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Moties partijcongres ChristenUnie 25 november 2017 te Nijkerk 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Motie 1 Verbetering Asielbeleid Coalitie 
 
Ingediend door de leden Antonie Fountain (Tull en ’t Waal), Samuel Gerrets (Delfgauw), Stefan 
Kowalczyk (Bodegraven), Rick Middel (Leiden), Jaap Jan Boer (Amersfoort), Arjan Westerveld 
(Nijmegen), Ben Bloem (Apeldoorn), Martijn Rutgers (Amsterdam), Bjorn Lous (Wageningen), 
Monique Jongenburger (Ede), Benno ter Velde, Jitske Chevalking (Veenendaal), Karin de Geest 
(Utrecht), Wilco de Lange (Ede), Elke Knot-Mijnders (Veenendaal), Marianne Mulderij (Zwolle), Joël 
Visser (Utrecht), Douwe Hooijgenga (Tietjerksteradeel), Thimo den Hartog (Ede), Suzan Gouman 
(Utrecht), Jan Willem Chevalking (Veenendaal), Pieter-Jan den Dekker (Papendrecht), Erwin Meijer 
(Ede), Jantsje van der Veen (Tietjerksteradeel), Bas de Groot (Amsterdam), Alex ten Cate (Burgum), 
Eelco Fortuijn (Haarlem), Martine Vonk (Houten), Bob Lapajian (Utrecht), Maria de Kruijff (Tull en ’t 
Waal), Erik van Loo (Kampen), Esther Kaper (Kortenhoef), Jaco van Buren (Haarlem), Willem van 
Braak (Veenendaal), Harmen van der Kamp (Tull en ’t Waal), Johan Blad (Veenendaal), Johannes 
Willem de Lange (uit Scherpenzeel) 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25 November 2017 te Nijkerk, 
 
constaterende dat: 

- veel leden van de ChristenUnie geschrokken zijn van de inhoud van de asielparagrafen van 
het regeerakkoord 

- veel leden van de ChristenUnie lokaal betrokken zijn bij het zorg dragen voor asielzoekers, 
vluchtelingen, en mensen die hier zonder verblijfsvergunning zijn 

 
overwegende dat: 

- onze Bijbel ons gebiedt om zorg te dragen voor de vreemdeling in ons midden 
- de huidige asielparagrafen niet het niveau van de ambitie van onze partij bereiken 

 
spreekt uit dat: 

- de ChristenUnie zich te allen tijde sterk zal maken voor de vreemdeling  
- dit regeerakkoord aan deze doelstelling onvoldoende recht doet 

 
en verzoekt het Landelijk Bestuur: 

- om alle mogelijkheden aan te grijpen om samen met de Tweede Kamerfractie en de 
coalitiegenoten de zorg aan vreemdelingen waar mogelijk uit te breiden, met name op het 
gebied van het kinderpardon, rechtsbijstand voor asielzoekers en het terugdraaien van 
‘terugkeerdeals’.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur 
We herkennen en delen de teleurstelling van de indieners. Het is niet gelukt om op het punt van asiel 
en migratie al onze idealen te verwezenlijken, ondanks de grote inspanningen van de 
onderhandelaars.  
Toch adviseren we negatief. Materieel betekent bijv. het terugdraaien van ‘terugkeerdeals’ het 
openbreken van het regeerakkoord. De Tweede Kamerfractie heeft haar handtekening onder het 
akkoord gezet en we gaan niet vragen om die weg te halen. Zie ook het preadvies van motie 2. De 
migratieovereenkomsten, mits binnen de voorwaarden van het vluchtelingen verdrag, zijn ook in lijn 
met ons verkiezingsprogramma. 
Negatief 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motie 2 Betere Uitvoering Asielbeleid Coalitie 

Ingediend door de leden Simone Kennedy (Amersfoort), Ad de Boer (Nijkerk) , Annerieke Berg 
(Zeewolde), Caroline Blom (Alphen aan de Rijn), Marjo Molengraaf (Gorinchem), Marleen Treep  
(Woudenberg), Alice Kok, (Bunschoten), Marcel Scheringa, Roelie Bosch (Almere), Jolande Stoete 
(Tiel), Gerbert Priem (Putten), Monique Romeijn (Alphen aan de Rijn), Tjitske Biersteker (Den Helder), 
Riet Eshuis-Egberts (Hoge Hexel), C. van Dijk (Wierden) 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25 november 2017 te Nijkerk, 
 
constaterende dat: 

- Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen in de asielparagrafen, zoals de 
kleinschalige opvang, minder verhuisbewegingen, taalles vanaf binnenkomst, intensieve 
integratie na huisvesting in de nieuwe gemeente en BBB-financiering door het rijk 

- Maar dat veel leden van de ChristenUnie een aantal pijnpunten constateren in de 
asielparagrafen van het regeerakkoord 

- Veel leden van de ChristenUnie lokaal betrokken zijn bij het zorgdragen voor asielzoekers, 
vluchtelingen en mensen die hier zonder verblijfsvergunning zijn 
 

overwegende dat: 
- De Bijbel ons gebiedt om zorg te dragen voor de vreemdeling in ons midden 

 
spreekt uit dat:  

- De ChristenUnie zich te allen tijde sterk zal maken voor de positie van de vreemdeling 
 

en verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- Om in de uitvoering van het beleid van de Tweede Kamerfractie maximale ruimte te zoeken 

binnen de grenzen van het regeerakkoord om 
- het bestaande kinderpardon op een ruimhartige manier uit te voeren 

- asielzoekers ook tijdens hun eerste juridische procedures ondersteuning te bieden  

- erop toe te zien dat de mensenrechten van vluchtelingen niet worden geschonden bij 

terugkeerdeals  

- over het algemeen tot een menswaardig asielbeleid te komen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur 
Bij de presentatie van het regeerakkoord heeft dhr. Segers het handhaven van het kinderpardon in de 
huidige vorm expliciet als grote teleurstelling genoemd. Die teleurstelling spreekt ook uit deze motie. 
Met de rechtse meerderheid in de Kamer heeft de ChristenUnie niet alle idealen uit haar 
asielparagraaf kunnen realiseren. Onze onderhandelaars zaten wel met die idealen aan tafel en 
hebben ervoor geknokt. De motie vraagt om maximaal de ruimte te zoeken en te blijven knokken voor 
onze idealen op het gebied van asiel en migratie. Dat onderschrijft het Landelijk Bestuur van harte. 
Positief 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Motie 3 Belastingontwijking multinationals 
Ingediend door de leden Bjorn Lous (Wageningen), Gerben Bosscha (Arnhem), Antonie Fountain (Tull 
en ’t Waal), Leonie Schenkel (Wageningen), Arthur Miedema, Linda Hilhorst, Marlon Lous-van der Wal 
(Wageningen), Kim van der Molen (Wageningen), Stefan Kowalczyk (Bodegraven), Anthonie Drenth 
(Zeist), Gersom van der Elst (Wageningen), Jaco van Buren (Haarlem), Tjeerd Broersma (Arnhem), 
Micha Ouwens (Zeewolde), Henk Lok (Bunschoten), Matthias Kuiterman (Nieuwleusen), Angelo 
Sarabèr (Arnhem) 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk, 
 



 
 
gelezen:  

- het Regeerakkoord; 

- de confronterende onthullingen uit de Paradise Papers; 

- de op 21-11-2015 aangenomen Motie belastingafspraken multinationals; 

 
constaterende dat: 

- de Nederlandse belastingwetgeving nog steeds volop mogelijkheden biedt voor grootschalige 

belastingontwijking 

- het huidige kabinet (bij monde van het regeerakkoord) en de nieuwe minister onvoldoende 

ambitie tonen om het beleid significant te veranderen; 

- de ChristenUnie zich met de motie ‘Belastingafspraken multinationals’ (21-11- 2015) heeft 

gecommitteerd aan het standpunt dat er een einde moet komen aan belastingvoordelen voor 

multinationals als dit tot oneerlijke concurrentie leidt; 

 
overwegende dat: 

- Nederland als internationaal belastingparadijs zorgt voor ongelijkheid tussen multinationals en 

kleinere ondernemingen (MKB); 

- de Nederlandse belastingwetgeving bijdraagt ongelijkheid tussen multinationals en kleinere 

ondernemingen (MKB); 

- een strategie met een grote kans dat deze leidt tot een ‘race to the bottom’ tussen landen, 

waarvan slechts de multinationals profiteren; 

 
spreekt uit dat: 

- de ChristenUnie zich tot het uiterste inspant om te zorgen dat het kabinet definitief een einde 

maakt aan het faciliteren van immorele belastingontwijking; 

- de ChristenUnie zich tot het uiterste inspant om te zorgen dat multinationals gewoon de prijs 

betalen voor de diensten (infrastructuur, overheidsvoorzieningen en dergelijke) die ze 

gebruiken in het land waar hun activiteiten plaatsvinden. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Preadvies Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur ondersteunt de vraag aan de Tweede Kamerfractie om een eerlijke belasting te 
heffen van multinationale ondernemingen. 
Positief 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Motie 4 Kabinet ten dienst van Nederlandse burgers 
Ingediend door de leden Bjorn Lous (Wageningen), Gerben Bosscha (Arnhem), Antonie Fountain (Tull 
en ’t Waal), Leonie Schenkel (Wageningen), Arthur Miedema, Linda Hilhorst, Marlon Lous-van der Wal 
(Wageningen), Kim van der Molen (Wageningen), Stefan Kowalczyk (Bodegraven), Anthonie Drenth 
(Zeist), Gersom van der Elst (Wageningen), Jaco van Buren (Haarlem), Tjeerd Broersma (Arnhem), 
Micha Ouwens (Zeewolde), Henk Lok (Bunschoten), Matthias Kuiterman (Nieuwleusen) 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk, 
 
gelezen: 

- het Regeerakkoord; 

- de op 21-11-2015 aangenomen Motie belastingafspraken multinationals; 

- https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2201913-hebben-shell-en-unilever-voor-afschaffing-

dividendbelasting-gelobbyd.html 

- https://fd.nl/economie-politiek/1225758/geen-lastenverlichting-onder-rutte-iii 

 
constaterende dat: 

- dit kabinet de dividendbelasting wil afschaffen en de vennootschapsbelasting wil verlagen;  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2201913-hebben-shell-en-unilever-voor-afschaffing-dividendbelasting-gelobbyd.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2201913-hebben-shell-en-unilever-voor-afschaffing-dividendbelasting-gelobbyd.html


 
 

- de ChristenUnie zich de afgelopen jaren kritisch heeft betoond ten aanzien van de aannames 

en doelen van neoliberaal beleid waarbij alles draait om investeringen in economische groei 

(de BV Nederland); 

- de onderhandelaars van de ChristenUnie zich daarentegen hard hebben ingezet  om het 

christelijk-sociale geluid terug te laten klinken in het regeerakkoord; 

- de ChristenUnie staat voor een overheid die dienstbaar is aan de samenleving; 

- het de ambitie van het nieuwe kabinet is om iedereen te laten profiteren van de gunstige 

economie; 

 
overwegende dat: 

- de beoogde strategie achter dit belastingbeleid niet door economische modellen of 

wetenschappers ondersteund wordt. 

- de geplande belastingvoordelen, mede daarom, zorgen voor onbegrip en onrust in de 

samenleving wat tevens de geloofwaardigheid van de politiek aantast. 

- de belastingvoordelen voor multinationals indruisen tegen de ambitie om niet alleen bedrijven 

en ondernemers, maar ook de Nederlandse burger meer te laten profiteren van het 

economisch systeem; 

- een belangrijk waardevol ChristenUnie punt (CO2 belasting) hierdoor wordt ondermijnd omdat 

er tegenover de CO2 belasting nu een belastingvoordeel staat van 1.4 miljard. 

 
spreekt uit dat: 

- de ChristenUnie het initiatief neemt om, in samenwerking met de coalitiepartners op zoek te 

gaan naar een oplossing voor de ontstane onrust in de samenleving door: 

* Ofwel een betere (economische) onderbouwing naar buiten te brengen voor het afschaffen 
van de dividendbelasting en andere voordelen voor multinationals; 
* Ofwel te komen met concrete maatregelen die het belastingbeleid beter in balans brengen 
met de belangen van de Nederlandse burgers.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur 

Bij de eerste bullet wordt voorgesteld om de ChristenUnie fractie met een betere onderbouwing voor 
het afschaffen van de dividendbelasting te komen. Het is duidelijk dat de afschaffing van de dividend 
belasting niet het idee van de ChristenUnie is geweest. Maar dat wij in het kader van een brede 
herziening van het belastingstelsel, waarbij alle groepen er op vooruit gaan, in het bijzonder de 
eenverdieners en de middeninkomens alle belastingvoorstellen van dit kabinet ondersteunen. 
Bij de tweede bullet wordt materieel gevraagd om de afspraken van het regeerakkoord open te breken 
en dat vinden we ongewenst.  
Wij interpreteren de motie als volgt: we vragen de ChristenUnie fractie om in de komende 
regeringsperiode binnen de kaders van het regeerakkoord zich te blijven inzetten voor een goede 
balans in het belastingstelsel tussen burgers en bedrijven. 
Met deze interpretatie adviseert het Landelijk Bestuur positief. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Motie 5 Sneller starten met investeren in onderwijs 
 
Ingediend door de leden: Daan Weststrate (Ede), Rijk van Ommeren, Marco de Jong, John van den 
Groenendal, Peter Jansen, Cora Otter Ede, Jan Peter Blok, Aline Tuls, Willem van Braak, Arie 
Barendrecht, Martijn Schilder, Sandra Kooij, Ingrid de Vries, Gerard Verkuil, Klazien Cuperus-Plette 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk, 
 
constaterende dat: 

- in het regeerakkoord investeringen in het primair onderwijs zijn afgesproken, voor salaris en 

verlaging van de werkdruk; 

- de investeringen voor verlaging van de werkdruk staan gepland voor het einde van de 

kabinetsperiode; 



 
 

- de werkdruk in het primair onderwijs ongekend hoog is, wat gevolgen heeft voor leerlingen en 

leraren. 

 
overwegende dat: 

- alle betrokken in het onderwijs en de politieke partijen graag zien dat werkdruk in het primair 

onderwijs snel en effectief wordt aangepakt; 

- wanneer de werkdruk niet snel genoeg wordt aangepakt, leerlingen zullen lijden onder 

kwaliteitsverlies, leraren zullen uitvallen (de sector het inmiddels als het hoogste percentage 

burn-outs) en scholen nog grotere personeelstekorten tegemoet zullen zien; 

- wanneer de investeringen pas later beschikbaar komen, de positieve effecten niet tijdens deze 

regeerperiode merkbaar worden; 

- de inzet van extra onderwijsassistenten en conciërges bij zal dragen aan verlaging van de 

werkdruk in het primair onderwijs. 

 

spreekt uit dat: 
- het wenselijk is dat sneller wordt gestart met de investeringen die moeten leiden tot verlaging 

van de werkdruk in het onderwijs; 

- de ChristenUnie-fractie, PO-Raad en vakbonden in het onderwijs met elkaar om tafel gaan 

zitten om de mogelijkheden te onderzoek om de werkdruk te verlichten, bijvoorbeeld door de 

investeringen in het onderwijs naar voren te halen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Preadvies Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur vraagt aan de Tweede Kamerfractie om de mogelijkheden te zoeken om sneller 
te starten met het investeren in met name het primair onderwijs. 
Positief. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motie 6 Terug naar de Balans - Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk 
 
gelezen:  

- https://www.volkskrant.nl/binnenland/buma-kabinet-zal-nee-bij-referendum-over-de-sleepwet-

negeren~a4524992/  

- http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/10/ook-christenunie-negeert-

referendum-553974/  

- https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?%20id=2017Z05603&did=

2017D11677  

- https://decorrespondent.nl/7054/vier-redenen-waarom-de-nieuwe-aftapwet-een-slecht-idee-

is/1467288107516-1701e59e  

- De PerspectieF motie ‘Wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten’ van april 2016. 

 
constaterende dat: 

- Er door allerlei geledingen in de samenleving – wetenschappers, ngo’s, telecombedrijven, 

belangenorganisaties, de Raad van State en het College voor de Rechten van de Mens – 

kritische kanttekeningen worden geplaatst omtrent de proportionaliteit en ‘checks and 

balances’ binnen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (voorts Wiv 2017); 

- De regerende partijen (inclusief de ChristenUnie) uitspreken zich te laten raadgeven door het 

raadgevende referendum over de Wiv 2017 

 
overwegende dat: 

https://www.volkskrant.nl/binnenland/buma-kabinet-zal-nee-bij-referendum-over-de-sleepwet-negeren~a4524992/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/buma-kabinet-zal-nee-bij-referendum-over-de-sleepwet-negeren~a4524992/
http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/10/ook-christenunie-negeert-referendum-553974/
http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/10/ook-christenunie-negeert-referendum-553974/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?%20id=2017Z05603&did=2017D11677
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?%20id=2017Z05603&did=2017D11677
https://decorrespondent.nl/7054/vier-redenen-waarom-de-nieuwe-aftapwet-een-slecht-idee-is/1467288107516-1701e59e
https://decorrespondent.nl/7054/vier-redenen-waarom-de-nieuwe-aftapwet-een-slecht-idee-is/1467288107516-1701e59e


 
 

- Hoewel een raadgevend referendum niet gevolgd hoeft te worden, het op voorhand negeren 

van een raadgevend referendum indruist tegen de waarden van de democratie en mogelijk 

het vertrouwen van burgers schaadt; 

- Er maatschappelijke onrust is ontstaan rondom de Wiv 2017 vanwege de ‘onderzoeksgerichte 

interceptiebevoegdheid,’ die in potentie ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van 

(onschuldige) burgers mogelijk maakt, zonder dat er daadkrachtig toezicht is georganiseerd;  

- De effectiviteit van grootschalige data-interceptie voor de opsporing twijfelachtig is, gezien het 

feit dat plegers van terroristische aanslagen in Europa vaak al bekend waren bij de 

inlichtingendiensten; 

- Er op het 33e partijcongres in 2016 al de oproep is gedaan – via een aangenomen motie – om 

de Wiv 2017 beter in te richten vanwege het gebrekkige toezicht op die nieuwe 

bevoegdheden; 

 
spreekt uit dat: 

- De ChristenUnie de kritische kanttekeningen uit de geledingen van de samenleving serieus 

neemt, zelfs als dat via de vorm van een raadgevend referendum komt; 

- De ChristenUnie zich actief inzet om de burgerlijke vrijheden (waaronder privacy) te 

beschermen; 

- De ChristenUnie maatregelen neemt om de gevreesde ‘sleepnetwerking’ (de 

onderzoeksgerichte interceptiebevoegdheid uit art. 48) te voorkomen en het toezicht op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan te scherpen; 

- met een terugkoppeling over de uitvoering van deze motie te komen op het voorjaarscongres 

van 2018. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur 
- Via amendementen en toezeggingen is er extra aandacht gekomen voor toezicht en inbreuk 

op privacy. Zo zijn, door de motie Schouten, de toezichthouders versterkt in hun positie om 

toezicht te kunnen houden op de inlichtingendiensten. 

- Daarnaast zijn er in het Regeerakkoord maatregelen genomen: Er kan, mag en zal geen 

sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in 

Nederland of het buitenland (‘sleepnet’). Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de 

hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. De evaluatie, waarbij aan dit punt 

bijzonder belang zal worden toegekend, wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke 

commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na inwerkingtreding. Indien 

de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet voorstellen additionele waarborgen in de 

wet op te nemen en het toezicht hierop te versterken. 

- De motie is strikt genomen misschien overbodig, maar we zien haar als een aanmoediging 

voor de Tweede Kamerfractie om hier scherp op toe te zien en de partij hierover te 

informeren.  

Positief 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Motie 7 Terug naar de Balans -  Prestatiedruk onder jongeren 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 

Partijcongres 25-11-2017 te Nijkerk 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk 
 
gelezen:  

- Het regeerakkoord, waarin gemaakte afspraken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor 

de komende 3,5 jaar zijn vastgelegd. 

 
constaterende dat: 

- Het leenstelsel niet wordt teruggedraaid maar dat er wel een beroep wordt gedaan op 

jongeren doormiddel van de diensttijd; 



 
 

- diverse onderzoeken van onder andere MIND laten zien dat meer dan 60% van de jongeren 

‘vaak tot erg’ prestatiedruk voelen in hun dagelijks leven; 

- de diensttijd het ongewenste neveneffect kan meebrengen, dat alleen de jongeren die studie 

en werk wél weten te combineren een streepje voor krijgen bij de overheid. 

- dit prestatiedruk in de hand werkt. 

- er in het regeerakkoord niet tot weinig aandacht wordt gegeven aan dit probleem. 

 
overwegende dat: 

- De ChristenUnie nu als regeringspartij de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 

jongeren moet oppakken 

 
spreekt uit dat: 

- Prestatiedruk onder jongeren een groot probleem is; 

- de ChristenUnie samen met PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en andere organisaties op 

korte termijn met concrete voorstellen komt om deze problematiek aan te pakken; 

- de ChristenUnie deze voorstellen in de Kamer gaat uitdragen, en er binnen het kabinet op 

aandringt deze voorstellen over te nemen; 

- met een terugkoppeling over de uitvoering van deze motie te komen op het voorjaarscongres 

van 2018. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur herkent de zorg over de toenemende prestatiedruk in het algemeen in onze 
samenleving maar speciaal bij jongeren en jongvolwassenen. 
Echter, de motie koppelt de maatschappelijke diensttijd onterecht aan de door jongeren ervaren 
prestatiedruk. Het regeerakkoord biedt jongeren de kans  en de tijd via de maatschappelijke diensttijd 
een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dit is vrijwillig, de jongeren kan ervoor kiezen en gaat 
er zelf over of dit voor, tijdens of na de studie plaats vindt. Deze diensttijd wordt beloond met  een 
getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid dat een pré kan vormen bij sollicitaties. 
 
Als Perspectief met concrete voorstellen komt om iets te doen aan de prestatiedruk onder jongeren, 
zijn wij van harte bereid om daarin samen op te trekken. Maar deze motie kunnen wij niet zo steunen.  
Negatief 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motie 8 Terug naar de Balans -  Duurzame Belastingen 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 

Partijcongres 25-11-2017 te Nijkerk 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 25-11-2017 te Nijkerk 
 
gelezen:  

- Het regeerakkoord, waarin gemaakte afspraken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor 

de komende 3,5 jaar zijn vastgelegd; 

- de in november 2015 aangenomen PerspectieF motie ‘Belastingafspraken multinationals’; 

- de in mei 2017 aangenomen PerspectieF motie ‘Houd vast aan Duurzaamheid’ 

 
constaterende dat: 

- De dividendbelasting door het kabinet wordt afgeschaft; 

- het congres de PerspectieF moties ‘Belastingafspraken multinationals’ en ‘Houd vast aan 

Duurzaamheid’ hebben aangenomen, waarmee de oproep werd gedaan een einde te maken 

aan oneerlijke concurrentie met onder andere het MKB in de vorm van belastingontwijking.  

 
overwegende dat: 

- De ChristenUnie nu als regeringspartij de verantwoordelijkheid moet pakken voor een 

duurzaam en verantwoordelijk belastingbeleid; 



 
 

- dat niet mogelijk is wanneer we doorgeslagen belastingvoordelen aan multinationals gunnen, 

met een oneerlijke concurrentie positie voor het MKB als gevolg. 

 
spreekt uit dat: 

- de moties ‘‘Belastingafspraken multinationals’ en ´Houd vast aan Duurzaamheid’ alsnog 

serieus worden genomen; 

- De ChristenUnie zich tot het uiterste zal inspannen om deze moties uit te voeren, om zo de 

oneerlijke belastingvoordelen van multinationals ten opzichte het MKB te herstellen. 

- met een terugkoppeling over de uitvoering van deze motie te komen op het voorjaarscongres 

van 2018. 

 
en gaat over tot de orde van de dag 

 
Preadvies Landelijk Bestuur 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De motie is uitgevoerd in het regeerakkoord door het aanpakken van brievenbusfirma’s door een 
bronheffing op rente en royalty’s, door handhaving van het strengste bonusbeleid voor financiële 
instellingen van Europa en door het aantrekkelijker maken van het in vaste dienst nemen van 
personeel, in het bijzonder in het MKB. 
Het Landelijk Bestuur heeft dus niets tegen deze motie, maar vindt haar ook overbodig. 
Oordeel partijcongres 


