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Op	  29	  en	  30	  oktober	  vierde	  D66	  haar	  50-‐jarig	  bestaan	  met	  een	  prachtig	  
programma.	  De	  zaterdag	  stond	  vooral	  in	  het	  teken	  van	  het	  bediscussiëren	  en	  
vaststellen	  van	  het	  verkiezingsprogramma.	  Ook	  gaven	  onder	  andere	  Sigrid	  Kaag,	  
de	  Speciale	  Gezant	  van	  de	  VN	  voor	  Libanon	  en	  D66	  Delegatieleider	  in	  het	  
Europees	  Parlement	  Sophie	  in	  ‘t	  Veld	  een	  speech.	  Op	  zondagochtend	  
organiseerde	  Regio	  Buitenland	  een	  fringe	  meeting.	  In	  de	  middag	  stonden	  
speeches	  van	  o.a.	  oud-‐Partijleider	  Jan	  Terlouw	  en	  Alexander	  Pechtold	  op	  het	  
programma.	  Alle	  speeches	  zijn	  hier	  terug	  te	  kijken.	  
	  
Voor	  Regio	  Buitenland	  was	  dit	  een	  buitengewoon	  succesvol	  congres	  en	  wel	  
vanwege	  de	  volgende	  redenen:	  
	  
Amendementen	  
Van	  de	  dertien	  ingediende	  
amendementen	  zijn	  er	  elf	  
overgenomen.	  De	  meeste	  
amendementen	  waren	  al	  in	  de	  
e-‐voting	  aangenomen.	  
Amendementen	  over	  het	  
verbeteren	  en	  
vergemakkelijken	  van	  
stemmen	  in	  het	  buitenland,	  
over	  een	  minimumprijs	  voor	  
emissierechten	  en	  –na	  een	  
vurig	  pleidooi	  van	  Marc	  van	  
der	  Ham	  /	  Afd.	  België-‐
Luxemburg-‐	  werd	  ook	  het	  
amendement	  van	  het	  uitsluiten	  
van	  internationale	  verdragen	  
van	  	  het	  correctief	  referendum	  aangenomen.	  	  
De	  amendementen	  over	  het	  bevriezen	  danwel	  stopzetten	  van	  
toetredingsonderhandelingen	  met	  Turkije	  en	  het	  beter	  bestrijden	  van	  terreur	  
door	  het	  verplicht	  uitwisselen	  van	  informatie	  zijn	  niet	  aangenomen.	  Hier	  vindt	  u	  
een	  overzicht	  van	  alle	  door	  ons	  ingediende	  amendementen.	  
	  
	  
Fringe	  meeting	  “Internationalisering	  
en	  individualisering	  van	  Pensioenen”	  	  
De	  fringe	  meeting	  die	  was	  georganiseerd	  
in	  samenwerking	  met	  de	  Thema	  Afdeling	  
Economie	  was	  drukbezocht.	  Tweede	  
Kamerlid	  Steven	  van	  Weyenberg,	  
Hoogleraar	  Europees	  Pensioenrecht	  (en	  
D66	  lid)	  Hans	  van	  Meerten,	  en	  Ilja	  
Boelaars,	  D66	  lid	  van	  de	  Afdeling	  VS	  
gingen	  onder	  leiding	  van	  Marc	  Boijens,	  en	  



met	  behulp	  van	  stellingen	  in	  discussie	  met	  de	  zaal.	  De	  conclusie	  van	  deze	  fringe	  
meeting,	  wat	  betreft	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  creëren	  van	  een	  EU-‐breed	  
pensioenfonds	  voor	  mensen	  die	  geregeld	  wisselen	  van	  woon-‐	  en	  werkplaats	  
binnen	  de	  Unie,	  was	  dat	  er	  best	  veel	  mogelijk	  is	  –	  maar	  dat	  vooralsnog	  de	  
politieke	  wil	  ontbreekt	  om	  een	  dergelijk	  fonds	  op	  te	  zetten.	  	  Hans	  van	  Meerten	  
noemde	  het	  PEP,	  het	  Pan	  
Europees	  
Pensioenproduct,	  de	  
Europese	  pensioenrichtlijn	  
en	  Europese	  rechters	  die	  
het	  individu	  beschermen	  
ten	  opzicht	  van	  het	  
pensioenfonds.	  Uiteraard	  
zal	  D66,	  zowel	  in	  het	  
Europees	  Parlement	  als	  in	  
de	  Tweede	  Kamer,	  de	  
mogelijkheden	  blijven	  
volgen	  en	  daar	  waar	  
mogelijk	  politieke	  steun	  
bieden,	  volledig	  in	  lijn	  met	  
het	  zojuist	  aangenomen	  amendement	  over	  het	  internationaliseren	  van	  
pensioenen.	  Ilja	  Boelaars	  stelde	  terecht:	  zowel	  voor	  het	  individualiseren	  als	  het	  
internationaliseren	  van	  pensioenen	  is	  een	  cultuurverandering	  vereist.	  Ieder	  van	  
ons	  kan	  bijdragen	  door	  het	  onderwerp	  te	  bespreken	  in	  zijn	  of	  haar	  eigen	  
omgeving.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  individualisering	  van	  pensioenen	  is	  de	  
cultuurverandering	  inmiddels	  gaande,	  en	  dat	  is	  belangrijk	  want	  voor	  het	  
internationaliseren	  is	  het	  individualiseren	  van	  het	  Nederlandse	  pensioenstelsel	  
een	  noodzakelijke	  voorwaarde.	  	  
	  
Regio	  Buitenland	  Lunch	  
Na	  afloop	  van	  de	  fringe	  meeting	  zijn	  we	  met	  leden	  “uit”	  Irak,	  Noorwegen,	  
Zwitserland,	  België,	  het	  Verenigd	  Koninkrijk,	  Turkije	  en	  de	  Verenigde	  Staten	  
gaan	  lunchen.	  Omdat	  de	  Regio	  dit	  jaar	  geen	  ALV	  organiseert	  bood	  de	  lunch	  een	  
mooi	  alternatief	  om	  informeel	  met	  elkaar	  van	  gedachten	  te	  wisselen.	  	  
	  
Regiovoorzittersoverleg	  
Regio	  Buitenland	  was	  met	  bestuurslid	  Elsje	  Moulijn	  vertegenwoordigd	  in	  het	  
Regiovoorzittersoverleg.	  In	  dat	  overleg	  heeft	  Elsje	  de	  collega’s	  uit	  o.a.	  Gelderland,	  
Friesland	  en	  Limburg	  meer	  verteld	  over	  de	  projecten	  van	  Regio	  Buitenland,	  en	  
de	  betrokkenheid	  van	  leden	  in	  het	  buitenland	  bij	  de	  vereniging.	  	  	  
	  


