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Beste partijgenoten

Brief aan minister Timmermans

De campagne voor de Europese verkiezingen gaat dit
najaar van start. U krijgt de kans via internet te kiezen
wie de kandidaat van de Europese Groene Partij voor
het voorzitterschap van de Europese Commissie zal
zijn. Deze voorverkiezingen vinden plaats tussen 10
november en 29 januari. De Groenen wil samen met de
EGP een debat organiseren in Amsterdam tussen de
kandidaten van de voorverkiezing. Tijdens het congres
van 28 september vertellen wij hier meer over.
Volgende week is de Week van het Basisinkomen. Met
een miljoen handtekeningen binnen een jaar komt het
basisinkomen op de agenda van de Europese Unie

Minister van Buitenlandse Zaken
Frans Timmermans
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 56e partijcongres
Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 55e congres van 23 maart 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij
4. 14:00 Afrekening 2012, verslag kascommissie
5. 14:15 Redactionele wijziging statuten.
Wijziging contributie in Huishoudelijk reglement.
6. 14:30 Otto is kandidaat partijvoorzitter
vacature kascommissie
14:45 pauze
7. 15:00 Partijprogramma: amendementen
8. 16:00 Rondje afdelingen,
gemeenteraadsverkiezingen
9. 16:20 Rondvraag
10. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 van De Groenen.

Betreft: verwijzing onderzoek naar gebruik van gifgas in
Syrië naar het Internationaal Strafhof
Utrecht, 2 september 2013
Geachte Minister, heer Timmermans,
Er is de laatste week veel te doen over hoe te reageren
op het gebruik van gifgas in Damascus in de nacht van
20 op 21 augustus. Frankrijk en de Verenigde Staten
overwegen een militaire reactie als strafmaatregel. Wat
de partij De Groenen niet begrijpt is waarom de Veilig
heidsraad deze zaak niet aanhangig maakt bij het Inter
nationaal Strafhof. We weten dat Rusland en China be
zwaren hebben tegen militair optreden tegen Syrië,
maar geldt dat ook voor het onderzoeken en berechten
van oorlogsmisdaden?
Afgezien daarvan bestaat de mogelijkheid dat Syrië in
stemt met een onderzoek door het Strafhof specifiek
voor deze casus. Het Statuut van het Strafhof voorziet
hierin.[1] Is de regering van Syrië hierover benaderd?
De Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties
heeft 28 augustus bij de Secretaris-Generaal aange
drongen op een onderzoek van de VN naar vermeende
aanvallen met gifgas van rebellen op het Syrische
leger. In dat licht lijkt het ons niet bij voorbaat kansloos
dat Syrië instemt met een onderzoek door het Strafhof.
Tenslotte hebben we nog twee concrete vragen:
wat is het standpunt van de Nederlandse rege
ring omtrent de wenselijkheid van het aanhangig
maken van het gebruik van gifgas in de Syrische bur
geroorlog bij het Internationaal Strafhof?
als de Nederlandse regering er voorstander van
is dat het Strafhof hierover rechtsmacht wordt verleend
welke diplomatieke mogelijkheden ziet u dan om dit
doel te bereiken?
Met vriendelijke groeten,
namens het partijbestuur,
Otto ter Haar, partijvoorzitter
[1] Artikel 12 lid 3 … that State may, by declaration lod
ged with the Registrar, accept the exercise of jurisdicti
on by the Court with respect to the crime in question.
The accepting State shall cooperate with the Court wit
hout any delay or exception
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Schema van de Green Primary

Balansdatum
Triodos
Betaalrekening
Triodos
Spaarrekening
Certificaten Triodos
Crediteuren
Eigen vermogen

Jaarrekening De Groenen 2012
ResultatenrekeningenInkomsten
1 - contributies
2 - schenkingen
3 - reimbursements
4 - rente, dividend
5 - overige
inkomsten
11 - Kamer van
Koophandel
12 - bankkosten
13 - vergaderingen
14 - partijbestuur
15 - Gras
16 - postbus
17 - website
18 waarborgsommen
19 - campagnes
20 - EGP member
ship fee
21 - EGP meetings
22 - Global Greens
23 - overige
uitgaven
Totaal

Uitgaven

€ 2.511,00
€ 2.883,50
€ 2.459,67
€ 26,97
€ 258,30

31 december
2012
€186,94

€2150

€3200

€3529,99

€607,88
- €918,33
€3076,49

Toelichting:
- De post crediteuren op de balans betreft de vliegtic
kets voor de EGP-council in Madrid van 10-12 mei
2013. Dat komt niet ten laste van De Groenen. Van de
EGP krijgen we 2/3 reimbursement en de rest schenk
ik.
- We hadden in 2012 extra kosten aan de Kiesraad.
Vanwege de Tweede Kamerverkiezing verviel de regi
stratie van de aanduiding De Groenen. Herinschrijving
kostte €450 waarborgsom.
- De overige inkomsten betreffen betalingen van de
Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel West
voor het gebruik van de postbus, de website en ruimte
in Gras.
- Het meeste geld gaat naar Europese en internationale
contacten (€7012). Dit wordt grotendeels betaald uit
schenkingen en reimbursements van de EGP (€6262).
Otto ter Haar

Wijziging statuten en Huishoudelijk
reglement
€ 35,08
€ 101,20
€157,50
€39,49
€ 535,69
€ 166,60
€ 85,54
€ 450,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 4.610,45
€ 1.401,39
€ 10,00

€ 8.139,44

31 december
2011
€1379,99

€ 8.592,44

Statuten Artikel 11. Geschillencommissie
De geschillencommissie heeft drie leden en een plaats
vervanger. Vervang “heeft” door “telt”.
Reden: zelfde woorden als in lid 4
HR Artikel 1. Lidmaatschap
Lid 7. De contributie bedraagt €45,= per jaar. Vervang
€45 door €50.
Reden: is eerder afgesproken.
HR Artikel 3. Congres
Lid 12. Het partijbestuur schrijft de door het congres
vastgestelde naam tijdig in bij De Kiesraad. Deze naam
is thans De Groenen. Vervang “naam” door “aandui
ding”.
Reden: zo heet het in de Kieswet.

Amendementen op het partijprogramma
6 Kredietcrisis
Stabiliteit van de euro
Vervang “European Financial Stability Facility” door
“Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)”.
Reden: dit nieuwe instituut is de opvolger van de tijde
lijke EFSF.
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11 Milieubeleid
Afvalverbranding -> Verplaatsen naar 9 Duurzame
economie – na Milieu-investeringen
Hele tekst vervangen door
De Nederlandse verbrandingsinstallaties behoren tot
de schoonste ter wereld. Bij de uitstoot komen behalve
CO2 geen schadelijke stoffen vrij. Vanwege hergebruik
en schone productie daalt de hoeveelheid afval in Ne
derland. De vrijkomende verbrandingscapaciteit wordt
gebruikt om Nederland een rol als regionaal afvalver
werker op te laten bouwen. Ontwikkelingslanden be
schikken niet over verbrandingscapaciteit met dure
rookgasreinigingssystemen. De Groenen wil de trans
portkosten van het afval voor deze landen met ontwik
kelingsgeld subsidiëren. Zo dragen Nederlandse bedrij
ven bij aan een internationaal milieubeleid.
Reden: geef positief nieuws. Hoe kunnen Nederlandse
bedrijven meewerken aan een duurzame mondiale eco
nomie.
16 Natuur
Stiltegebieden
Vervang “Bovendien remt het de snelheid van de auto
gebruiker” door “De maximum snelheid willen we in
deze donkere uren verlagen”. Later in de zin “met die
ren” schrappen.
Reden: verlagen van de snelheid is niet alleen een ver
antwoordelijkheid van de bestuurder van de auto. Het
doven van de straatverlichting in nu een bezuinigings
plan van Rijkswaterstaat. Door voor de donkere uren de
maximumsnelheid te verlagen kunnen we aan de ver
keersveiligheidsbezwaren tegemoet komen.
17 Dierenrechten
Dieren zijn geen goederen
Redactionele wijzigingen:
“doen er proeven op” wordt “doen er proeven mee”.
“De dieren worden behandeld als goederen.” wordt “
Dieren worden behandeld als goederen.”
20 Bestuurlijke vernieuwing
Een sterker parlement wijzigen in Een sterkere Tweede
Kamer
Toevoegen aan het eind:
De Groenen wil de Eerste Kamer afschaffen. Dit ver
sterkt de positie van de Tweede Kamer. Een wet die de
Tweede Kamer heeft aangenomen kan niet meer door
de Eerste Kamer worden tegengehouden.
Alternatief:
De Groenen wil de positie van de Tweede Kamer ver
sterken ten opzichte van de Eerste Kamer. De Eerste
Kamer kan een wetsontwerp terugzenden naar de
Tweede Kamer. Neemt de Tweede Kamer de wet op
nieuw aan dan kan de Eerste Kamer het niet meer te
genhouden. Dit is een vergelijkbare positie als die van

het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk.
Reden: de Eerste Kamer is een blok aan het been van
de parlementaire democratie.
Sterkere provinciale staten
“commissaris van de koningin” wordt “commissaris
van de Koning”.
Veranderingen in de Kieswet
Toevoegen aan het eind:
Het kiesrecht voor provinciale staten wordt gegeven
aan niet-Nederlandse ingezetenen op dezelfde voet als
bij gemeenteraadsverkiezingen.
Reden: dit vergroot de participatie en het democratisch
draagvlak van de provinciale staten. Het sluit aan op
het afschaffen van de Eerste Kamer.
24 Criminaliteitsbestrijding
Zichtbare agenten
Toevoegen aan het eind:
De Groenen is tegen het inzetten van burgerinfiltranten
bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en
terrorisme.
De Groenen wil de AIVD inkrimpen en op termijn af
schaffen. Het verzamelen van inlichtingen over staats
gevaarlijke activiteiten is een taak voor het Openbaar
Ministerie die daarbij gebruik kan maken van de re
cherche en de criminele inlichtingendiensten van de
Nationale politie.
Het mandaat van de MIVD wordt beperkt tot het verga
ren van inlichtingen over de militaire capaciteiten van
staten en terroristische groeperingen.
Reden: De IRT-affaire heeft aangetoond dat het inzet
ten van criminele infiltranten leidt tot corrumpering van
de politie. De AIVD is overbodig. De taken die wel uit
gevoerd moeten worden, zoals het antecedentenonder
zoek bij vertrouwensfuncties gebeurt al door de regio
nale politie. De MIVD moet zich beperken tot haar kern
taken en is er niet voor het bespioneren van miljoenen
burgers. De inlichtingendiensten zijn door het gebruik
van internet ontspoord zoals de affaire Snowden ons
leert.
Nieuwe paragraaf toevoegen:
Verantwoord politiegeweld
Mondige burgers verwachten van de politie dat zij pro
fessioneel optreedt in haar contacten met de burgers.
Dit geldt met name bij het gebruik van het haar toever
trouwde geweldsmonopolie. De Groenen onderschrijft
de aanbevelingen van de Nationale ombudsman[1] en
pleit er voor dat deze aanbevelingen worden uitge
voerd en gehandhaafd.
[1] Rapport 2013/055 Verantwoord politiegeweld 2 juni
2013
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Week van het basisinkomen

dan contact op met mij via jolanda@degroenen.nl.
Om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het
verzamelen van alle handtekeningen is geld nodig voor
de Vereniging Basisinkomen. Daarom roep ik iedereen
die het basisinkomen een warm hart toedraagt op de
Vereniging te steunen door lid te worden, dat kan via
de site http://basisinkomen.nl/wp/vereniging/lid-wor
den/. Een eenmalige donatie is natuurlijk ook van harte
welkom.
De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in
alle Europese lidstaten is een kans om Europa onvoor
waardelijk sociaal te maken. Het biedt daarnaast de
mogelijkheden om de samenhang te bevorderen waar
door de concurrentiekracht met de opkomende econo
mieën kan worden vergroot.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen vormt een belang
rijk onderwerp van ons verkiezingsprogramma. Dit jaar
loopt er een Europees burgerinitiatief Basisinkomen
waarvoor een miljoen handtekeningen in minimaal
zeven Europese landen moeten worden verzameld,
zodat het onderwerp op de agenda komt te staan van
het Europees Parlement. Het doel van het burgerinitia
tief is om studies en onderzoek mogelijk te maken en
heeft daarnaast als voordeel dat:
·
het onvoorwaardelijke basisinkomen voor de
eerste keer EU-breed wordt aangepakt;
·
het concept onder de bevolking wordt verspreid;
·
de Basisinkomen-organisaties en hun Europese
netwerken worden versterkt.
Als lid van de Vereniging Basisinkomen, mede-organi
sator van het burgerinitiatief, ben ik actief betrokken bij
de activiteiten en daarom breng ik het hierbij graag
onder de aandacht. Het initiatief steunen kan door uw
handtekening te plaatsen op de volgende site: www.
sign.basicincome2013.eu. Roep uw achterban op het
zelfde te doen.
Europa onvoorwaardelijk sociaal
Om het initiatief kracht bij te zetten staat de week van
het Basisinkomen, gehouden van 16 – 22 september,
volledig in het teken van het EU-burgerinitiatief. Door
het hele land zullen de hele week verschillende activi
teiten plaatsvinden om de discussie te bevorderen bij
het grote publiek. Ik nodig u van harte uit om een actie
ve bijdrage te leveren aan het initiatief. Voor meer bij
zonderheden zie: http://basisinkomen.nl/wp/week-vanhet-basisinkomen-16-22-september-2013/. Wilt u iets
ondernemen maar heeft u daar hulp bij nodig, neem

Namens de voorstanders van het onvoorwaardelijk ba
sisinkomen,
Jolanda Verburg

Agenda
28 september 2013, 56e partijcongres
20 oktober deadline nominatie EGP lijsttrekker
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
10 november-28 januari voorverkiezing Europees Par
lement, debatten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
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