
Gras
Aan alle leden, stemmers, sympathisanten
en fans van De Groenen

 
De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn ach
ter de rug.
Helaas is het ons niet gelukt een zetel te behalen. Wij
hebben 10.835 stemmen behaald (0,23%).
Voor ons gevoel hebben we met beperkte middelen
een goede campagne gevoerd.
 
We willen iedereen die op ons heeft gestemd, ons
heeft gesteund en met ons heeft samengewerkt om
deze campagne tot een succes te maken heel hartelijk
bedanken!
 
Op ons stemmen betekent tegen de stroom in varen,
dat getuigt van lef, daarvoor onze dank.
Uw stem wordt niet opgeteld bij de andere partijen die
wel een zetel behaald hebben dus u hoeft niet bang te
zijn dat uw stem voor De Groenen een verloren stem is.
Dat is het zeker niet, want wij zijn lid van de Europese
Groenen en met uw steun hebben wij daar stemrecht
om het beleid op Europees niveau mede te bepalen.
 
De reacties in de afgelopen weken waren overweldi
gend en hartverwarmend, dit geeft ons de kracht en de
motivatie om door te gaan met ons werk.
 

Verkiezingsresultaten 2014

Gemeenteraad Stemmen De Groenen % 3 maart 2010

Amsterdam 317745 1427 0,45% 2001 0,65%

West 54371 1290 2,37% 2040 3,91%

Noord 29466 421 1,43% 618 2,11%

Centrum 40774 527 1,29%    

Eindhoven 77812 107 0,14%    

Europees Parlement 22 mei 2014   4 juni 2009

Nederland 4753746 10883 0,23% 8517 0,19%

Wij houden niet op maar wij kunnen niet zonder uw
steun. Wilt u ons de mogelijkheid geven om door te
gaan en bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezin
gen het onvoorwaardelijk basisinkomen opnieuw op de
politieke agenda te plaatsen dan kunt u ons steunen
door lid te worden van De Groenen.
 
Lid worden van De Groenen is lid worden van een bij
de belastingdienst geregistreerde non-profit organisa
tie met een ANBI status en biedt daarmee fiscale voor
delen. Lid worden kan via onze website http://www.de
groenen.nl/lid_worden.html

 
Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor uw stem en
uw steun.
 
Namens het bestuur van De Groenen,
 
Jolanda Verburg
Lijsttrekker De Groenen
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Uniform btw-tarief

Het verlaagde tarief is niet doelmatig. Het is bedoeld
als instrument om de belastingdruk van lagere inko
mensgroepen te verminderen. De belastingderving is
hierdoor groot, maar de bereikte herverdeling is klein.
In absolute bedragen hebben hogere inkomensgroe
pen veel meer voordeel van het verlaagde tarief dan la
gere inkomensgroepen, omdat zij meer goederen en
diensten consumeren die belast zijn met het verlaagde
tarief. Bijvoorbeeld uit eten gaan, musea- en concert
bezoek. In plaats van het verlaagde btw-tarief zijn de
inkomstenbelasting en sociale uitkeringen betere in
strumenten om mensen met lagere inkomens te hel
pen. Uit berekeningen voor België en het Verenigd Ko
ninkrijk blijkt dat gelijktrekken van de btw-tarieven een
aanzienlijke welvaartswinst oplevert. (Bron: Centraal
Planbureau Policy Brief 2014/02 Bouwstenen voor een
moderne btw).
 
Dit sluit mooi aan op onze wens om de belastingdruk
te verschuiven van belasting op arbeid naar belasting
op consumptie. Dit leidt tot de volgende amendemen
ten op het partijprogramma:
 
Hoofdstuk 3. Belastinghervorming
Naar belasting van consumptie in plaats van op arbeid
Vervang “flat tax” door belasting.
Vervang “We differentiëren de btw-tarieven naar de
duurzaamheid van de consumptie.” door “Het nationa
le lage btw-tarief vervalt en in de EU pleiten we voor af
schaffing van de vrijstellingen.”.

Verslag 58e partijcongres

Zaterdag 29 maart 2014
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jolanda Verburg, Ronald Schönberger, Gerero
van der Heijden, Rijndert Doting.
Aanwezig twee gasten: Jiske van Groeneveld, Ludwig
Lindeman.
Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Khaled
Sakhel en Mirjam van Rijn.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:23.
2. Het verslag van het 57e congres van 25 januari
2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft de
nieuwe statuten laten passeren bij notaris De Jongh in
Dronten. De Groenen is nu statutair gebonden aan de
Breekpunten bij onderhandelingen over een regeerak
koord. Jan van Delden heeft zich om persoonlijke rede
nen teruggetrokken uit het partijbestuur.
4. Jaarrekening 2013. Otto licht de jaarrekening toe.
Omdat de kascommissie zijn werk nog moet doen
wordt de goedkeuring verdaagd tot het volgende con
gres.
5. Benoemingen. Paul wordt bij acclamatie herbe
noemd in het bestuur. Khaled is periodiek aftredend
bestuurslid en wordt omdat hij niet aanwezig is niet
herbenoemd. Ronald wordt bij acclamatie benoemd in
de kascommissie.
6. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald en Jiske ver
tellen over de campagne in Amsterdam, Gerero over
de campagne in Eindhoven en Paul over de succesvol
le campagne in Zevenaar.
7. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe.
De amendementen op hoofdstuk 5, 14 en 18 worden
zonder stemming aangenomen. Het amendement op
hoofdstuk 7 wordt aanvaard met 4 stemmen voor en 2
onthoudingen.
8. Europese verkiezingen. Otto licht toe hoe de waar
borgsom gefinancierd is. Hij verstrekt naast een spon
soring van €5000 via zijn bedrijf een renteloze lening
om de noodzakelijke kosten te voldoen voor zover de
partij daar zelf niet in kan voorzien. Financiering van de
campagne wordt van geval tot geval beoordeeld.
Jolanda wordt bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker.
Voor plaats twee wordt gestemd. Khaled en Mirjam
krijgen beiden 3 stemmen. Khaled wordt gebeld en hij
heeft geen problemen met plaats 4. Hierna wordt de
lijst als volgt samengesteld: 2. Mirjam, 3. Judith, 4.
Khaled, 5. Otto 6. Gerben, 7. Paul, 8. Janneke, 9.
Jozef, 10. Rijndert, 11. Gerero, 12. Ronald.
9. Rondvraag: Jolanda vraagt suggesties voor thema’s
bij de Europese verkiezingen.
10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres 
om 16:15. Het volgende congres is zaterdag 20 sep
tember 2014.

Amendement Huishoudelijk reglement

Toevoegen aan het einde van HR Artikel 1.
Lidmaatschap een nieuw lid:
 
HR Artikel 1. Lidmaatschap
8. De partij accepteert schenkingen die geoormerkt zijn
ter vergoeding van kosten van een bij de schenking
aangewezen lid die in overeenstemming met Artikel 9
zijn gemaakt in een bij de schenking aangegeven
boekjaar.
 
Toelichting: dit amendement legt een bestaande prak
tijk vast. De partij heeft te weinig inkomsten om de on
kosten van actieve leden te vergoeden. De partij accep
teert schenkingen waarmee die onkosten vanwege het
oormerk toch vergoed kunnen worden. Om het over
zichtelijk te houden geldt dat oormerk maar voor een
jaar. Het restant van de schenking aan het einde van
het boekjaar verliest zijn oormerk. Voor vergoeding van
onkosten in een volgend jaar is een nieuwe schenking
nodig.
 
Het partijbestuur
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De Groenen verliest haar zetel in Amster
dam West

Jawel beste mensen, het heeft jammer genoeg niet zo
mogen zijn, het De Groenen geluid zal de komende 
vier jaar niet te horen zijn in een van de vertegenwoor
digen organen van Amsterdam.
Ondanks het feit dat we een prima campagne hebben
gevoerd heeft de Amsterdamse burger niet voldoende
op ons gestemd.
Ik wil vanaf hier de vele mensen bedanken die zich met
hart en ziel hebben ingezet om De Groenen te onder
steunen.
Ik kan iedereen wel benoemen maar zal alleen speciaal
Jiske, Mirjam, Mouna, Elly en Gitte willen noemen,
want zij hebben er echt alles aan gedaan en hebben
dan ook fantastisch werk geleverd.
Verder wil ik ook Theo, Otto, Rakesh, Hero, Khaled en
Jan bedanken voor alle ondersteunende acties waar zij
hun vrije tijd voor hebben opgeofferd.
Een ieder die ik niet noem in dit bericht toch dank,
dank, dank en draag jullie dan ook een warm groen
hart toe.
Voor mezelf is er nu een periode aangebroken om me
te gaan oriënteren hoe de komende tijd zinvol ingevuld
gaat worden. Ben op dit moment 'bekaf' en leeg en wel
9 kilo afgevallen doordat ik de afgelopen maanden ge
middeld 60 á 70 á 80 uur per week aan deze 'krampag
ne' heb gewerkt.
Kan me voorstellen dat velen teleurgesteld zijn door
deze uitslag, maar kom op we moeten toch allemaal
zelf aan de slag want 'Samen Groen, Gewoon Doen!'
 
met een vriendelijke De Groenen groet,
Ronald Schönberger
voormalig lijsttrekker voor De Groenen

 
Hoofdstuk 9. Duurzame economie
Milieu-investeringen
Vervang “Het belang van de invoering van het elders
beschreven groene fiscale stelsel is duidelijk. Dit stelsel
stimuleert bedrijven om zuiniger om te gaan met onver
vangbare natuurlijke bronnen.” door “Het fiscale stelsel
moet bedrijven stimuleren om zuinig om te gaan met
natuurlijke bronnen.”.
Voeg “ook” toe na “Bedrijven moeten”.
Korting op btw
Paragraaf verwijderen.
Groei arbeidsintensieve en milieuvriendelijke
bedrijvigheid
Verwijder “en de voorgestelde kortingen op de btw-
heffing voor milieuvriendelijk producerende bedrijven”.
 
Hoofdstuk 11. Milieubeleid
Milieukosten in prijs verwerken
Verwijder “Arbeidsintensieve diensten en plantaardige
producten behoren in het lage btw-tarief of zijn btw-
vrij. Vleesproducten gaan naar het hoge tarief.”.
 
Hoofdstuk 23. Cultuur
Toegangkelijkheid
Verwijder “Podiumkunsten, film en musea horen onder
het lage btw-tarief.”

Andere amendementen

Hoofdstuk 2. Basisinkomen
Eerste paragraaf verwijder “De Groenen pleit voor een
basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland
wonen vanaf 27 jaar. Dit basisinkomen is even hoog als
de huidige bijstand voor een alleenstaande.”
Toelichting: het eerste deel is een herhaling van het
begin van de paragraaf, het tweede deel is te specifiek,
weinig flexibel en past daarom niet bij de gewenste ge
leidelijke invoering waar politiek draagvlak gebouwd
moet worden.
 
Hoofdstuk 5. Europese Unie
Uitbreiding Europese Unie
Verwijder “Na de aanhouding en uitlevering van Karad
zjic en Mladic zijn wij overtuigd van de samenwerking
van Servië met het ICTY.”
Toelichting: dit is verouderd. De toetredingsonderhan
delingen met Servië zijn al begonnen.
Verwijder “de politieke invloed van het leger verdwijnen
en”
Toelichting: dat lijkt te zijn gerealiseerd.
Wijzig “in het bijzonder” in “en in het bijzonder die”.
Toelichting: dan loopt de zin beter.
Europese veiligheidsstructuur
Toevoegen aan het einde: “Nu dat laatste uit zicht is
geraakt raadt De Groenen verdere uitbreiding van de
NAVO in Oost-Europa af.”

Toelichting: vanwege de huidige crisis in en om Oekraï
ne.
 
Hoofdstuk 6. Internationaal beleid
Vrede afdwingen
Verwijder “Mede om die reden keurt De Groenen zowel
de aanval op Afghanistan als op Irak af.”
Toelichting: dit is niet meer actueel.
 
Hoofdstuk 14. Landbouw
Vleestaks
Verwijder “De opbrengst gebruiken we om het basisin
komen mede te financieren.”
 
Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening
Erfpacht
Verwijder “, zoals in Amsterdam”
Toelichting: dit is niet meer actueel sinds het nieuwe
akkoord in Amsterdam.
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Agenda

19 juli 2014, evaluatie campagne, Beusichem
20 september 2014, 59e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ronald Schönberger, Jolanda Ver
burg en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
 
Khaled Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen
De Groenen bij de Europese Groene Partij.

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-afgevaardigde Jolanda Verburg, jolanda@degroe
nen.nl
EGP-afgevaardigde Khaled Sakhel, khaled@degroe
nen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van HagenCampagne Europese verkiezing

 Jolanda en ik hebben in Amsterdam, Eindhoven en
Den Bosch campagne gevoerd. In Amsterdam zijn we
vergezeld door Mirjam, Rijndert en Ronald. In Eindho
ven hielpen Jozef en Gerero. Bijgaande foto's spreken
voor zich. In Eindhoven was er wat regen, maar in Am
sterdam en Den Bosch scheen de zon. We hebben ge
folderd en hadden veel gesprekken met kiezers. In
Eindhoven (Woenselse Markt) spraken we meer niet-
stemmers dan op de Noordermarkt in Amsterdam.

Otto ter Haar
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