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Overzicht ingediende moties – 24 september 2019 
 
Dit is het overzicht van ingediende moties ten behoeve van de Algemene 
Afdelingsvergadering van D66 Utrecht van 24 september 2019.  
 
Er zijn twee typen moties ingediend. Enerzijds moties met oproepen aan de Utrechtse D66 
Raadsfractie en anderzijds moties met een oproep aan de D66 Tweede Kamerfractie of de 
D66 delegatie in het Europees parlement. Het tweede type motie wordt, indien 
aangenomen, namens de afdeling Utrecht ingediend ten behoeve van behandeling op het 
D66 landelijk congres van 9 november.  
 
De wijze van behandeling van moties tijdens de AAV van 24 september vind je aan het eind 
van dit document. 
 

Ingediende Actuele Lokale Motie 
1. Verwijder de democratie niet uit de openbare ruimte 

 

Ingediende Lokale Moties  
2. Je privacy staat buitenspel 
3. Op naar een gezonde, vrije studentenwoningmarkt! 
4. Vrijheid van meningsuiting, zolang de voorraad strekt? 

 

Ingediende Moties voor Landelijk Congres 110  
5. Maak onderwijsvrijheid ondergeschikt aan het recht op gelijke behandeling 
6. Bijzonder onderwijs is nog geen Religieus Onderwijs 
7. Stop de staatsbekostiging van onderwijs met een religieuze richting! 
8. Beperk de bekostiging van bijzonder onderwijs tot de kerndoelen! 
9. Verdwenen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 
10. Al te goed is buurmans gek 
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1. Verwijder de democratie niet uit de openbare ruimte 
 
Type: Actuele Lokale Motie 
Indieners: Jelmer Schreuder, Benjamin Meijer, Ayla Schneiders, Bram Fokke, Arjan Kleuver, Sibren 
van den Berg, Lyke Veen en Madelein van Woerkom  
Advies bestuur: Overnemen 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat 

• het college van Utrecht voornemens is geen verkiezingsborden meer te plaatsen voor 
toekomstige verkiezingen; 

• het college aangeeft dat ze dit willen vervangen door "communicatie via de gebruikelijke 
kanalen zoals social media etc." (letterlijke quote [1]); 

• het plaatsen van verkiezingsborden onderdeel is van opkomstbevorderende activiteiten die 
de gemeente Utrecht onderneemt; 
 

Overwegende dat 

• het niet wenselijk is als de gemeente Utrecht voor haar opkomstbevorderende activiteiten 
zeer afhankelijk wordt van buitenlandse platformen waarvan ongecontroleerde algoritmes 
bepalen wie het te zien krijgt; 

• dit een zeer geringe bezuiniging betreft; 

• representatieve democratie geld mag kosten; 

• verkiezingen de kern van onze democratie vormen; 

• wij als democraten altijd een zo hoog mogelijke opkomst met een zo goed mogelijke 
representatie van de bevolking nastreven; 

• borden in de openbare ruimte zowel mensen bewust maken van aankomende verkiezingen 
als van de partijen die aan die verkiezingen deelnemen; 

• de zichtbaarheid van reclame in de openbare ruimte veel meer mensen bereikt dan menig 
ander kanaal, en uniek kiezersgroepen kan bereiken die niet actief nieuwsbronnen 
consumeren zoals Volkskrant, NOS of AD; 
 

Verzoekt de Gemeenteraadsfractie 

• zich expliciet uit te spreken en zichtbaar in te zetten voor het behoud van 
opkomstbevorderende reclame in de openbare ruimte in alle wijken van de stad; 

• dit onzalige voorstel weg te amenderen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
[1] "Raadsvragencyclus VJN/1e Berap 2019 en meelopende raadsvoorstellen" 
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2. Je privacy staat buitenspel 
 
Type: Lokale Motie 
Indieners: Sibren van den Berg, Caspar Lombaers, Ingrid Weerts 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

• Camera’s ten behoeve van het live uitzenden van sportwedstrijden op internet (bijvoorbeeld 
VoetbalTV) bij steeds meer sportvelden worden geïnstalleerd; 

• De gemeente Utrecht eigenaar en beheerder is van veel sportvelden in de gemeente; 

• Er ook kinderen sporten op deze sportvelden; 
 

Overwegende dat: 

• De privacy van sporters, publiek en voorbijgangers als sneeuw voor de zon verdwijnt door 
beelden van herkenbare individuen live op internet uit te zenden; 

• Sporters, publiek en voorbijgangers niet een reële mogelijkheid hebben om ervoor te kiezen 
niet gefilmd te worden, daar zij anders niet op of langs het sportveld kunnen zijn; 
 

Verzoekt de raadsfractie van D66 Utrecht: 

• Te voorkomen dat camera’s van VoetbalTV op sportvelden in eigendom van en/of beheer 
door de gemeente Utrecht worden geïnstalleerd; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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3. Op naar een gezonde, vrije studentenwoningmarkt! 
 
Type: Lokale Motie 
Indieners: Ingrid Weerts, Demi Koerhuis en Nikki Fredrikz 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat 

- Onze D66-gemeenteraadsfractie tegen het onderzoeken van huurrechten voor 
studentenhotels stemde. 

- Per brief aan de gemeenteraad verklaard is dat studentenhotels onder het hotelrecht vallen. 
 
Overwegende dat 

- De Utrechtse woningmarkt zodanig op slot zit dat verblijf in een studentenhotel vaak geen 
vrije keuze is: NOS gaat uit van een tekort van 8575 kamers, waaronder 125 noodsituaties. 

- Studentenhotels op deze onvrije markt inspelen, zonder passende rechten. 

- Studentenhotels verdacht veel op huursituaties lijken, door huisvesting van 
langetermijnverblijvers in een aparte toren en door maandelijkse huurbetaling. 

- Verblijvende studenten volgens het puntensysteem honderden euro’s teveel betalen 
(bijvoorbeeld 900 euro per maand voor 14m2). 

- Verblijvende studenten niet worden beschermd tegen huisvredebreuk of uitzetting. 

- Studentenhotels aanvullende eisen kunnen stellen, zoals het uitschrijven van een boete van 
350 euro bij vondst van een nieuwe kamer, terwijl één volledige maand huur en vervolgens 
maandelijks 70% van de huurprijs doorbetaald dient te worden. 

- Er geen bewijs is dat internationale studenten met een sterke financiële positie die nu 
zelfstandige woningen “bezet houden”, daadwerkelijk door zouden schuiven naar een 
studentenhotel. 

- Er betere oplossingen zijn voor het studentenhuisvestingsprobleem, zoals afspraken maken 
met onderwijsinstellingen over instroom, bijbouwen, soepelere regels voor omzetting naar 
studentenhuisvesting, soepelere regels voor woningdelen of het stimuleren van 
hospitasituaties. 

  
Verzoekt de gemeenteraadsfractie 

- Het standpunt in te nemen dat het onwenselijk is dat een hotel dat zich richt op verblijf van 
studenten voor langere tijd zich vestigt in Utrecht, wanneer dit hotel niet met de gemeente 
overeenkomt zich toch aan het huurrecht te zullen houden, ondanks dat hier geen wettelijke 
verplichting toe is. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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4. Vrijheid van meningsuiting, zolang de voorraad strekt? 
 
Type: Lokale motie 
Indieners: Caspar Lombaers, Sibren van den Berg en Ewout Tenhagen 
Advies bestuur: Overnemen 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

• Steeds vaker1 mensen niet wordt toegestaan om in Nederland te spreken met het argument 
dat zij mogelijk een gevaar voor de openbare orde kunnen opleveren2. 

• Dergelijke beperkingen zowel vanuit het rijk (staatssecretaris JenV) kunnen worden opgelegd 
als door een gemeente (de burgemeester). 

 
Overwegende dat: 

• De vrijheid van meningsuiting de basis is van een sterke democratie. Maar ook dat deze 
vrijheid terecht beperkingen kent. 

• In eerdergenoemde situaties zowel impliciet als expliciet3 4 wordt toegegeven dat het bij een 
“preventief” verbod vaak niet daadwerkelijk om angst voor verstoring van de openbare orde 
gaat maar om de vermoedelijke boodschap van de spreker. 

• In Nederland censuur grondwettelijk verboden is en de mogelijkheid om van je vrijheid van 
meningsuiting gebruik te maken nooit bij voorbaat beperkt mag worden5 maar alleen 
achteraf bestraft mag worden als er een daadwerkelijke een overtreding geconstateerd 
wordt. 

• Er – bijvoorbeeld in Duitsland – goede voorbeelden bestaan van hoe direct ingegrepen kan 
worden wanneer een spreker over wettelijke grenzen heen gaat. Onder andere door vooraf 
risico’s in kaart te brengen en experts te laten meeluisteren. 

 
Roept de raadsfractie van D66 Utrecht op: 

• Om de vrijheid van meningsuiting actief te blijven bewaken en beperkingen “bij voorbaat” 
pogen te voorkomen. 

• Kennis te nemen van goede voorbeelden waarin snel wordt ingegrepen wanneer iemand 
over wettelijke grenzen gaat. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 
1 Gemiddeld sinds januari 2018 elke maand 1x, zie: 
https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10381075/nederland-weigert-regelmatig-extremistische-
haatpredikers 
2 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4688556/haatprediker-weigeren-het-kan-als-hij-
gevaar-voor-openbare-orde 
3 Bijvoorbeeld de Amsterdaamse gemeenteraad: 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3488230/amsterdamse-partijen-amerikaanse-haatprediker-niet-welkom 
4 Bijvoorbeeld de landelijke D66-fractie: 
https://twitter.com/Vera_Bergkamp/status/1123489549848543232 
5 Grondwet, artikel 7 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3488230/amsterdamse-partijen-amerikaanse-haatprediker-niet-welkom
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5. Maak onderwijsvrijheid ondergeschikt aan het recht op gelijke 
behandeling 

 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Ingediend door Oele Koornwinder namens de werkgroep Onderwijs. 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat, 

- De Nederlandse wetgeving geleid wordt door het principe van scheiding van kerk en staat; 

- Artikel 1 van de grondwet stelt dat iedereen in Nederland recht heeft op gelijke behandeling 
in gelijke gevallen en dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan; 

- Artikel 23 van de grondwet voorschrijft dat de overheid de plicht heeft om openbare en 
bijzondere scholen op dezelfde wijze te bekostigen; 

- Een groot deel van de bijzondere scholen (namelijk 6:7) een religieuze grondslag heeft, die 
met 60% van de leerlingen ook een groter deel van de onderwijsmiddelen ontvangen dan de 
geregistreerde aanhang van deze religies (49% van de bevolking) rechtvaardigt. 

  
Overwegende dat, 

- Bijzondere scholen op religieuze grondslag de ruimte hebben en deels ook benutten om 
lessen te geven en lesmaterialen te gebruiken die op religieuze overtuigingen zijn gebaseerd 
en daarmee in kunnen gaan tegen artikel 1 van de grondwet; 

- Dat de richting van een school vaak misbruikt lijkt te worden om leerlingen subjectief op 
gezindheid te selecteren en hiermee bij te dragen aan de segregatie in de samenleving; 

- Dat de richting van een school discriminatie en eenzijdigheid van docenten in de hand kan 
werken, doordat (aspirant)docenten die naar het oordeel van de school of de docent zelf niet 
bij de religieuze richting van de school zouden passen, hier geen aanstelling krijgen; 

- Dat het niet acceptabel is dat onderwijsvrijheid tot enige vorm van discriminatie leidt. 
 
Roept de Tweede Kamerfractie van D66 op, 

- het grondwettelijke recht op bijzonder onderwijs (artikel 23) ondergeschikt te maken aan het 
grondwettelijke antidiscriminatiebeginsel (artikel 1).  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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6. Bijzonder Onderwijs is nog geen Religieus Onderwijs 
 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Ingediend door Tino van Rossum namens de werkgroep Onderwijs. 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat, 

- De Nederlandse wetgeving geleid wordt door het principe van scheiding van kerk en staat; 

- Artikel 1 van de grondwet aangeeft dat een ieder die zich in Nederland bevindt recht heeft 
op gelijke behandeling in gelijke gevallen en dat “discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is 
toegestaan; 

- Het religieus onderwijs ruimte creëert voor ernstige onderwijzende wanpraktijken, zoals 
gezien bij het Haga Lyceum en bij Salafistische scholen; 

- Dat de richting van een school vaak misbruikt lijkt te worden om leerlingen subjectief op 
gezindheid te selecteren en hiermee bij te dragen aan de segregatie in de samenleving; 

 
Overwegende dat, 

- De religieuze grondslag van bijzondere scholen expliciete of impliciete discriminatie van 
leraren en leerlingen mogelijk maakt en in de praktijk ook voorkomt; 

- Bijzondere scholen op religieuze grondslag de ruimte hebben en deels ook benutten om 
lessen te geven en lesmaterialen te gebruiken die op religieuze overtuigingen zijn gebaseerd 
en daarmee in kunnen gaan tegen artikel 1 van de grondwet, de kerndoelen van het 
onderwijs en de wetenschappelijke kennis die hieraan ten grondslag ligt; 

- Dat vakken of lessen die gericht zijn op het overbrengen van een specifieke 
levensbeschouwing of godsdienst zoals benoemd in de richting van de school niet door de 
staat behoren te worden gefinancierd;  

- Artikel 23 sterke beperkingen oplegt aan de regulerende bevoegdheden van de 
onderwijsinspectie op het punt van keuzes die te maken hebben met de religieuze grondslag, 
zoals het weren van leraren en leerlingen die niet zouden passen bij de richting van de school 
en het opleggen van denkbeelden die niet verenigbaar zijn met artikel 1 van de grondwet of 
met de wetenschappelijke kennis die wordt omschreven in de kerndoelen, wat schadelijk is 
voor de ontwikkeling van de leerlingen die hier les krijgen; 

- Het onacceptabel is dat onderwijsvrijheid tot enige vorm van discriminatie leidt; 

- Ieder kind in Nederland het recht moet hebben op seculier en veelzijdig onderwijs, en niet op 
school moet worden blootgesteld aan religieuze indoctrinatie, 

- Het Nederlandse onderwijs op neutrale wijze, zonder religieuze inmenging of bemoeienis 
gegeven zou moeten worden,  

 
Roept de Tweede Kamerfractie van D66 op, 

- Om zich uit te spreken en in te zetten om Artikel 23 van de Grondwet te wijzigen, zodat 
scholen met een religieuze insteek niet langer onder het Bijzonder Onderwijs vallen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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7. Stop de staatsbekostiging van onderwijs met een religieuze 
richting! 

 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Ingediend door Tino van Rossum namens de werkgroep Onderwijs. 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat, 

- De Nederlandse wetgeving geleid wordt door het principe van scheiding van kerk en staat, 

- Artikel 1 van de grondwet stelt dat iedereen in Nederland recht heeft op gelijke behandeling 
in gelijke gevallen en dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. 

- Artikel 23 van de grondwet voorschrijft dat de overheid de plicht heeft om openbare en 
bijzondere scholen op dezelfde wijze te bekostigen, 

- Het religieus onderwijs ruimte creëert voor ernstige onderwijzende wanpraktijken, zoals 
gezien bij het Haga Lyceum en bij Salafistische scholen; 

- Dat de richting van een school vaak misbruikt lijkt te worden om leerlingen subjectief op 
gezindheid te selecteren en hiermee bij te dragen aan de segregatie in de samenleving; 

 
 Overwegende dat, 

- De religieuze grondslag van bijzondere scholen expliciete of impliciete discriminatie van 
leraren en leerlingen mogelijk maakt en in de praktijk ook voorkomt; 

- Bijzondere scholen op religieuze grondslag de ruimte hebben en deels ook benutten om 
lessen te geven en lesmaterialen te gebruiken die op religieuze overtuigingen zijn gebaseerd 
en daarmee in kunnen gaan tegen artikel 1 van de grondwet, de kerndoelen van het 
onderwijs en de wetenschappelijke kennis die hieraan ten grondslag ligt; 

- Dat vakken of lessen die gericht zijn op het overbrengen van een specifieke 
levensbeschouwing of godsdienst zoals benoemd in de richting van de school niet door de 
staat behoren te worden gefinancierd;  

- Artikel 23 sterke beperkingen oplegt aan de regulerende bevoegdheden van de 
onderwijsinspectie op het punt van keuzes die te maken hebben met de religieuze grondslag, 
zoals het weren van leraren en leerlingen die niet zouden passen bij de richting van de school 
en het opleggen van denkbeelden die niet verenigbaar zijn met artikel 1 van de grondwet of 
met de wetenschappelijke kennis die wordt omschreven in de kerndoelen, wat schadelijk is 
voor de ontwikkeling van de leerlingen die hier les krijgen; 

- Het onacceptabel is dat onderwijsvrijheid tot enige vorm van discriminatie leidt; 

- Ieder kind in Nederland het recht moet hebben op seculier en veelzijdig onderwijs, en niet op 
school moet worden blootgesteld aan religieuze indoctrinatie, 

- Het Nederlandse onderwijs op neutrale wijze, zonder religieuze inmenging of bemoeienis 
gegeven zou moeten worden,  

 
Roept de Tweede Kamerfractie van D66 op, 

- Om zich in te zetten om Artikel 23 van de Grondwet zo te wijzigen dat scholen met een 
religieuze richting geen aanspraak meer maken op bekostiging als Bijzonder Onderwijs. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 

8. Beperk de bekostiging van bijzonder onderwijs tot de 
kerndoelen! 

 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Ingediend door Oele Koornwinder namens de werkgroep Onderwijs. 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat, 

- De Nederlandse wetgeving geleid wordt door het principe van scheiding van kerk en staat; 

- Artikel 23 van de grondwet voorschrijft dat de overheid de plicht heeft om openbare en 
bijzondere scholen op dezelfde wijze te bekostigen; 

- Een groot deel van de bijzondere scholen (namelijk 6:7) een religieuze grondslag heeft, die 
met 60% van de leerlingen ook een groter deel van de onderwijsmiddelen ontvangen dan de 
geregistreerde aanhang van deze religies (49% van de bevolking) rechtvaardigt.  

 
Overwegende dat, 

- Bijzondere scholen op religieuze grondslag de ruimte hebben en soms ook benutten om 
lessen te geven en lesmaterialen te gebruiken die op religieuze overtuigingen zijn gebaseerd; 

- Gezien het relatief grote aandeel van bijzondere scholen op religieuze grondslag ouders met 
seculiere opvattingen door een tekort aan openbare scholen gedwongen kunnen zijn om te 
accepteren dat hun kind lessen krijgt die vanuit een niet door hen gesteunde religieuze visie 
worden gemotiveerd; 

- Dat vakken of lessen die gericht zijn op het overbrengen van een specifieke religie zoals 
benoemd in de richting van de school niet door de staat behoren te worden gefinancierd;  

- Alle leerlingen, ook die bijzonder onderwijs op religieuze grondslag volgen, gebaat zijn bij 
kritische reflectie op de diverse religies, wat een van de doelen is van het kritisch vormende 
schoolvak burgerschap (zie curriculum.nu).  

 
Roept de Tweede Kamerfractie van D66 op, 

- geen financiering te verstrekken voor lessen die gericht zijn op het overdragen van de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke visie van de school, leerlingen zelf te laten beslissen 
of ze aan dit soort extracurriculaire lessen willen deelnemen en steun te verlenen aan de 
invoer van het kritisch vormende schoolvak “burgerschap”. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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9. Verdwenen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 
 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Anne-Marijke Podt en Ellen Bijsterbosch 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

• Uit cijfers  van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Nidos blijkt dat de afgelopen 4,5 jaar 
1600 asielkinderen verdwenen uit asielopvanglocaties; 

• Lost in Europe constateert dat veel van deze kinderen terechtkomen in situaties van 
mensenhandel of uitbuiting; 

• De minister van Justitie en Veiligheid in haar recente brief aangeeft de Verblijfsregeling 
Mensenhandel voor Dublinclaimanten te willen aanpassen. 

• De Nationaal Rapporteur Mensenhandel in een reactie zijn zorgen hierover uit.  
 
Overwegende dat: 

• De overgang van minder- naar meerderjarigheid voor AMVs een risicovolle periode is;   

• Veel verschillende ketenpartners, op rijks- en gemeenteniveau, betrokken zijn bij begeleiding, 
huisvesting en zorg voor (ex-)AMVs, waarbij rollen en verantwoordlijkheden niet altijd duidelijk 
zijn;  

• Dit signalering en melding van verdwijningen bij de politie lastig maakt; 

• Ook (ex-)AMVs die in eerste instantie vrijwillig Met Onbekende Bestemming vertrekken 
kwetsbaar zijn voor uitbuiting en mensenhandel; 

• Aanpassing van de Verblijfsregeling het doen van aangifte van mensenhandel voor 
Dublinclaimanten ontmoedigt en wellicht in strijd is met het Doorlaatverbod. 

 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie: 

• Aan te dringen op afstemming onder alle partners in de keten en een meer open samenwerking, 
zodat vroegsignalering, melding en opsporing van (ex-)AMVs de prioriteit krijgt die zij verdient; 

• Rekening te houden met het fluïde verschil tussen vrijwilligheid en uitbuiting, mensensmokkel en 
mensenhandel en met kwetsbaarheid in de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid; 

• Zich in te zetten voor de bescherming van slachtoffers van mensenhandel, waarbij 
Dublinclaimanten dezelfde behandeling krijgen als andere slachtoffers;   

• Aan te dringen op vergroting van kennis over deze groep bij opsporingsinstanties, specifieke 
hulpverlening en goede overdracht van slachtoffers en opsporingsinformatie;  

 
Verzoekt de fractie van het Europees Parlement: 

• Bij aanpassing van het verdrag van Dublin (“Dublin IV”) expliciet aandacht te vragen voor de 
bescherming van AMVs in Europa. 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369
https://www.smallstreammedia.nl/profielen/lost-in-europe/#.XX3kPrJNehA
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/tk-mensenhandel
file:///C:/Users/ampod/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4DJCDHZ/nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Brieven/brief-nationaal-rapporteur-voor-ao-mensenhandel-over-wijziging-verblijfsregeling-mensenhandel.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
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10. Al te goed is buurmans gek 
 
Type: Motie voor het landelijk congres 
Indieners: Dave van der Kruijssen, Lotte Slotboom, Carlijn Olde Reuver of Briel, Lyke Veen en 
Dominiek Veen 
Advies bestuur: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht bijeen op 24 september te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

- patiënten zowel binnen als buiten Europa een gebrekkige toegang hebben tot innovatieve 
geneesmiddelen. 

- er binnen Europa grote verschillen zijn in toegankelijkheid tot innovatieve geneesmiddelen. 
- de Europese Commissie de afgelopen jaren 1,6 miljard heeft geïnvesteerd in 

geneesmiddelenonderzoek. 
- op dit moment bij het verstrekken van publieke financiering geen voorwaarden worden 

verbonden die de toegankelijkheid van medicijnen waarborgen. 
 
Overwegende dat: 

- de Europese Unie ernaar streeft dat iedere burger van de Europese Unie toegang heeft tot 
medische zorg. 

- het Europees parlement reeds een resolutie heeft aangenomen die oproept tot het nemen 
van maatregelen om de toegankelijkheid van innovatieve therapieën te waarborgen. 

- Europa binnenkort een nieuw onderzoeks en innovatieprogramma lanceert waaruit subsidies 
zullen voortvloeien. 

- de prijzen van Europees gesubsidieerde geneesmiddelen moeten weerspiegelen dat zij met 
maatschappelijke gelden zijn gefinancierd. 

- het verbinden van voorwaarden aan subsidies ervoor kan zorgen dat maatschappelijke 
verantwoorde prijzen worden gevraagd voor innovatieve geneesmiddelen en meer 
transparantie over kostenopbouw kan worden geboden.  

 
Verzoekt de fractie in het Europees parlement om: 

• een resolutie in te dienen die stelt dat er voorwaarden moeten worden verbonden aan het 
ontvangen van Europese subsidies voor geneesmiddelenonderzoek die de toegankelijkheid 
van de resulterende geneesmiddelen te waarborgen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Wijze van behandeling 
 
Behandeling van moties en amendementen tijdens AAV’s van D66 Utrecht 
 

Advies Wijze van behandeling 
Overnemen Zonder inhoudelijke behandeling, direct in stemming, tenzij 1 van de leden 

inhoudelijke behandeling wenst 

Neutraal Inhoudelijke behandeling 
Ontraden Inhoudelijke behandeling 

 

Inhoudelijke behandeling 

• insprekers worden uitgenodigd zich te melden 

• indiener krijgt de gelegenheid om motie of amendement toe te lichten (max. 1 minuut) 

• bestuur krijgt gelegenheid om advies toe te lichten (max. 1 minuut) 

• insprekerslijst wordt gesloten 

• iedere inspreker krijgt gelegenheid om in maximaal 30 seconden zijn/haar statement te 
maken of vraag te stellen 

• indiener krijgt na de bijdragen van alle insprekers de gelegenheid om te reageren op de 
insprekers (max. 1 minuut) 

• indiener krijgt zo nodig de gelegenheid om – gehoord de discussie – de tekst van de motie 
of amendement te wijzigen, mits de strekking van de motie hierdoor niet wezenlijk wijzigt. 

(de voorzitter kan de stemming over de motie of amendement uitstellen om de indiener de 
gelegenheid te geven om samen met één of meer van de aanwezige leden tot een helder 
wijzigingsvoorstel te formuleren) 

• de voorzitter brengt de (gewijzigde) motie of amendement zonder verdere discussie in 
stemming 

 

Stemming 

• door stemgerechtigde leden van de afdeling Utrecht (de registratie van 
afdelingslidmaatschap en stemrecht in de ledenadministratie (MijnD66) zijn leidend) 

• stemming gebeurt door handopsteken (voor en tegen) 

• stemming bij gewone meerderheid; d.w.z. dat alleen geldige voor- en tegenstemmen 
meetellen (blanco stemmen/onthouden van stemmen heeft dus géén invloed op de 
uitslag): 

o aangenomen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen voor dan tegen 
zijn uitgebracht 

o verworpen als er van de uitgebrachte stemmen meer stemmen tegen dan voor 
zijn uitgebracht of als de stemmen staken 

• de Afdelingsprocedurecommissie (APC) houdt toezicht op de stemprocedure en het 
verloop daarvan. Als de stemming door handopsteken niet een duidelijk beeld geeft, gaat 
de Afdelingsprocedurecommissie op verzoek van de voorzitter, één van de aanwezige 
leden of uit eigen beweging de afdelingsprocedurecommissie over tot telling van de 
uitgebrachte stemmen. 

 
 


