hetzelfde met een andere bewoording. Daarom heb
ik ze samengevoegd in één beleidspunt. De strekking van het beleidspunt blijft onveranderd.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, alleen een betere verwoording en structurering.



3. Nascheiding en bronscheiding afval

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Lotte van den Heuvel

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2. Duurzame productie

Onder subkop
2.1 Kringlopen koesteren (productie en afval)

Onder regelnummer
250

Oude beleidspunt
● Het wordt in alle gemeenten mogelijk gemaakt om afval te scheiden.

Nieuwe beleidspunt
● Alle gemeenten in Nederland zorgen voor een centraal geregelde afvalscheiding

(nascheiding). Daarnaast worden inwoners gefaciliteerd en gestimuleerd om zelf papier,
PMD, glas, GFT, textiel, elektronica en grofvuil te scheiden (bronscheiding).

Toelichting

In Rotterdam is ervoor gekozen om PMD achteraf te scheiden. Door een scheidingsinstallatie te
gebruiken kan tot wel 75% van het PMD uit restafval gescheiden worden, terwijl inwoners slechts
7% van hun PMD afval scheiden (bron: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plastic/). Echter
verhoogt het scheiden van afval onder inwoners wél het bewustzijn over hun consumptiepatroon
en afvalproblematiek. Door beide methoden te combineren, kan dus een optimaal resultaat
worden behaald (bron: https://www.avalex.nl/nascheiden/). Momenteel gebeurt nascheiding
alleen voor PMD, maar hopelijk is dit in de toekomst voor meer soorten afval mogelijk. Vandaar
dat dit niet verder gespecificeerd is in het beleidspunt.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is een inhoudelijke uitbreiding en concretisering van hoe we in gemeenten kunnen zorgen
voor optimale afvalscheiding.



4. Overgebleven kleding

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Lotte van den Heuvel

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2. Duurzame productie

Onder subkop
2.1 Kringlopen koesteren (productie en afval)

Regelnummer
273

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Het verbranden van kleding wordt verboden. Overgebleven, niet-verkochte kleding wordt verplicht
gedoneerd aan een goed doel. Kledingwinkels betalen bovendien een boete per kledingstuk dat
zij niet verkocht krijgen (door te grote inkoop of te snel wisselende collecties).

Toelichting
Er wordt door de fast fashion industrie jaarlijks enorm veel kleding verbrand of gedumpt en dit
moet stoppen! Deze maatregel zorgt ervoor dat de overproductie van kleding minder
aantrekkelijk wordt voor de verkopers. Het gaat ook de praktijk tegen waarbij online gekochte en
geretourneerde kleding meteen wordt verbrand in plaats van opnieuw verkocht.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is een inhoudelijke toevoeging om verspilling van kleding/stof tegen te gaan.



5. Meer genders dan twee

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
HHR artikel 9

Onder subkop
lid 3

Onder regelnummer

Oude beleidspunt
● Het kandidaat-lid dient aan te geven voor welke functie hij of zij zich kandidaat stelt en

motiveert tijdens de algemene vergadering de redenen waarom hij of zij zich geschikt
acht voor de betreffende functie.

Nieuwe beleidspunt
● Het kandidaat-lid dient aan te geven voor welke functie die zich kandidaat stelt en

motiveert tijdens de algemene vergadering de redenen waarom die zich geschikt acht
voor de betreffende functie.

Toelichting
'die' is momenteel de genderneutrale versie en een stuk leesbaarder dan 'hij of zij'

Bestuursadvies: oordeel congres

De tekstuele wijziging maakt de tekst toegankelijker en inclusiever.



6. Reductie CO2 uitstoot

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Guus Hendrik Beckett

Mede-indieners

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
Duurzame productie

Onder subkop
Energie naar aardse draagkracht

Onder regelnummer
88

Oude beleidspunt
● 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.

Nieuwe beleidspunt
● Er komt een klimaatwet waarin jaarlijks oplopende en bindende verplichtingen tot het

reduceren van broeikasgassen worden vastgelegd. Dit leidt ertoe dat in 2025 de
netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 wordt gereduceerd.

Toelichting
Pas in 2050 de netto-uitstoot van Nederland op 0 hebben is veel te laat, we moeten nu actie
ondernemen en niet meer vooruitschuiven. Dit is ook in lijn met het programma van de Partij voor
de Dieren. (versie van voorjaarscongres 2022)

Bestuursadvies: oordeel congres

Het gaat om een inhoudelijke aanscherping, zodat de tekst meer overeenkomt met wat we nu
ook al vaak uitdragen, namelijk dat we niet meer tot 2050 hebben.



7. Muziekles

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Job Kluck

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Onderwijs wetenschap kunst en cultuur

Onder subkop
Kunst en cultuur

Regelnummer
118

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Muziekles wordt beschikbaar en betaalbaar voor iedereen en opgenomen in het basisonderwijs.

Toelichting
Muziek is goed voor de ontwikkeling van een persoon en zou er voor iedereen moeten zijn.

Bestuursadvies: positief



8. Bescherming bodem

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Job Kluck

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Gezonde leefomgeving

Onder subkop
Geef de natuur de ruimte

Regelnummer
109

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Er mag geen nieuwe bodem versteend worden. Als bij het bouwen van bijvoorbeeld wegen of
woningen geen optie is om op verhard terrein te bouwen, wordt dat gecompenseerd door
eenzelfde oppervlakte ergens anders te ontstenen.

Toelichting
De bodem is erg belangrijk voor het bodemleven, voor de dieren en planten boven de grond en
voor de opslag van koolstof. Daar moeten we zuinig op zijn.

Bestuursadvies: positief



9. Meer dan hij en zij

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
-

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 13, lid 3

Oud beleidspunt
Tijdens de algemene vergadering motiveert het kandidaat-lid waarom hij of zij zich geschikt acht
voor de betreffende functie.

Nieuwe beleidspunt
● Tijdens de algemene vergadering motiveert het kandidaat-lid waarom die zich geschikt

acht voor de betreffende functie.

Toelichting
Idem

Bestuursadvies: oordeel congres

De tekstuele wijziging maakt de tekst toegankelijker en inclusiever.



10. Wijziging samenstelling kandidatencommissie

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
Lotte van den Heuvel, Merel Muller, Nicole Dick

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 15, lid 2

Oud beleidspunt
● Deze speciale commissie, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 15 van de statuten,

bestaat uit drie leden van de vereniging met daarin ten minste één landelijk bestuurslid en
één afdelingsbestuurslid.

Nieuwe beleidspunt
● Deze speciale commissie, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 15 van de statuten,

bestaat uit vier leden van de vereniging met daarin ten minste één landelijk bestuurslid en
één afdelingsbestuurslid. Het landelijk bestuurslid neemt een adviserende rol aan.

Toelichting
Dit is complementair aan het nieuwe sollicitatieprotocol dat geschreven is door het bestuur,
waarin het idee is dat het landelijk bestuur minder invloed heeft op de "selectie" van nieuwe
bestuursleden. Hiervoor is dan wel een extra lid nodig, om te voorkomen dat het landelijk
bestuurslid de doorslaggevende stem heeft.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is een procedurele wijziging, waardoor het landelijk bestuurslid in de kandidatencommissie
een minder grote rol heeft in het proces. Zo is het proces democratischer.



11. Wijziging procedure sollicitaties
kandidaat-bestuursleden

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
Lotte van den Heuvel, Merel Muller, Nicole Dick

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 13, lid 4

Oud beleidspunt
● Zij kiest voor iedere functie een meest geschikte kandidaat op basis van objectieve

criteria en doet over haar bevindingen verslag aan het bestuur vóór de algemene
vergadering.

Nieuwe beleidspunt
● De kandidatencommissie evalueert van alle kandidaten de geschiktheid op basis van

objectieve criteria. Op basis hiervan wordt een verslag opgesteld per kandidaat die de
commissie geschikt acht. De kandidaten krijgen het verslag over hun eigen geschiktheid
te lezen voordat het met de rest van de vereniging gedeeld wordt.

Toelichting

Dit is transparanter en democratischer :)

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is een procedurele wijziging.



12. Wijziging procedure sollicitaties
kandidaat-bestuursleden 2

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
Nicole Dick

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 15, lid 4

Toevoeging
● De brief van de kandidatencommissie wordt ten minste twee weken voor de algemene

vergadering gepubliceerd.

Toelichting
Zo kunnen leden na de bekendmaking van de kandidaten, nog een week nadenken voordat ze
moeten besluiten zich tegenkandidaat te stellen.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is een procedurele wijziging.



13. Mannelijk is niet meer de norm

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
-

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 3, lid 2

Oud beleidspunt
Ieder stemgerechtigd lid mag één stem uitbrengen. Wanneer hij over één of meerdere geldige
volmachten beschikt, mag hij zo veel bijkomende stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

Nieuwe beleidspunt
● Ieder stemgerechtigd lid mag één stem uitbrengen. Wanneer die over één of meerdere

geldige volmachten beschikt, mag die zo veel bijkomende stemmen uitbrengen als die
volmachten heeft.

Toelichting
We hebben niet alleen mannelijke leden, 'die' is neutraal <3

Bestuursadvies: oordeel congres

De tekstuele wijziging maakt de tekst toegankelijker en inclusiever.



14. De voorzitter is niet altijd een man

Huishoudelijk reglement wijzigen

Hoofdindiener
Xenia Minnaert

Mede-indieners
-

Wijziging van
Huishoudelijk Reglement

Artikel, lid
Artikel 9, lid 4e

Oud beleidspunt
Als de stemming stagneert beslist de voorzitter wie er als bestuurslid wordt verkozen. Hierbij
volgt hij het oordeel van het bestuur door de door hen voorgedragen kandidaat aan te wijzen
wanneer deze één van de resterende kandidaat-leden is.

Nieuwe beleidspunt
Als de stemming stagneert beslist de voorzitter wie er als bestuurslid wordt verkozen. Hierbij
volgt die het oordeel van het bestuur door de door hen voorgedragen kandidaat aan te wijzen
wanneer deze één van de resterende kandidaat-leden is.
Toelichting
Ik ben geen man en ik zal niet de enige voorzitter zijn die andere persoonlijke voornaamwoorden
gebruikt dan 'hij'. 'Die' is neutraal.

Bestuursadvies: oordeel congres

De tekstuele wijziging maakt de tekst toegankelijker en inclusiever.



15. Afschaffing eigen risico

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Merel Muller

Mede-indieners

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
3 Een gezonde samenleving

Onder subkop
3.2 We zorgen voor elkaar (gezondheidszorg)

Onder regelnummer
75

Oude beleidspunt
● De premies zorgverzekering worden een inkomensafhankelijke bijdrage. De overheid

reguleert de zorg en financiert dit door het proportioneel verhogen van de
inkomstenbelastingtarieven. Op die manier wordt er van hogere inkomens een grotere
bijdrage gevraagd, zodat de kosten van de zorg eerlijk verdeeld worden. De breedste
schouders dragen de zwaarste lasten.

Nieuwe beleidspunt
● De premies zorgverzekering worden een inkomensafhankelijke bijdrage. Het eigen risico

wordt afgeschaft. De overheid reguleert de zorg en financiert dit door het proportioneel
verhogen van de inkomstenbelastingtarieven. Op die manier wordt er van hogere
inkomens een grotere bijdrage gevraagd, zodat de kosten van de zorg eerlijk verdeeld
worden. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten.

Toelichting
De zin ‘Het eigen risico wordt afgeschaft' wordt toegevoegd aan het beleidspunt. Het eigen risico
is een soort boete op ziek zijn. Het zou beter zijn als de lasten evenredig verdeeld worden
waardoor de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, hier draagt de afschaffing van het
eigen risico aan bij.

Bestuursadvies: oordeel congres

Er wordt een standpunt toegevoegd die in lijn is met onze kernwaarde van mededogen.



16. Alle dieren gelijk

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén nieuw subhoofdstuk (één of meerdere beleidspunten met een titel en motivering)

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dit is een nieuwe kop "1.1 Alle dieren zijn gelijk"

Regelnummer
8

Titel nieuw subhoofdstuk
Alle dieren zijn gelijk

De nieuwe tekst
Alle dieren moeten in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Niet-menselijke dieren moeten
geëmancipeerd worden tegen onderdrukking van de mens.
o Soortisme wordt erkend als vorm van discriminatie. Alle dieren worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld.

Toelichting
Dieren zijn gelijkwaardige leden van onze samenleving. Soortisme is daarmee net zo'n reële vorm
van discriminatie als racisme, seksisme, validisme, etc.

Bestuursadvies: oordeel congres

We kunnen ons vinden in de strekking van het amendement. Het taalgebruik is alleen niet heel
toegankelijk en er staat een dubbeling in de motivering en het beleidspunt. Omdat we het
inhoudelijk niet oneens zijn met het amendement, laten we het aan de leden of ze het in deze
vorm willen opnemen in het politiek programma.



17. Dierenrechten in de grondwet

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Jasper van Loo, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Onder subkop Alle dieren zijn gelijk

Regelnummer
14

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De rechten van dieren worden in de Grondwet erkend en vastgelegd.

Toelichting
Toelichting: De rechten van dieren moeten door de overheid gewaarborgd worden.

Bestuursadvies: positief



18. Emancipatie dieren wereldwijd

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Onder Alle dieren zijn gelijk

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De Nederlandse overheid spreekt zich uit tegen de onderdrukking van dieren en bevordert hun
emancipatie wereldwijd.

Toelichting
De rechten van dieren moeten wereldwijd gewaarborgd worden.

Bestuursadvies: positief



19. Misdrijven tegen het dierenrijk 1

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén nieuw subhoofdstuk (één of meerdere beleidspunten met een titel en motivering)

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Nieuwe kop "1.2 Misdrijven tegen het dierenrijk"

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk
Misdrijven tegen het dierenrijk

De nieuwe tekst
Misdrijven tegen het dierenrijk worden toegevoegd aan het Statuut van Rome, zodat het
Internationaal Strafhof bedrijven of overheidsfunctionarissen die zich hier schuldig aan maken
kan vervolgen. Op deze manier zal de ernst van grootschalige dierenrechtenschendingen de
aandacht krijgen die het verdient.
o Misdrijven tegen het dierenrijk worden toegevoegd aan het Statuut van Rome.

Toelichting
De huidige misdrijven die in het Statuut van Rome zijn opgenomen zijn genocide, misdrijven
tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en misdrijven van agressie. Deze misdrijven vind je
ook terug in hoe de mens met honderden biljoenen andere dieren omgaat. Om een paar
voorbeelden te geven: dieren worden uitgeroeid, tot slaaf gemaakt en in gaskamers "bedwelmd".
Maar zij worden nog niet erkend als slachtoffers van een misdrijf. Dit amendement beoogt dat
aan te pakken.

Bestuursadvies: positief



We zijn het eens met het opnemen van misdrijven tegen het dierenrijk in het Statuut van Rome.
Wel willen we de kanttekening plaatsen dat we het niet eens zijn met alle vergelijkingen die
gemaakt worden in de toelichting van het amendement. Omdat dit niet onderdeel van het
amendement zelf is, en dus niet in het politiek programma eindigt, heeft dit geen invloed op
ons advies.



20. Misdrijven tegen het dierenrijk 2

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Onder Misdrijven tegen het dierenrijk

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Het Internationaal Strafhof bestraft Misdrijven tegen het dierenrijk met dezelfde gepaste ernst als
andere misdrijven. Er wordt niet gediscrimineerd op basis van soort

Toelichting
Wanneer het Internationaal Strafhof Misdrijven tegen het dierenrijk met dezelfde gepaste ernst
aanpakt als Misdrijven tegen de menselijkheid spreken wij van échte gelijkwaardigheid. Een
organisatie (waaronder de overheid) die dan nog op dieren experimenteert, zal net zo gestraft
worden als een die op mensen experimenteert.

Bestuursadvies: positief



21. Voedselketen zonder dierenmisbruik

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Onder regelnummer
9

Oude beleidspunt
● Consumeren van dierlijke producten

Nieuwe beleidspunt
● Voedselketen zonder dierenmisbruik

Toelichting
In de oude titel gaat het om consumptie, maar deze kop gaat ook over alles wat er met dieren
gebeurt vóór de consumptie.

Bestuursadvies: positief



22. Systematische onderdrukking van dieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dierenrechten

Onder regelnummer
10

Oude beleidspunt
● Bij iedere vorm van omgang van mensen met dieren moet een zorgvuldige afweging

plaatsvinden tussen de belangen van mensen en 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. Dieren zijn levende wezens met bewustzijn, gevoel, behoeftes en belangen. Ze
hebben uit zichzelf een belangrijke waarde. Hier wordt in de omgang met dieren echter
zelden rekening mee gehouden. Dieren worden ondergeschikt gemaakt aan de
menselijke belangen. Uiteindelijk moeten wij van de gedachte af dat dieren zonder meer
voor elk menselijk doel ingezet kunnen worden en erkennen dat zij geen
gebruiksvoorwerpen zijn.

Nieuwe beleidspunt
● De systematische onderdrukking van andere dieren is een afschuwelijke afspiegeling van

onze samenleving en moet eindigen. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen voor de mens,
maar wezens met hun eigen persoonlijkheid, bewustzijn, gevoel, behoeftes en belangen.
PINK! staat voor een wereld waar soortisme, de discriminatie van diersoorten door de
mens, wordt erkend als een vorm van discriminatie en onderdrukking.

Toelichting
Dit is een politiek programma, geen filosofisch essay.



Bestuursadvies: positief



23. Oprechte beschrijving onrecht dieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Onder regelnummer
10

Oude beleidspunt
● 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. ...

● De fok van, het gevangenhouden van, het transport van, de uitbuiting van en het doden
van dieren voor consumptiedoeleinden wordt verboden.

Nieuwe beleidspunt
Het gedwongen zwanger maken van, de verminking, opsluiting, uitbuiting en
massaslachting van ontelbare dieren voor vlees, eieren, zuivel en andere dierlijke
producten is onaanvaardbaar.

● Het misbruiken van dieren voor consumptiedoeleinden wordt verboden.

Toelichting
Het gebruik van eufemismen, zoals dierindustrieën dat doen, doet geen recht aan het misbruik
dat de dieren meemaken.

Bestuursadvies: positief



24. Onnodige herhaling dierlijke producten

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
12

Verwijderen tot en met regelnummer
16

De te verwijderen tekst
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.

Toelichting
Deze gehele tekst herhaalt tweemaal wat er staat in de tekst ervoor, namelijk dat dierlijke
producten niet nodig zijn en de consumptie ervan daarom immoreel is.

Bestuursadvies: positief

Het verwijderen van deze herhaling maakt het politiek programma leesbaarder.



25. Dierlijke producten verbieden

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Onder regelnummer
19

Oude beleidspunt
● o De verkoop en export van dierlijke producten wordt op termijn verboden.

Nieuwe beleidspunt
● o De verkoop, export en consumptie van dierlijke producten wordt verboden.

Toelichting
Consumptie is een belangrijke toevoeging. Denk aan wanneer dierlijke producten via de
niet-commerciële weg bij mensen komen. Er is geen reden om 'op termijn' toe te voegen. Zo
zouden wij ook niet spreken als mensen op zulke vreselijke manieren als andere dieren werden
misbruikt voor voedsel.

Bestuursadvies: positief



26. Einde vleespropaganda 1

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Ronan van Langen, Vivian de Hoogh, Manuela
Rot, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o Er komt een einde aan misleidende communicatie, verhullende termen en reclame voor dierlijke
producten.

Toelichting
In Haarlem zijn recentelijk vleesreclames verboden. Dit moet gelden voor alle dierlijke producten
in heel Nederland.

Bestuursadvies: positief



27. Einde vleespropaganda 2

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
24

Verwijderen tot en met regelnummer
24

De te verwijderen tekst
o De huidige eis voor het 3-sterren beter leven keurmerk wordt de minimumeis in Nederland.

Toelichting
Dit punt is een schijnbare welzijnsverbetering. Volgende punten waar ik verwijs naar dit
amendement zijn dat ook. Deze worden nu in het programma gepresenteerd als tussenstappen,
terwijl er ook tussenstappen mogelijk zijn die niet simpelweg de welzijn binnen de veehouderij
verbeteren, maar het daadwerkelijk afbreken. Een paar van de vele redenen om zulke
welzijnsverbeteringen te verwijderen zijn hier genoemd met makkelijke voorbeelden. Ten eerste
doe je met zulke beleidspunten het propaganda-werk van de "humane" veehouderij. Het wordt
deze tak van de industrie namelijk enorm makkelijk gemaakt om zich te propageren als
diervriendelijk. Een goed voorbeeld is de genoemde 3-sterren Beter Leven sticker. Hierdoor
houden mensen die dierlijke producten consumeren het dogmatische idee dat er een
acceptabele manier is om dieren te misbruiken. Daardoor is er minder draagkracht voor het
volledig afschaffen van dierenslavernij. Deze problematische denkwijze stroomt van het volk ook
over op de politiek. Ten tweede worden de dieren die nu in de industrieën leven vaak niet
daadwerkelijk structureel geholpen door zulke regelgeving. Dit zien we terug in vele verboden
praktijken die nog steeds gebruikt worden, zoals massale legbatterijen, waar nog miljoenen
kippen in Nederland in vast worden gehouden. Zolang dieren worden gezien als producten zullen
welzijnsverbeteringen niet het juiste verschil maken. Ten derde is welfarisme, het idee van
welzijnverbeteringen in plaats van of als tussenstap tot afschaffing, niet in lijn met het
anti-soortistisch gedachtegoed van PINK!. Door mee te gaan in welfarisme houden we het
soortistische idee in stand dat er een middenweg is om andere dieren te misbruiken, terwijl we
dit nooit zouden zeggen als mensen op zo'n grote schaal werden uitgebuit. Ten slotte is het
moment dat er een einde komt aan de onderdrukking van dieren niet vastgesteld. Wij hebben
daar invloed op. En wij komen we veel sneller bij de bevrijding van alle dieren wanneer mensen
binnen de politiek en daarbuiten zich focussen op het einde van dierindustrieën, niet de



regulering ervan. Daarom stel ik jou deze vraag: Als jij één van de dieren was, zou jij willen dat
PINK! haar gelimiteerde tijd, geld en energie inzet voor het vergroten van jouw kooi? Of zou jij
willen dat PINK! zich inzet voor het uitbannen van de veehouderij?

Bestuursadvies: positief

We zijn het eens met het schrappen van dit beleidspunt, omdat er betere manieren zijn om het
welzijn van de dieren die nu vast zitten in de bio-industrie te verbeteren. Wel willen we de
kanttekening plaatsen dat we het niet eens zijn met bepaalde vergelijkingen die gemaakt
worden in de toelichting van het amendement. Omdat dit niet onderdeel van het amendement
zelf is, en dus niet in het politiek programma eindigt, heeft dit geen invloed op ons advies.



28. Einde vleespropaganda 3

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot ,Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
25

Verwijderen tot en met regelnummer
30

De te verwijderen tekst
o Een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren wordt ingevoerd.
o Uitzonderingen op de verplichte bedwelming worden niet langer toegestaan.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. Het idee van 'humane slacht' is vleespropaganda.

Bestuursadvies: negatief

In het politiek programma staat boven deze specifieke beleidspunten duidelijk vermeldt dat ons
uitgangspunt is dat er een einde komt aan de bio-industrie. Wij zijn van mening dat het wel van
belang is om in ons programma ook maatregelen te schetsen, die we weg daarnaartoe vormen.
Dit heeft een aantal redenen.
Ten eerste is het belangrijk om realistisch te zijn en te beseffen dat die bio-industrie niet van de
ene op de andere dag zal worden afgeschaft. Er zitten nu miljoenen dieren vast in de
bio-industrie. Daarom willen we parallel aan strijden voor een einde, ook strijden voor de
betere omstandigheden voor dieren die NU gevangen zitten in die industrie. Al het extra lijden
dat vermeden kan worden, moet worden vermeden. En dat doen we onder andere door de
huidige omstandigheden binnen de bio-industrie te verbeteren. De aandacht die hieraan wordt
besteed, vergroot ook het bewustzijn onder mensen dat dierenwelzijn een belangrijk thema is.
En het zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt voor boeren om over te stappen op
plantaardige landbouw.
Ten tweede biedt het politiek programma onze leden handvatten voor gesprekken of debatten
over de afschaffing van de bio-industrie, of op een andere manier onze standpunten wil
uitdragen. Als je in een gesprek dan niet verder komt dan “we moeten stoppen met de
bio-industrie”, wordt het lastig mensen te overtuigen. Het is ook goed om te kunnen kijken,
wanneer iemand vraagt wat PINK! over bepaalde maatregelen vindt, hoe het precies zit.



Ten derde is ons politiek programma geen intern document. Het is ook een manier om aan
niet-leden te laten weten waar wij voor staan. Voor deze externen is het belangrijk om ook die
tussenstappen te lezen. Wanneer je ook de weg naar de afschaffing schetsts, lijkt het afschaffen
van de bio-industrie opeens helemaal niet meer zo onrealistisch en ondoordacht.

Door de bovenstaande afwegingen, denken wij dat ons politiek programma er zwakker op
wordt, wanneer deze punten eruit verdwijnen.



29. Einde vleespropaganda 4

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
26

Verwijderen tot en met regelnummer
27

De te verwijderen tekst
o Diertransporten worden beperkt tot maximaal twee uur en de maximum temperatuur waarop
transport is toegestaan wordt 25 graden Celsius.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. Het idee van een comfortabele reis naar het moordhuis is
vleespropaganda.

Bestuursadvies: negatief

Ook hier gelden de afwegingen die we bij het vorige amendement hebben uiteengezet. In de
ideale wereld hebben we helemaal niet te maken met transport van dieren naar de slacht.
Helaas is dit echter nog steeds de realiteit. Zoals ook de vreselijke beelden van tijdens de
hittegolven eerder dit jaar hebben laten zien, moeten de welzijnsnormen voor transport nu
beter. Dit draagt in onze ogen juist bij aan de uiteindelijke afschaffing van de bio-industrie, in
plaats van dat het tegenwerkt.



30. Einde vleespropaganda 5

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
28

Verwijderen tot en met regelnummer
29

De te verwijderen tekst
o De wet die bepaalt dat dieren onnodige pijn, stress en angst bespaard moet worden
voorafgaand aan de slacht wordt strikt nageleefd. Dit gaat nog te vaak fout.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. De veehouderij op zich is onnodige pijn, stress en angst.

Bestuursadvies: negatief

Regels en wetten staan en vallen met hun naleving. Daarom is het van belang dat dit in ons
programma blijft staan. Wanneer er niet wordt gehandhaafd op bestaande wetgeving, gaat dit
ook niet het geval zijn wanneer je nieuwe, strengere wetgeving instelt.
Daarnaast is de Wet Dieren een goede tool om de omstandigheden voor dierenwelzijn te
verbeteren. Wanneer deze fatsoenlijk wordt nageleefd, hoeven we “alleen” uit te breiden wat
niet mag om het de bio-industrie stapje bij beetje moeilijker te maken en zo de uiteindelijke
afschaffing na te streven. Daarom moeten we blijven benadrukken dat de bestaande wet- en
regelgeving moet worden nageleefd en gehandhaafd.



31. Einde vleespropaganda 6

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
31

Verwijderen tot en met regelnummer
32

De te verwijderen tekst
o De overheid moet alle schakels van de veehouderij controleren in plaats van dit over te laten
aan de sector zelf, ook via permanent cameratoezicht.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. De amendementen "Live slachthuis beelden" en "QR-code op vlees"
tonen beleid waar permanent cameratoezicht wel relevant is.

Bestuursadvies: negatief

We vinden het goed dat er duidelijke beelden komen voor consumenten over wat er gebeurt
achter de schermen voordat ze een dood dier op hun bord hebben liggen. Het is alleen
onwenselijk als we er niet ook voor pleiten dat er een officiële instantie meekijkt, die ook
daadwerkelijk actie kan ondernemen op het moment dat zij op die beelden iets zien gebeuren
wat niet mag. Zoals hierboven ook beschreven, staat en valt de waarde van wet- en regelgeving
bij hun naleving en handhaving. Daarom is het van groot belang dat een onafhankelijke
instantie van de overheid meekijkt met deze beelden.



32. Einde vleespropaganda 7

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
36

Verwijderen tot en met regelnummer
37

De te verwijderen tekst
o Voor de laatste maar zeer kritieke momenten in het leven van de dieren worden ook de
transportsector en slachthuizen aangepakt.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda Overigens staan er al eerder in datzelfde lijstje aan
welzijnsverbeteringen manieren waarop de transportsector en slachthuizen worden aangepakt.

Bestuursadvies: positief

We zijn het vooral eens met de tweede zin van de toelichting; er staan genoeg andere punten in
ons politiek programma die de verbetering van de laatste momenten van dieren beter en
concreter uitwerken. Daarmee is deze tekst overbodig, wanneer dit niet uit het programma
wordt geamendeerd.



33. Als slachthuizen glazen muren hadden

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De overheid draagt zorg voor onafhankelijke audio-en-videobeelden van de realiteit in stallen,
slachthuizen en de visserij en brengt die actief naar buiten. Ook zorgt de overheid voor goede
publieksinformatie over wat dieren ondergaan ten behoeve van dierlijke producten.

Toelichting
Als slachthuizen glazen muren hadden, was iedereen veganist.

Bestuursadvies: positief



34. Live slachthuis beelden

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o Stallen en slachthuizen krijgen permanent cameratoezicht, waarvan de beelden live worden
uitgezonden via bereikbare kanalen.

Toelichting

Bestuursadvies: positief



35. QR-code op vlees

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Gaby Markandu, Jasper van Loo, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o Op de verpakking van dierlijke producten komt een QR-code die leidt naar een video waar elk
deel van het proces getoond wordt en een livestream naar de betrokken stallen en slachterijen.

Bestuursadvies: positief

Het is goed als duidelijk wordt hoe de producten in de supermarkt tot stand komen. LET OP:
de titel heeft het alleen over vlees, maar het amendement zelf gaat over alle dierlijke producten.



36. Einde soortisme bescherming dieren 1

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
33

Verwijderen tot en met regelnummer
34

De te verwijderen tekst
o Doorgefokte diersoorten als dikbilkoeien en plofkippen worden verboden alsook het ten
onrechte gedoogde houden van vleeskonijnen, waterbuffels, struisvogels en dromedarissen.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. Er is geen reden deze dieren vanwege hun soort voor te trekken. Alle
dieren moeten beschermd worden.

Bestuursadvies: negatief

We zijn het eens met dat alle dieren beschermd moeten worden, maar dit staat niet in verband
met het amendement. Het specifiek benoemen van deze diersoorten als voorbeeld in dit
beleidspunt, is omdat deze dieren speciaal gefokt worden voor de industrie. Het verbieden van
deze soorten betekent dat ze niet meer gefokt mogen worden. Daarom is het belangrijk dat dit
punt blijft staan. Dat we voor de bescherming van alle soorten zijn staat buiten kijf en komt
naar ons idee genoeg naar voren in ons programma. Dit is 1 concrete uitwerking van 1
specifiek punt.



37. Einde soortisme bescherming dieren 2

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
35

Verwijderen tot en met regelnummer
35

De te verwijderen tekst
o Voor het vergassen en levend versnipperen van eendagshaantjes is geen plek meer.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. Er is geen reden om deze dieren vanwege hun leeftijd voor te
trekken. Alle dieren moeten beschermd worden.

Bestuursadvies: negatief

Bij eerdere amendementen betoogt de indiener juist dat we duidelijk moeten zijn over wat er
allemaal daadwerkelijk gebeurt in de bio-industrie. Dit is daar een voorbeeld van. Dit is één
praktijk waar we tegen zijn. In de rest van het programma staat genoeg over wat we willen
doen om alle andere praktijken tegen te gaan. Het verwijderen van dit standpunt verzwakt ons
politieke programma daarmee juist. Dit is ook een vrij onbekende praktijk en kan mensen
helpen om te beseffen hoe vreselijk de bio-industrie, waaronder de ei-industrie, daadwerkelijk
is.



38. Beperk het zakgeld van het koningshuis

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
6

Onder subkop
Koningshuis

Regelnummer
48

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
De leden van het koningshuis krijgen nooit meer geld per jaar aan belastinggeld dan de
Balkenendenorm.

Toelichting
De hoeveelheid geld die het koningshuis krijgt voor de beperkte rol die ze spelen in de
samenleving, loopt steeds meer uit de klauwen. Voor andere bestuurders in Nederland geldt dat
je niet meer dan de Balkenende-norm mag verdienen. Het is niet meer dan logisch dat dit ook
voor het koningshuis geldt.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het bestuur kan zich vinden in de toelichting



39. Feiten en cijfers

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Ronan van Langen, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De overheid registreert feiten en cijfers over dieren in de veehouderij volledig en helder en
publiceert deze op een toegankelijke manier. Dat gaat onder meer over het aantal dieren dat
voortijdig sterft in de stallen of dood aankomt bij het slachthuis na transport.

Bestuursadvies: positief

Dit draagt bij aan zowel de transparantie van de bio-industrie als het bewustzijn van mensen.
Zo is het een mooie stap richting het einde van de bio-industrie.



40. Etiketten wreedheid vlees

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Vivian de Hoogh, Ronan van Langen, Manuela
Rot, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren dierlijke producten

Regelnummer
22

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o Op de verpakking van dierlijke producten komen duidelijke etiketten die het dierenleed erachter
tonen, vergelijkbaar met de etiketten op sigaretten.

Toelichting

Bestuursadvies: positief

LET OP: de titel heeft het alleen over vlees, maar het amendement zelf gaat over alle dierlijke
producten.



41. Dierproeven expliciet

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Consumeren van dierlijke producten

Onder regelnummer
41

Oude beleidspunt
● Het opzettelijk ziek- en doodmaken van dieren is echter uit de tijd.

Nieuwe beleidspunt
● Het opsluiten, verminken, geestelijk en lichamelijk martelen en het opzettelijk ziek- en

doodmaken van dieren in naam van de wetenschap is onacceptabel.

Toelichting
Zo staat er duidelijker wat er gebeurt met dieren bij dierproeven.

Bestuursadvies: positief



42. Dieren als vermaak

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Ronan van Langen, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren als vermaak

Onder regelnummer
64

Oude beleidspunt
● Dierenwelzijn is hierbij lang niet altijd gegarandeerd, want dieren krijgen te maken met

stress, vervoer en gebrekkige huisvesting.

Nieuwe beleidspunt
● Deze respectloze omgang met dieren, slechts ter vermaak, is wreed en moet verboden

worden.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda

Bestuursadvies: negatief

De toelichting legt niet uit waarom de oude tekst wordt weggehaald. We zijn het niet oneens
met de nieuwe tekst, maar zien niet in waarom het ter vervanging moet.



43. Inclusiviteit is meer dan seksualiteit

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Onderwijs, Wetenschap, Kunst en Cultuur

Onder subkop
Inclusief onderwijs

Onder regelnummer
99

Oude beleidspunt
● In Nederland wordt in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voorlichting gegeven

over seksuele diversiteit. Dit lesonderwerp kan op stabiele financiële en didactische
steun van de overheid rekenen. In het curriculum komt seksuele diversiteit bijvoorbeeld
terug bij Biologie (seksuele voorlichting) en Maatschappijleer (sociale acceptatie).

Nieuwe beleidspunt
● In Nederland wordt in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs aandacht besteed aan

diversiteit en inclusiviteit, onder andere over de onderwerpen seksualiteit, gender,
mentale gesteldheid, huidskleur en afkomst. Deze onderwerpen kunnen op stabiele
financiële en didactische steun van de overheid rekenen. In het curriculum komen deze
zaken integraal aan bod bij de verschillende vakken, waaronder biologie,
maatschappijleer en geschiedenis. Mentoren staan hier ook expliciet bij stil met hun
mentorklassen.

Toelichting
Er is op veel meer vlakken in de samenleving sprake van meer diversiteit dan dat er nu vaak
wordt onderwezen. Daarom gaat inclusief onderwijs over meer dan alleen seksuele diversiteit.

Bestuursadvies: oordeel congres

Dit is een inhoudelijke uitbreiding van het amendement, zodat er aandacht is voor meer
onderwerpen dan alleen seksualiteit.



44. Dierentuinen

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren als vermaak

Onder regelnummer
67

Oude beleidspunt
● In dierentuinen en kinderboerderijen worden dieren tentoongesteld voor het menselijke

vermaak. PINK! vindt dat het welzijn van de dieren hierbij voorop moet staan. Veelal
echter worden dieren opgesloten in kooien en op kleine terreinen en niet in hun
natuurlijke omgeving, en dat draagt natuurlijk weinig bij aan het educatieve aspect en de
waardering voor dieren.

Nieuwe beleidspunt
● Dieren worden opgesloten in dierentuinen en publieksboerderijen voor menselijk

vermaak. Het opsluiten van dieren voor zoiets triviaals is niet te rechtvaardigen. Doordat
dieren worden opgesloten in kooien en op kleine terreinen en niet te zien zijn in hun
natuurlijke omgeving, draagt het verder ook niets bij aan de educatie van kinderen of de
waardering voor dieren.

Toelichting
In het oude stuk spreekt PINK! zich vooral uit voor welzijn binnen dierentuinen. Met dit
amendement veranderen we dit zodat het duidelijker wordt dat dieren überhaupt niet voor
vermaak gebruikt moeten worden.

Bestuursadvies: negatief



We zijn het eens met de strekking van het amendement, maar we hebben een aantal
aanmerkingen die samen ervoor zorgen dat we het liever niet in deze bewoordingen in ons
politiek programma hebben.:

- In de tweede zin staat dat je dieren niet mag opsluiten voor iets triviaals als vermaak.
Dit wekt de suggestie dat we vinden dat als het een ander doeleinde heeft, je wel dieren
mag opwekken. Dit lijkt me niet bedoeling en is niet in lijn met de rest van ons
programma.

- We missen ook de uitleg wat een publieksboerderij is. We zijn het eens met de
verandering van de term, maar dan moet voor de leesbaarheid en toegankelijkheid ook
uitgelegd worden wat dit is. Het is namelijk (nog) geen gangbare term. Iedereen moet
begrijpen wat er staat.

Dit leidt ertoe dat we denken dat deze aanpassing zoals het er nu staat, geen versterking is van
ons politiek programma.



45. Omvorming dierentuinen

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu,, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren als vermaak

Regelnummer
75

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Dieren worden niet langer gebruikt voor geld.

Toelichting
Dieren zijn er niet voor winst. Dit is een belangrijke toevoeging.

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het eens met de intentie van het amendement, maar vinden het nog wat vaag
geformuleerd. Door te zeggen dat het niet “voor geld” mag, wordt er best wat ruimte voor
interpretatie gelaten. Omdat we het inhoudelijk niet oneens zijn met het amendement, laten we
het aan de leden of ze het zo in ons politiek programma willen opnemen.



46. Niet over, maar met

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Onderwijs, Wetenschap, Kunst en Cultuur

Onder subkop
Inclusief onderwijs

Regelnummer
99

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Onderwijs over diversiteit en inclusiviteit wordt niet over, maar in samenwerking met de diverse
groepen gemaakt of gegeven. Hiervoor worden samengewerkt met maatschappelijke
organisaties.

Toelichting
Het is vaak een stuk moeilijker om je te verplaatsen in mensen in groepen waar je niet zelf toe
behoort, wanneer je niet met de mensen zelf in gesprek gaat. Net als beleid niet over, maar met
mensen moet worden gemaakt, zou dit ook zo bij onderwijs moeten zijn. Bijvoorbeeld door
middel van gastlessen, of in gesprek met ervaringsdeskundigen over wat eventueel ontbreekt of
anders kan in het curriculum.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het bestuur kan zich vinden in de toelichting.



47. Omvorming publieksboerderijen

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren als vermaak

Onder regelnummer
77

Oude beleidspunt
● o In kinderboerderijen moet het dierenwelzijn voortaan centraal staan, alleen zo kunnen

kinderen leren hoe met dieren om te gaan. Hier komen strenge wettelijke eisen voor.

Nieuwe beleidspunt
● o Publieksboerderijen worden omgevormd tot (tijdelijke) opvangcentra voor dieren.

Dierenwelzijn staat voortaan centraal. Hier komen strenge wettelijke eisen voor.

Toelichting
Kinderboerderijen zijn een vorm van publieksboerderijen. Publieksboerderijen bestaan dus nu
voor mensen van alle leeftijden en het is daarmee een bredere term. Daarnaast staat er nu
duidelijk dat het uitgangspunt hiervan écht verandert, namelijk door er opvangcentra van te
maken.

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het eens met de strekking van het amendement, maar doordat nergens wordt uitgelegd
wat een publieksboerderij is, kan het onduidelijk zijn wat er precies wordt bedoeld. Omdat we
het inhoudelijk niet oneens zijn met het amendement, laten we het aan de leden of ze het zo in
ons politiek programma willen opnemen.



48. Verbod op fossiele reclames

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2

Onder subkop
Fossiele brandstof

Regelnummer
113

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Het wordt verboden reclame te maken voor de fossiele industrie, vervuilend vervoer en
vervuilende reizen.

Toelichting
Effectief houdt het verbod in dat de olie, gas, kolen en luchtvaartsector helemaal geen reclame
meer mogen maken (ook niet voor wel duurzame onderdelen/activiteiten van het bedrijf). De
vervoer en reizen industrie mogen alleen nog reclame maken voor hun niet fossiele aanbod. Voor
fossiele bedrijven, zoals Shell, zijn reclames namelijk een uitstekende kans voor greenwashing.
Daarnaast normaliseren en promoten dergelijke reclames het gebruik van middelen uit de
fossiele industrie. Een verbod op fossiele reclames kost de samenleving geen geld en heeft
direct een positieve invloed op onze ecologische voetafdruk.

Bestuursadvies: positief



49. Heldere transitie naar plantaardig

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Duurzame productie

Onder subkop
Duurzame voedselvoorziening

Onder regelnummer
152

Oude beleidspunt
● Er komt een eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon en minder dierlijke

eiwitten is zeer belangrijk om te zorgen voor een duurzame voedselvoorziening voor
iedereen. PINK! Vindt dat de overheid een belangrijke rol speelt in deze overgang.

Nieuwe beleidspunt
● De overheid neemt de regie in de eiwittransitie, door het goede voorbeeld te geven en

plantaardige initiatieven te ondersteunen.

Toelichting
De oude tekst liep niet lekker en was niet krachtig genoeg. De overheid speelt ook (nog) lang niet
de juiste rol in deze overgang.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, maar een duidelijkere verwoording.



50. Paardrijden verboden

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Ronan van Langen, Manuela Rot, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Sport met dieren

Onder regelnummer
89

Oude beleidspunt
● o Tot een verbod op paardensport wordt ingevoerd streven we naar het verminderen van

dierenleed.
● o Strengere regels worden ingevoerd om het welzijn bij het berijden te waarborgen.

Nieuwe beleidspunt
● o Het berijden van paarden wordt verboden.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda. Het gebruik van paarden voor sport is op zichzelf een onrecht.

Bestuursadvies: negatief

We zijn het eens met het nieuwe beleidspunt, maar niet ter vervanging van de andere
beleidspunten. Zoals eerder uiteengezet, zijn tussenstappen van groot belang in een politiek
programma. Daarnaast worden paarden voor meer gebruikt dan alleen ze te berijden, dus is het
nieuwe beleidspunt minder alomvattend dan het punt dat over paardensport spreekt. Dit
amendement zou daarom ons politiek programma verzwakken.



51. Gezelschapsdieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Huisdieren

Onder regelnummer
145

Oude beleidspunt
● Huisdieren 146 In Nederland worden zo'n 28 miljoen huisdieren als honden, katten,

konijnen en exoten gehouden. Al te 147 vaak worden deze dieren gezien als hebbeding,
speelgoed of accessoire. Hun welzijn komt in gevaar door 148 de manier waarop ze
worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn er hiervoor 149 nauwelijks
of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de huisdierensector
die 150 jaarlijks 2 miljard omzet draait. Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege
hun aard en behoeften 151 niet geschikt om thuis te houden. Daarom moet ook deze
dieren bescherming worden geboden. 152 Houden van huisdieren 153 Een zo volledige
mogelijke positieflijst wordt opgesteld en gehandhaafd waarop alle dieren staan die als
154 huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.

Nieuwe beleidspunt
● Gezelschapsdieren
● In Nederland worden zo'n 28 miljoen gezelschapsdieren als honden, katten, konijnen en

exoten gehouden. 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 gezelschapsdier gehouden dieren zijn vanwege hun aard en
behoeften niet geschikt om thuis te houden. Daarom moet ook deze dieren bescherming
worden geboden. Houden van gezelschapsdieren Een zo volledige mogelijke positieflijst



wordt opgesteld en gehandhaafd waarop alle dieren staan die als gezelschapsdieren
gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.

Toelichting
'Gezelschapsdieren' is een meer respectvolle en meer accurate benaming. Verder is dit een
juridisch gebruikelijke term. Huisdieren zijn zowel "veedieren" als "gezelschapsdieren"

Bestuursadvies: positief



52. Heldere bescherming Nederlands-Caribische
natuurgebieden

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Een gezonde omgeving

Onder subkop
Natuurbescherming

Onder regelnummer
23

Oude beleidspunt
● De Rijksoverheid is verantwoordelijkheid voor het beschermen, via handhaving, kennis en

financiële steun, van behoud in Nederlands-Caribisch natuurgebied. De Nederlands-
Caribische natuur op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, herbergt meer dan 10.000
verschillende plant- en diersoorten.

Nieuwe beleidspunt
● De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het beschermen van Nederland-Caribisch

natuurgebied op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ze bieden hiervoor handhaving, kennis
en financiële steun.

Toelichting
Het beleidspunt is zo leesbaarder en bevat geen extra tekst die niet bij een beleidspunt
thuishoort.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het gaat niet om een inhoudelijke wijziging, maar om een beter leesbare verwoording.



53. Verbetering dierenarts 1

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Verwijderen vanaf regelnummer
163

Verwijderen tot en met regelnummer
163

De te verwijderen tekst
Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze zijn vaak erg hoog.

Toelichting
Deze zin past niet bij het beleidspunt.

Bestuursadvies: positief



54. Provincies en gemeenten zijn ook overheid

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Democratie, Bestuur, Justitie en Veiligheid

Onder subkop
Iedereen wordt gehoord

Onder regelnummer
9

Oude beleidspunt
● De overheid behoudt de regie over overheidstaken. Nu worden te veel taken afgestoten

naar 9 provincies en gemeenten.

Nieuwe beleidspunt
● De Rijksoverheid behoudt de regie over overheidstaken. Nu worden te veel taken

afgestoten naar provincies en gemeenten.

Toelichting
De oude tekst suggereert dat een provincie of gemeente geen overheid is. Dit is feitelijk onjuist.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, maar een tekstuele verandering zodat het beleidspunt
begrijpelijker is.



55. Dubbel beleidspunt individuele vrijheid

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Democratie, Bestuur, Justitie en Veiligheid

Onder subkop
Iedereen wordt gehoord

Onder regelnummer
22

Oude beleidspunt
● Individuele vrijheid van burgers wordt pas beperkt als die inbreuk maakt op de vrijheid en

het welzijn van anderen. Individuele vrijheid is immers erg belangrijk.
● Individuele vrijheid van burgers is erg belangrijk en wordt pas beperkt als die inbreuk

maakt op de vrijheid en het welzijn van anderen.

Nieuwe beleidspunt
● Individuele vrijheid van burgers is cruciaal voor de democratie. Het wordt pas beperkt als

die inbreuk maakt op de vrijheid of het welzijn van anderen.

Toelichting
Er staat twee keer praktisch hetzelfde. Daarnaast moet een beperking mogelijk zijn als de vrijheid
of het welzijn van anderen in gevaar is, niet alleen als beide het geval is. Zo staat het wel in de
oude tekst.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, maar een samenvoeging van twee beleidspunten die
hetzelfde zeiden. Zo wordt ons politiek programma bondiger en beter leesbaar.



56. Verbetering dierenarts 2

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Jasper van Loo, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Houden van huisdieren (gezelschapsdieren)

Onder regelnummer
164

Oude beleidspunt
● o 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 beleidspunt
● o Dierenartsenpraktijken krijgen meer subsidie en de BTW op de diensten van

dierenartsen wordt afgeschaft.

Toelichting
Hiermee verbeteren we de zorg voor dieren en houden we de kosten voor de verzorger laag.

Bestuursadvies: positief



57. Zorg gezelschapsdieren

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Jasper van Loo, Vivian de Hoogh, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Houden van gezelschapsdieren

Regelnummer
161

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De overheid draagt zorg voor duidelijke educatie over het zorgen voor gezelschapsdieren.
Hieronder vallen het herkennen van mogelijke kwalen bij dieren, wat dieren nodig hebben aan
lichamelijke activiteiten en gezonde plantaardige diervoeding.

Toelichting

Bestuursadvies: oordeel congres

Inhoudelijk zijn we het eens met het amendement. Er is alleen een ander, uitgebreider
amendement ingediend (amendement 61) waar onze voorkeur naar uit gaat.



58. Dieren zijn geen bezit

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener

Gaby Markandu

Mede-indieners

Floris Kraan, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Gerard Hoornweg

Wijziging van

Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk

Dierenrechten

Onder subkop

Houden van huisdieren

Onder regelnummer

152

Oude tekst

● Houden van huisdieren Een zo volledige mogelijke positieflijst wordt opgesteld en
gehandhaafd waarop alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier
staat hierbij centraal.

Nieuwe tekst

● Dieren zijn geen bezit, maar wezens met een eigen intrinsieke waarde. Het kopen en
verkopen van gezelschapsdieren moet worden verboden. Er mag niet meer gehandeld
worden in dieren op welke manier dan ook. Het houden van gezelschapsdieren is alleen
toegestaan als zij menselijke verzorging nodig hebben om te overleven.



Toelichting

Het verhandelen van dieren is onethisch, ook als het nut gezelschap is. Iedereen is in staat om
een dier aan te schaffen, waardoor er veel dieren zonder goede verzorging leven. Dieren zijn
eenzaam en vervelen zich hun hele leven. Er zijn genoeg dieren op de wereld die verzorging nodig
hebben. Laten we voor die dieren zorg dragen.

Bestuursadvies: positief



59. Dieren zijn geen bezit 2

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Gaby Markandu

Mede-indieners
Floris Kraan, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Houden van huisdieren

Onder regelnummer
155

Oude beleidspunt
● Verkoop van dieren via internet, in dierenspeciaalzaken, door fokkers en in tuincentra

wordt verboden.

Nieuwe beleidspunt
● Het kopen, verkopen of anderszins verhandelen van gezelschapsdieren wordt per direct

verboden.

Toelichting

Bestuursadvies: positief



60. Dieren zijn geen bezit 3

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Gaby Markandu

Mede-indieners
Floris Kraan, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Houden van huisdieren

Onder regelnummer
157

Oude beleidspunt
● Door de verkooppunten van dieren te beperken worden impulsaankopen voorkomen. Veel

dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen.
● o Dierenbeurzen worden verboden.
● o Strikte welzijnsnormen worden ingevoerd 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.

Nieuwe beleidspunt
● Voor het verzorgen van gezelschapsdieren en de benodigdheden daarvoor worden strikte

welzijnsnormen ingevoerd. Gezelschapsdieren moeten verplicht in een omgeving wonen
waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

● Voordat iemand een dier mag adopteren, moet diegene een certificaat behalen om aan te
tonen dat die de juiste kennis heeft om het dier goed te kunnen verzorgen en aan de
welzijnsnormen te voldoen. Hier worden speciale opleidingscentra voor opgericht, die
door de overheid worden gecontroleerd.

● Er komt een meldpunt voor overtredingen van de welzijnsnormen voor
gezelschapsdieren.

Toelichting



Bestuursadvies: positief



61. De koning verdient geen hoofdletter

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Democratie, Bestuur, Justitie en Veiligheid

Onder subkop
Koningshuis

Onder regelnummer
40

Oude beleidspunt
● De Koning heeft nog steeds politieke invloed.

Nieuwe beleidspunt
● De koning heeft nog steeds politieke invloed.

Toelichting
De koning heeft niks gedaan om een hoofdletter te verdienen. Hoewel het een titel is, sluit het
schrijven van deze term met een hoofdletter niet aan bij ons standpunt over de rol van de koning.

Bestuursadvies: oordeel congres

Hierbij moet de afweging gemaakt worden of we willen afwijken van de regel dat titels met
een hoofdletter geschreven moeten worden. Willen we uit principe afwijken van grammaticale
regels?



62. De koning verdient nog steeds geen hoofdletter

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Democratie, bestuur, justitie & veiligheid

Onder subkop
Koningshuis

Onder regelnummer
46

Oude beleidspunt
● Nu is het voor niemand echt duidelijk hoeveel geld de Koning waarvoor krijgt en uit welk

potje.

Nieuwe beleidspunt
● Nu is het voor niemand echt duidelijk hoeveel geld de koning waarvoor krijgt en uit welk

potje.

Toelichting
Ook in de tijd die het kost om de 7 regels tussen het vorige amendement en dit te lezen, heeft de
koning niks gedaan om een hoofdletter te verdienen. Dit amendement is overbodig als
amendement 63 het haalt.

Bestuursadvies: oordeel congres

Hierbij moet de afweging gemaakt worden of we willen afwijken van de regel dat titels met
een hoofdletter geschreven moeten worden. Willen we uit principe afwijken van grammaticale
regels?



63. Het koningshuis is meer dan alleen de koning

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Democratie, bestuur, justitie en veiligheid

Onder subkop
Koningshuis

Onder regelnummer
46

Oude beleidspunt
● De financiën van de koning worden transparanter en duidelijker. Nu is het voor niemand

echt duidelijk hoeveel geld de Koning waarvoor krijgt en uit welk potje.

Nieuwe beleidspunt
● De financiën van het koningshuis worden transparanter en duidelijker. Er wordt openbaar

gemaakt hoeveel geld elk lid van het koningshuis waarvoor krijgt en uit welk potje.

Toelichting
Niet alleen de koning, maar ook andere leden van het koningshuis krijgen belachelijke bedragen
aan belastinggeld. Voor alle leden van het koningshuis moeten de financiën inzichtelijk worden.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het gaat om een uitbreiding van het standpunt.



64. Dubbel beleidspunt discriminatie op grond van
geaardheid

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Vier elkaars verschillen

Onder subkop
Vrije liefde als jezelf

Onder regelnummer
12

Oude beleidspunt
● Discriminatie op grond van geaardheid blijft verboden. In Artikel 1 van de grondwet staat

nadrukkelijk dat discriminatie wegens gender en geaardheid niet zijn toegestaan.

Nieuwe beleidspunt
● In Artikel 1 van de Grondwet blijft staan dat discriminatie op grond van gender en

geaardheid niet zijn toegestaan.

Toelichting
Er stond twee keer praktisch hetzelfde. Om een onnodig lang politiek programma te voorkomen -
want we willen natuurlijk dat het programma door mensen gelezen wordt - kunnen deze twee
punten worden samengevoegd.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, maar een tekstuele verandering.



65. Niet meer informatie dan nodig

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Nicole Dick

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Vier elkaars verschillen

Onder subkop
Vrije liefde als jezelf

Onder regelnummer
30

Oude beleidspunt
● - Organisaties die geslacht registreren worden aangemoedigd een optie anders/non-

binair aan te bieden. - Burgerlijke stand wordt niet opgevraagd waar deze niet relevant is.

Nieuwe beleidspunt
● - Burgerlijke stand en gender wordt niet opgevraagd waar deze niet relevant is.
● - Organisaties die wel gender registreren, worden verplicht om meer opties dan man of

vrouw aan te bieden.

Toelichting
Je moet te pas en te onpas invullen wat je gender is. In het ergste geval zijn er zelfs niet meer
opties dan man of vrouw. Het moet de norm worden dat de overheid, bedrijven of andere
organisaties niet meer informatie opvragen van mensen dan nodig is. Het wisselen van de
beleidspunten leest logischer.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het gaat om een uitbreiding van het standpunt over wat er wel en niet aan informatie gevraagd
mag worden



66. Dieren fokken verboden

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Manuela Rot,Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Broodfok

Onder regelnummer
167

Oude beleidspunt
● o Fokkers en handelaren krijgen een vergunningplicht zodat de overheid zicht kan houden

op de sector.
● o Een sluitende identificatie en registratie voor alle dieren wordt ingevoerd.
● o In de rasdierfokkerij staat het welzijn in plaats van het uiterlijk voorop.
● o Extreme uiterlijke kenmerken en inteelt worden verboden.
● o Bij huisdieren wordt een welzijnskeurmerk tegenhanger van de stamboom.

Nieuwe beleidspunt
● o Dieren fokken wordt verboden.

Toelichting
Ook hier gaat het oude programma mee in welfaristisch denken. Een rasdierfokkerij waar welzijn
voorop staat is niet mogelijk.

Bestuursadvies: negatief

Wij zijn van mening dat het verwijderen van tussenstappen ons politiek programma niet
versterkt, maar verzwakt. Er staat duidelijk in het programma dat we het fokken van dieren
willen verbieden. Tot die tijd moeten de dieren die nu in die industrie vast zitten zo goed
mogelijk beschermen door middel van strengere regelgeving die goed wordt nageleefd.



67. Hulp en opvang dieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén (sub)kop

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dierenmishandeling

Onder regelnummer
185

Oude beleidspunt
● Dierenmishandeling

Nieuwe beleidspunt
● Hulp en opvang dieren

Toelichting
Vrijwel elke subkop in dit hoofdstuk gaat over mishandeling van dieren door de mens. Deze
subkop gaat over de dierenpolitie, over opvang en noodhulp voor dieren. Vandaar deze meer
accurate subkop.

Bestuursadvies: positief



68. De overheid beschermt dieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Manuela Rot, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén motivering

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren en de overheid

Onder regelnummer
221

Oude beleidspunt
● 'Schadelijke' diersoorten worden op grote schaal bestreden met als enige resultaat de

dood van vele dieren. PINK! vindt dat wilde dieren alleen mogen worden gedood als er
zeer dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als het dier lijdt of de volksgezondheid
ernstig wordt bedreigd. o De beslissing en uitvoering van het doden van dieren komt in
handen van de overheid.

Nieuwe beleidspunt
Diersoorten die de mens als schadelijk of ongewenst beschouwt worden nu op grote
schaal vermoord door de overheid. PINK! vindt dat dieren ongeacht hun soort te allen
tijde moeten worden beschermd.
o De overheid stelt zich actief op voor de bescherming van de rechten van wilde dieren en
houdt rekening met hun belangen.

Toelichting
Andere dieren zijn gelijkwaardige leden van onze samenleving.

Bestuursadvies: positief



69. Politiehonden en -paarden

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Thijmen Fellinger, Ronan van Langen, Jasper van Loo, Gaby Markandu, Vivian de Hoogh, Manuela
Rot, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Dierenrechten

Onder subkop
Dieren en de overheid

Regelnummer
228

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
o De politie maakt niet langer gebruik van honden, paarden en andere dieren.

Bestuursadvies: positief



70. Visserij

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Ronan van Langen, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily
Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Duurzame productie

Onder subkop
Dieren en de overheid

Onder regelnummer
220

Oude beleidspunt
● o Er komt een einde aan de visserij. Tot die tijd worden maatregelen genomen om lijden

te minimaliseren.

Nieuwe beleidspunt
● o Er komt een einde aan de visserij. Het zeeleven wordt beschermd.

Toelichting
Zie Einde Vleespropaganda.

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het niet oneens met het nieuwe beleidspunt. Het is alleen erg breed geformuleerd en de
bescherming van het zeeleven is niet verder uitgewerkt. Omdat we het inhoudelijk niet oneens
zijn, laten we het aan de leden of ze het zo in ons politiek programma willen.



71. Diervriendelijke visserij bestaat niet

Tekst verwijderen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Gaby Markandu, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Onder hoofdstuk
Duurzame productie

Verwijderen vanaf regelnummer
222

Verwijderen tot en met regelnummer
222

De te verwijderen tekst
o Het gebruik van dieronvriendelijke vangst- en dodingsmethoden wordt beëindigd.

Toelichting
s er een vriendelijke manier om iemand te vermoorden? Zie verder Einde Vleespropaganda

Bestuursadvies: positief



72. Viskwekerijen

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Floris Kraan

Mede-indieners
Ronan van Langen, Jasper van Loo, Gaby Markandu, , Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees
Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe, Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Duurzame productie

Onder subkop
Visserij

Onder regelnummer
223

Oude beleidspunt
● o Viskwekerijen zijn geen oplossing, zij vormen een nieuwe bio-industrie en zijn allerminst

duurzaam en diervriendelijk.

Nieuwe beleidspunt
● o Viskwekerijen worden verboden.

Bestuursadvies: positief

Dit amendement scherpt het beleidspunt aan door de onnodige motivering eruit te halen.



73. Structurele financiële ondersteuning voor opvang-
en opleidingscentra

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener

Gaby Markandu

Mede-indieners

Floris Kraan, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Emma Verhulp, Gerard Hoornweg

Toevoeging van

Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk

Dierenrechten

Onder subkop

Houden van huisdieren

Regelnummer

155

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst

o De overheid biedt een structurele financiële ondersteuning aan instanties die dieren verzorgen,
herplaatsen en verzorgers opleiden.

Toelichting

Niet menselijke dieren hebben evenveel recht op een sociaal vangnet als mensen. Wij moeten
onze menselijke rijkdom inzetten om voor dieren te zorgen.



Bestuursadvies: positief



74. Zorgverzekering huisdieren

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener

Gaby Markandu

Mede-indieners

Floris Kraan, Manuela Rot, Thijmen Fellinger, Cees Ouwersloot, Emily Teggelaar, Quinty Kolbe,
Gerard Hoornweg

Wijziging van

Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk

Dierenrechten

Onder subkop

Houden van huisdieren

Onder regelnummer

164

Oude beleidspunt

● 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 beleidspunt

● o Er komt een verplichte collectieve zorgverzekering voor alle gezelschapsdieren. Alle
dieren hebben recht op medische zorg. De zorgverzekering is inkomensafhankelijk.

Bestuursadvies: positief



75. Rolstoeltoegankelijk onderwijs

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Merel Muller

Mede-indieners
Ronan van Langen

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
5 onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur

Onder subkop
5.1 leren voor de toekomst (onderwijs)

Regelnummer
99

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
- Elke onderwijsinstelling wordt rolstoeltoegankelijk. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen
toegang tot de lift.

Toelichting
Voor studenten en leerlingen in een rolstoel of die op andere wijze moeite hebben met lopen -
bijvoorbeeld door gebruik van krukken - zijn veel onderwijsinstellingen niet toegankelijk. Een van
de problemen is de rolstoeltoegankelijkheid van de gebouwen. Daarnaast is een liftsleutel vaak
alleen voor personeel. Deze zou ook aan die leerlingen die dat nodig hebben gegeven moeten
worden.

Bestuursadvies: oordeel congres

Dit is een belangrijke stap richting toegankelijkheid van het onderwijs.



76. Hulphonden openbare ruimte (tekst verbeteren)

Bestaand wijzigen

Hoofdindiener
Merel Muller

Mede-indieners

Wijziging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
7 Vier elkaars verschillen

Onder subkop
7.3 een toegankelijke samenleving

Onder regelnummer
81

Oude beleidspunt
● Het weigeren van hulphonden in openbare ruimtes wordt enkel toegestaan. Als daarvoor

een zwaarwegend belang is.

Nieuwe beleidspunt
● Het weigeren van hulphonden in openbare ruimtes wordt enkel toegestaan als daarvoor

een zwaarwegend belang is.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het is geen inhoudelijke wijziging, maar een tekstuele wijziging. Het verbetert de leesbaarheid
van het politiek programma



77. Abortus uit het wetboek van strafrecht

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners
Gaby Markandu

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Abortus

Regelnummer
106

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Abortus wordt uit het wetboek van strafrecht gehaald.

Toelichting
De uitspraak van het amerikaanse hooggerechtshof over de zaak roe vs wade schokte de wereld.
De "pro-life" beweging is echter niet alleen in de landsgrenzen van de Verenigde Staten te vinden:
ook in Nederland staan er steeds vaker intimiderende anti abortus demonstranten bij klinieken,
en binnen en buiten het parlement klinken vaker geluiden tegen het principe "baas in eigen buik".
Meest schokkend nog wel: op dit moment is het uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving dat
abortus strafbaar is, tenzij het in een door de overheid aangewezen speciale kliniek of ziekenhuis
gebeurt. Het recht op abortus, en daarmee de zelfbeschikking van miljoenen mensen met een
baarmoeder, is op dit moment niet goed verankert in de wet. Naast dat dit principieel een
probleem is, mensen met een baarmoeder zouden immers zelf moeten kunnen bepalen wat er
met hun lichaam gebeurt zonder dat de wetgever dit in beginsel als strafbaar ziet, werkt het ook
tegen het toegankelijker maken van abortus. Er zijn nu complexe, bureaucratische salto's nodig
om aanpassingen in het abortusbeleid te maken. In plaats van in het strafrecht hoort
abortuswetgeving thuis in bijvoorbeeld het gezondheidsrecht of het bestuursrecht, waar zelfs al
de wet "afbreking zwangerschap" in te vinden is.



Bestuursadvies: positief

We kunnen ons volledig vinden in de toelichting.



78. Abortuspil bij de huisarts

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners
Gaby Markandu

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Abortus

Regelnummer
107

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Huisartsen worden bevoegd de abortuspil voor te schrijven.

Toelichting
Door het mogelijk te maken dat huisartsen de abortuspil kunnen voorschrijven wordt abortus
toegankelijker, en vergroot het het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een baarmoeder.
Daarnaast is het voor veel personen fijner diens zwangerschap af te breken bij een vertrouwde
hulpverlener niet te ver van huis. Uit onderzoek van het Nederlandse Huisartsen Genootschap is
gebleken dat huisartsen in staat zijn de abortuspil veilig en effectief voor te schrijven.

Bestuursadvies: positief



79. Toevoegen subhoofdstuk: Transgenderzorg

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén nieuw subhoofdstuk (één of meerdere beleidspunten met een titel en motivering)

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
We zorgen voor elkaar (gezondheidszorg)

Regelnummer
136

Titel nieuw subhoofdstuk
Transgenderzorg

De nieuwe tekst
Iedereen heeft het recht om zich lekker te voelen in diens eigen lijf. Binnen de transgenderzorg
moet zelfbeschikking daarom centraal staan. Op dit moment is de route van transitie lang en
omslachtig. De wachtlijsten zijn enorm. Veel transpersonen vragen zich terecht af waarom
iemand anders moet bevestigen of diegene "trans genoeg" is of niet. Dit heeft enorme impact op
transpersonen. Door de lange wachttijd zien transpersonen soms geen andere optie dan via
illegale wegen de transitie te beginnen, met alle gezondheidsrisico's van dien. De vele obstakels
op de route naar transitie zorgen vaak voor ernstige mentale klachten. Dit moet en kan beter.

Toelichting
Op dit moment is de route van transitie lang en omslachtig. De wachtlijsten zijn enorm. Veel
transpersonen vragen zich terecht af waarom iemand anders moet bevestigen of diegene "trans
genoeg" is of niet. Dit heeft enorme impact op transpersonen. Door de lange wachttijd zien
transpersonen soms geen andere optie dan via illegale wegen de transitie te beginnen, met alle
gezondheidsrisico's van dien. De vele obstakels op de route naar transitie zorgen vaak voor
ernstige mentale klachten. Dit moet en kan beter.

Bestuursadvies: positief



80. Zelfbeschikking centraal in transgenderzorg

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Transgenderzorg (zie ander amendement)

Regelnummer
136

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Zelfbeschikking staat centraal in de transzorg.

Toelichting
Op dit moment is de route naar transitie te omslachtig. Een transgender persoon heeft recht op
uitgebreide en heldere informatie van artsen en zou zelf moeten kunnen bepalen hoe de transitie
verloopt. Door transpersonen de regie te geven over hun eigen transitie gaat dit zoals ze het zelf
voor ogen zien.

Bestuursadvies: positief



81. Een non-binaire transitiewens mag niet leiden tot
vertraging of onbegrip

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Transgenderzorg (zie ander amendement)

Regelnummer
136

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Iedereen bepaalt diens eigen transitie. Een non-binaire transitiewens leidt niet tot vertraging of
onbegrip. Hulpverleners worden voorzien van voldoende kennis over genderidentiteit.

Toelichting
Non-binaire personen kunnen net zo goed een wens hebben tot lichaamsveranderingen als
'binaire' trans personen. Er kunnen echter obstakels worden ervaren die diens toegang tot
transzorg bemoeilijken. Zij kunnen bijvoorbeeld onbekend of onbegrepen zijn door hulpverleners,
wat kan leiden tot weigering of vertraging in het verstrekken van transgenderzorg. Opties zoals
wel operaties maar geen hormonen moeten ook mogelijk zijn.

Bestuursadvies: positief



82. Hormoonbehandeling en puberteit blokkers
transgenderzorg mogelijk via huisarts

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Transgenderzorg (zie ander amendement)

Regelnummer
136

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Huisartsen die een hormoonbehandeling willen starten of puberteitsremmers willen
voorschrijven hebben daarvoor de mogelijkheid, ongeacht of iemand nog op de wachtlijst voor
transzorg staat.

Toelichting
In de tijd dat jongeren op de wachtlijst staan en in het diagnoseproces zitten kunnen
onomkeerbare veranderingen aan hun lichaam en stem plaatsvinden, die veilig en omkeerbaar te
voorkomen zijn met puberteitsremmers.

Bestuursadvies: oordeel congres

We kunnen ons vinden in dit als tussenstap. Het is van groot belang dat iedereen zo snel
mogelijk de juiste zorg krijgt. Het uiteindelijke doel is daarmee kortere of zelfs geen
wachtlijsten. Dit is een mooie tussenoplossing, totdat de problemen binnen de specialistische
transzorg zijn opgelost. Wel hebben we de kanttekening dat ook de werkdruk van huisartsen al
erg hoog is en dat steeds meer dingen afschuiven op huisartsen geen structurele oplossing
biedt.



Omdat het een heel nieuw onderwerp in ons politieke programma betreft, geven we
bovenstaande overwegingen mee voor hun beslissing of ze dit zo in ons politiek programma
willen hebben.



83. Stop met psychologische diagnose als voorwaarde
bij transzorg

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
3

Onder subkop
Transgenderzorg (zie ander amendement)

Regelnummer
136

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
De diagnose "genderdysforie" bij een psycholoog is geen verplichte voorwaarde voor transzorg.
Transpersonen hebben de vrijheid om zelf te bepalen of zij trans zijn.

Toelichting
Op dit moment bepaalt een psycholoog in een maandenlang durend proces of iemand trans
genoeg is om de transitie te beginnen. Voor veel transgenders voelt dit alsof ze door een hoepel
moeten springen of een "toets" moeten maken. Dit is onnodig en oneerlijk, er is dan ook geen
enkel andere vorm van zorg dat een dergelijk systeem kent. Daarnaast is dit systeem één van de
hoofdredenen van de lange wachtlijsten. Trans personen moeten voor zichzelf kunnen bepalen of
ze een transitie willen beginnen of niet. Als zij daar zelf psychologische ondersteuning bij willen
moet dat uiteraard nog wel beschikbaar en toegankelijk zijn.

Bestuursadvies: positief



84. Menstruatieverlof

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Ronan van Langen

Mede-indieners
Gaby Markandu

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
9

Onder subkop
Werken naar een betere toekomst (arbeid)

Regelnummer
67

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Mensen met een baarmoeder hebben recht op menstruatieverlof van maximaal 5 dagen per
maand. Dit heeft geen negatieve invloed op hun loon en carrière.

Toelichting
Ongeveer de helft van de beroepsbevolking krijgt in diens leven te maken met
menstruatieklachten. Voor sommigen is dit een klein ongemak, voor anderen kunnen de klachten
erg heftig zijn. Weinigen durven zich door het taboe rondom dit thema echter ziek te melden,
zelfs als het eigenlijk niet gaat om de werkzaamheden uit te voeren en zeker als het iedere
maand even heftig terugkeert. Dit terwijl de mensen in kwestie er uiteraard niks aan kunnen doen
en het voor de gezondheid beter zou zijn om uit te rusten. Uit een enquête van FNV is gebleken
dat 78% van de (jonge) mensen met een baarmoeder menstruatieverlof zouden willen opnemen
als hier niet zo'n groot taboe op rustte. Dit voorstel moet ook bijdragen aan het doorbreken van
het taboe rondom menstruatie (klachten).

Bestuursadvies: positief



85. Verbod op exporteren van afval

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Jasper van Loo

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2.1

Onder subkop
Grondstoffen en afval

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Er komt een verbod op het exporteren van afval naar het buitenland

Toelichting
Nederland exporteert na de VS en Japan de meeste afval ter wereld. Dit gaat veelal naar Vietnam
en Indonesië. Dit wordt gedaan onder het mom van "recycling", terwijl daar in de praktijk weinig
van terechtkomt, met natuur- en grondwatervervuiling tot gevolg.

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het eens met de strekking van het amendement. Het beleidspunt is echter wel erg
streng geformuleerd. Hierdoor zou het ook onmogelijk worden gemaakt om afval te exporteren
naar bijvoorbeeld een bedrijf in Duitsland of België, die met de reststromen weer nieuwe
producten kunnen maken. Denk aan het verwerken van plastic flessen tot bankjes, schoenen, of
iets anders. Daarom geven we het oordeel congres, zodat de leden bepalen of ze het punt op
deze manier in het politiek programma willen hebben.



86. Gratis afvalverwerking huishoudens

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Jasper van Loo

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2.1

Onder subkop
Grondstoffen en afval

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Afvalverwerking voor huishoudens wordt gratis. Hiermee voorkomen we illegaal dumpen van
afval in de natuur.

Toelichting
In gemeenten waar afvalverwerking geld kost wordt er aanzienlijk meer afval in de natuur
gedumpt, waar mens en dier negatieve gevolgen van meekrijgen.

Bestuursadvies: negatief

We zijn het eens met de strekking van het amendement, maar afvalverwerking is niet het juiste
woord. We betalen bijvoorbeeld allemaal afvalstoffenheffing, en dat is nodig omdat de
daadwerkelijke verwerking van afval geld kost. Daarom lijkt het ons geen goed idee om het
beleidspunt zoals het nu is geformuleerd, op te nemen in ons programma. Het gratis aanbieden
van afval zouden we wel een goed idee vinden, maar dat is niet wat hier nu staat.



87. Energieopgave in Nederland ingeschreven of
opererende bedrijven

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Jasper van Loo

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2.2

Onder subkop
Energiebesparing

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
In Nederland geregistreerde óf opererende bedrijven moeten verplicht hun energieverbruik op
geven bij het ministerie voor milieu, op een vergelijkbare manier zoals nu elk kwartaal omzet
aangegeven dient te worden. Buitenlandse bedrijven die in Nederland opereren dienen hun
uitstoot jaarlijks aan te geven. Hierdoor blijft het energieverbruik en energiebesparing van
bedrijven gemonitord en transparant, waardoor er makkelijker consequenties aan verbonden
kunnen worden.

Toelichting
Argumentatie: huidige meldplicht duurzaamheidsmaatregelen zijn niet genoeg. Er kan makkelijk
gesjoemeld worden. Door een meetbare KPI te hebben kan energiebesparing gecontroleerd
worden

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het eens met de strekking van het amendement, maar de formulering is erg
ingewikkeld en wat onduidelijk. Daarnaast hoort een deel eigenlijk niet thuis in een
beleidspunt, omdat het meer een motivering of toelichting is. Omdat we het inhoudelijk niet



oneens zijn met het amendement, laten we het aan de leden of ze het zo in ons politiek
programma willen opnemen



88. Verbruiksplafond zware industrie

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Jasper van Loo

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
2.2

Onder subkop
Energiebesparing

Regelnummer
0

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Er komt een verbruiksplafond voor energieverbruik in de zware industrie, om grootverbruikers te
stimuleren om energie te besparen. Ook wordt eventuele groei zo voorkomen.

Toelichting
De industrie, inclusief raffinaderijen, is goed voor bijna 42% van het Nederlandse energieverbruik
(CBS, Augustus 2019). Om effectief landelijk energieverbruik terug te dringen, dient deze sector
met prioriteit te verduurzamen.

Bestuursadvies: oordeel congres

We zijn het eens met de strekking van het amendement, maar de term verbruiksplafond is niet
heel toegankelijk. Daarnaast zijn niet alleen de zware industrie grootverbruikers, dus zouden
we liever pleiten voor een dergelijk, sectorafhankelijk plafond voor alle industrie. Omdat we
het inhoudelijk niet oneens zijn met het amendement, laten we het aan de leden of ze het zo in
ons politiek programma willen opnemen.



89. Stemmen vanaf 16 jaar

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Guus Beckett

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
6

Onder subkop
6.1

Regelnummer
7

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Je mag stemmen vanaf 16 jaar. Ook mag je vanaf je 16e verkiesbaar zijn.

Toelichting
De effecten van klimaatverandering zullen jonge mensen veel harder treffen dan de oudere
generaties. Daarom is het belangrijk dat mensen vanaf jongere leeftijd mee kunnen besluiten in
keuzes die hun leven bepalen.

Bestuursadvies: oordeel congres

We kunnen ons vinden in de toelichting.



90. Bescherming particuliere bodem

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Job Kluck

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Gezonde leefomgeving

Onder subkop
Geef de natuur de ruimte

Regelnummer
110

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Voor het betegelen van een tuin moeten mensen voortaan eerst een vergunning aanvragen.
Tegels kunnen toegestaan worden bij bv 20% van de tuin of 3 m2 afhankelijk van de grote en
belangrijke beplanting.

Toelichting
Zelfde als bescherming bodem. Er worden te veel tuinen Verhard

Bestuursadvies: negatief

We staan sympathiek tegenover het idee achter het amendement, namelijk dat er minder
versteende tuinen zouden moeten zijn. De plek in het politieke programma waarop dit
beleidspunt wordt voorgesteld, is echter een beetje vreemd. Het zou onder “fiscale
maatregelen” terecht komen, maar een vergunning is geen fiscale maatregel. Daarnaast is het
beleidspunt niet echt onderbouwd. Het is niet duidelijk in hoeverre een vergunning aanvragen
een ontmoedigende werking zou hebben voor mensen om stenen in hun tuin te leggen.



91. Maandverband in openbare toiletten

Nieuwe tekst toevoegen

Hoofdindiener
Tristan Lof

Mede-indieners

Toevoeging van
Eén beleidspunt

Onder hoofdstuk
Een gezonde samenleving

Onder subkop
We zorgen voor elkaar (gezondheidszorg)

Regelnummer
124

Titel nieuw subhoofdstuk

De nieuwe tekst
Openbare toiletten worden naast toiletpapier voorzien van maandverband. Iemand die geen
menstruatie-artikelen bij zich heeft en er spontaan behoefte aan heeft kan hier gebruik van
maken.

Toelichting
Ook al zit de menstruatiecup in het basispakket, het kan nog steeds voorkomen dat iemand die
vergeten heeft mee te nemen naar een openbare ruimte. Dan is het noodzakelijk om, net zoals bij
toiletpapier, maandverband beschikbaar te hebben in openbare toiletten.

Bestuursadvies: oordeel congres

Inhoudelijk zijn we het helemaal eens met het amendement. Het is echter niet helemaal
verwoord zoals een beleidspunt verwoord zou moeten worden. Daarom laten we het aan de
leden of ze het op deze manier in het politiek programma willen hebben.



MOTIES



1. Motie: Excluderende speech congres

Hoofdindiener:

Wim Smit

Mede-indieners:

Thomas van den Berg, Jeffrey Nijman

Motie

Constaterende dat:

-op 25 juni 2022 op het congres van de moederpartij PvdD, de voorzitter van PINK! het volgende zei:

"We leven in een racistisch [...] kapitalistisch patriarchaat, dit systeem het systeem is gemaakt voor

en door neurotypische cisgender [...] hetero witte mannen van middelbare leeftijd. Dit systeem gaan

we niet kapot maken met diezelfde groep mensen, dus als je nu op je witte-mannen-teentjes getrapt

bent, dan werd het daar de hoogste tijd voor."

-mensen uitsluiten op basis van arbitraire eigenschappen waar zij niets aan kunnen doen, zoals

geaardheid, kleur, geslacht, seksuele voorkeur, etc. discriminatie is;

-verschillende personen van PvdD als PINK! deze uitspraak van de voorzitter als polariserend hebben

ervaren.

Overwegende dat:

-PINK! een organisatie is die staat voor inclusiviteit en zich uitspreekt tegen discriminatie, exclusie en

victim blaming;

-deze uitspraak van de voorzitter zowel excluderend als discriminerend was en daarom niet past bij

de partij;

er veel mensen zijn die aan die excluderende criteria voldoen, zich jaren hebben ingezet voor PvdD

en PINK! die hier aanstoot aan hebben genomen.

Roept het bestuur op om

-Deze excluderende uitspraak van de voorzitter te herzien om de verbinding op te zoeken.

Toelichting: De speech was bijzonder excluderend en polariserend. Niet zoals het hoort

Bestuursadvies: negatief

Allereerst roept deze motie op tot een actie die niet mogelijk is. De speech is al geweest en
uitgesproken, en kan daarom niet meer gewijzigd worden.

Daarnaast is het bestuur van mening dat de quote uit zijn verband is getrokken. De speech van
de voorzitter was bedoeld om het publiek op het congres duidelijk te maken dat - zoals zowel
Partij voor de Dieren als PINK! betoogt in hun standpunten - de huidige crises waar de wereld
mee te maken heeft, zoals op het gebied van klimaat, maar ook van (sociale)
onrechtvaardigheid niet opgelost gaan worden door op dezelfde manier door te gaan als we in
het verleden hebben gedaan. Er is een radicale systeemverandering nodig om de planeet
leefbaar te houden en de kans te geven om te herstellen. Diversiteit is hierbij cruciaal.



Het wordt steeds duidelijker dat de huidige samenleving is gebaseerd op en (beter) ingericht
voor bepaalde groepen. Witte mensen ervaren bepaalde voordelen die niet-witte mensen niet
ervaren. Mannen ervaren bepaalde voordelen die vrouwen niet ervaren. Dit betekent niet dat
alle witte mensen slecht zijn, of dat alle mannen slecht zijn. Deze voor(oor)delen zitten zo diep
in onze samenleving, dat het vaak onbewust tot uiting komt. Om dit aan het licht te brengen, is
het nodig om de vinger op de zere plek te leggen. Op die manier gaan mensen namelijk
nadenken over het systeem en de dingen die ze als normaal aannemen. Dat had wellicht
explicieter naar voren kunnen komen in de speech. Wij hebben echter als bestuur ook reacties
gekregen van mensen die het precies op deze manier ervaren hebben.

Dit alles meegenomen hebbende, zijn wij van mening deze motie niet terecht is.



2. Motie: Uitspraak vertrekkend bestuurslid

Hoofdindiener:

Jeffrey Marciano Kortram-Nijman

Mede-indieners:

Vivian de Hoogh, Wim Smit, Wouter Gepken, Fee Schot, Thomas van den Berg, Rosa van der Heide,

Justus Wullems

Motie

Constaterende dat:

- Het vertrekkend bestuurslid politiek een uitspraak heeft gedaan die vooral niet-mannen actief

stimuleert deel te nemen aan het landelijk bestuur;

- Een grote groep PINK!ers zich hierdoor potentieel minder geneigd voelt te solliciteren voor de

vrijgekomen posities in het Landelijk Bestuur.

Overwegende dat:

- Inclusiviteit niet kan berusten op het uitsluiten van bepaalde groepen;

- Het buitensluiten van groepen een polariserend effect kan hebben op PINK!'ers;

- Het gevoel bij een groot deel van de PINK!ers kan oproepen dat zij minder gewenst zijn;

Voor het bekleden van een functie binnen PINK! iemands gender, dan wel sekse, geen enkele rol zou

horen te spelen.

Roept het bestuur op

- Zich ertoe te leggen een cultuur te creëren waarin iedereen zich welkom voelt;

- Zich niet verder uitspreekt tegen het betrekken van mensen van bepaalde groepen;

- In het werven van mensen voor bepaalde functies zich toelegt op een gelijk speelveld te creëren

voor elk persoon, ongeacht gender of sekse.

Wat Ilse zei:

Wat ik jullie, in het specifiek niet-mannen, wil meegeven is dan ook:

Ga die uitdaging aan! Die ervaring en behendigheid komt wel!

Rectificatie:

llse zou graag willen benadrukken dat het gebruik van 'niet-mannen', in haar brief over haar aftreden,

geschreven is vanuit een perspectief dat breder is dan alleen onze organisatie. Het heeft ook betrekking gehad

op Ilse als kandidaat. Ondergerepresenteerde groepen, zoals vrouwen, zijn minder geneigd zijn om te

solliciteren op bepaalde functies, waaronder politieke functies. Dit wordt wetenschappelijk onderbouwd. Het

heeft niet als doel gehad om de geschiktheid van mannen als bestuursleden te ontkennen of het gevoel te

geven dat mannen niet ook soortgelijke obstakels ervaren.



Bestuursadvies: negatief

Het bestuur heeft een aantal opmerkingen over deze motie.
Ten eerste is de brief van een vertrekkend bestuurslid op persoonlijke titel, en is dus geen
uitspraak vanuit het bestuur.
Ten tweede is er al in de nieuwsbrief na de brief van het vertrekkende bestuurslid een
rectificatie gestuurd. De betreffende uitspraak en de rectificatie zijn ter informatie onder deze
toelichting te lezen.
Ten derde zijn soortgelijke signalen ons als bestuur al eerder ter ore gekomen. Als reactie
hierop hebben we verschillende gesprekken gevoerd met leden en hebben we ook gereflecteerd
op onze rol als bestuurders.
Ten vierde zouden we het problematisch vinden als we ons helemaal niet meer mogen
uitspreken om specifieke groepen aan te sporen actief te worden. Dit zou het bijvoorbeeld ook
onmogelijk maken om mensen van verschillende achtergronden of opleidingsniveaus extra te
motiveren en dat lijkt ons onwenselijk.
Ten slotte is ons bij niet alle oproepen duidelijk wat het concreet van ons zou vragen. Zoals
hierboven beschreven, hebben we al verschillende stappen ondernomen om het gevoel van
sommige mensen dat ze niet gewaardeerd zouden zijn in de vereniging, tegen te gaan. Wat deze
motie daar extra aan toevoegt, weten we niet goed.

Daarnaast hebben we het gevoel de oproepen niet aansluiten op de constateringen; er wordt een
heel specifiek geval aangehaald, om vervolgens oproepen te doen over de cultuur binnen
PINK!.

Dit alles samengenomen heeft geleid tot het negatieve bestuursadvies. We willen de vereniging
open en veilig houden voor iedereen, maar zien in deze motie geen toegevoegde waarde en
juist drempels om dat te bewerkstelligen.

Uitspraak bestuurslid
Wat ik jullie, in het specifiek niet-mannen, wil meegeven is dan ook:

Ga die uitdaging aan! Die ervaring en behendigheid komt wel!

Rectificatie:

[Het vertrekkend bestuurslid]  zou graag willen benadrukken dat het gebruik van 'niet-mannen', in

haar brief over haar aftreden, geschreven is vanuit een perspectief dat breder is dan alleen onze

organisatie. Het heeft ook betrekking gehad op [het vertrekkend bestuurslid] als kandidaat.

Ondergerepresenteerde groepen, zoals vrouwen, zijn minder geneigd zijn om te solliciteren op

bepaalde functies, waaronder politieke functies. Dit wordt wetenschappelijk onderbouwd. Het

heeft niet als doel gehad om de geschiktheid van mannen als bestuursleden te ontkennen of het

gevoel te geven dat mannen niet ook soortgelijke obstakels ervaren.



3. Motie: Participatie niet-veganisten

Hoofdindiener:

Jeffrey Marciano Kortram-Nijman

Mede-indieners:

Vivian de Hoogh Wim Smit, Rosa van der Heide, Justus Wullems, Fee Schot

Motie

Constaterende dat

- In de gedragscode staat: ''Benader iedereen met vertrouwen en respect. Je hoeft het niet eens te

zijn met de keuzes die iemand maakt om respectvol te blijven. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld

vegetariërs. Veganisme wordt altijd gestimuleerd en gepromoot binnen PINK!, maar blijf respectvol

naar iedereen, ook niet-veganisten; Het feit dat iemand lid is van PINK! zegt al iets over de keuzes die

iemand maakt.'';

- Er vele PINK!ers zijn die niet-veganist zijn om wat voor reden dan ook.

Overwegende dat

- Niet-veganisten zich evengoed kunnen inzetten voor de doelen van PINK!;

- Er een sentiment heerst onder bepaalde PINK!'ers dat veganisten meer geschikt zouden zijn voor

functies binnen PINK! dan niet-veganisten;

- De sfeer voor iedereen veilig en welkom moet zijn;

- Het wél belangrijk is dat buiten maar vooral ook binnen PINK! mensen aangemoedigd worden om

ethische keuzes te maken op het vlak van dierenwelzijn en klimaat.

Roept het bestuur op

- Zich uit te spreken dat niet-veganisten even welkom zouden moeten zijn in participatie voor PINK!

- Een constructief dialoog op de voorgrond moet staan m.b.t. mensen motiveren tot het maken van

ethische keuzes en van hekelen afgezien moet worden;

- De focus niet te veel te richten op wat mensen (nog) niet doen maar op wat ze al wel doen om van

daaruit verder uit te bouwen naar verdere ethische keuzes.

Bestuursadvies: oordeel congres

Het bestuur heeft de indruk dat we eigenlijk al invulling geven aan de oproepen van de motie.



De motie quote de gedragscode, waar expliciet in staat dat niet-veganisten gerespecteerd moeten
worden. Ook hebben we bijvoorbeeld op congressen als bestuur meermaals uitgesproken dat we
geen veganistische vereniging zijn. De keren dat ons ter ore is gekomen dat mensen zich niet
respectvol opstellen richting niet-veganisten, zijn ze hierop aangesproken. We weten niet zo goed
wat we dan concreet nog meer zouden kunnen doen dan dat.

We vinden het vervelend om te merken dat sommige leden zich blijkbaar niet altijd welkom voelen.
We betreuren het dat we dit via een motie te horen krijgen. We willen iedereen oproepen om,
wanneer ze zich niet veilig voelen, dit zo snel mogelijk aan ons als bestuur of aan de
vertrouwenspersoon te laten weten. Dan kunnen we direct actie ondernemen.

Omdat we het wel eens zijn met het sentiment achter de motie, ondanks dat het ons niet helemaal
duidelijk is wat we concreet anders zouden moeten doen, geven we dit een oordeel congres. Daarbij
plaatsen we wel de kanttekening dat dit een moeilijk controleerbare motie is en dat we onze huidige
lijn door zullen zetten.


