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Agendapunt 10 Terugkoppeling aangenomen moties 

Terugkoppeling ingediende moties aan Partijcongres 

Hieronder vindt u de terugkoppeling van de door het Partijcongres aangenomen moties vanaf het 

congres van 19 juni 2018 tot het afgelopen congres in april. Besluiten over aanpassingen in 

reglementen en administratieve zaken zijn hierin niet meegenomen. 

Besluit 

Het Landelijk Bestuur verzoekt het partijcongres van 20 november 2021 in te stemmen met de 

terugkoppeling op de genoemde moties en deze moties te verwijderen uit de actuele lijst van moties. 

De moties waarbij nog geen terugkoppeling staat, blijven in deze lijst staan.  

Partijcongres 9 juni 2018          Terugkoppeling 

Motie 1: Jongeren en schuldenproblematiek Opgenomen in verkiezingsprogramma TK 2021 
en in het offensief tegen armoede en schulden, 
gelanceerd door TK fractie (samen met PvdA). 

Motie 2: Loondispensatie Loonkostensubsidie blijft voor mensen met een 
beperking. Genoemde punten zijn inzet van TK 
fractie bij voorstellen en wetgeving over 
mensen met een beperking. 

Motie 3: In NL wonen geen laag- of 
hooggeschoolden 

Er wordt actief gelet op taalgebruik in debatten. 
Ook in de campagne tegen uitgesproken. In het 
VP TK 2021 praktisch/theoretisch geschoold 
gebruikt.  

Motie 4: PU’s en recht om moties in te dienen. Opgenomen in reglement. 

 

Partijcongres 24 november 2018         Terugkoppeling 

Motie 1: Moratorium op uitzetting van in NL 
gewortelde kinderen 

Na afronding van het onderzoek van de 
staatssecretaris is een afsluitende regeling voor 
het Kinderpardon tot stand gekomen waarbij 
enkele honderden kinderen en hun gezinnen 
alsnog verblijf in NL kregen. 

Motie 2: Aanpak werkende armoede Opgenomen in verkiezingsprogramma TK 2021 
en in het offensief tegen armoede en schulden, 
gelanceerd door TK fractie (samen met PvdA). 

Motie 3: Aanpak negatieve effecten 
kostendelersnorm 

Opgenomen in verkiezingsprogramma TK 2021 
en diverse moties. Er wordt onderzoek gedaan 
naar andere vormgeving van kostendelersnorm. 

Motie 4: Eerst herindeling luchtruim vóór 
opening Lelystad Airport 

Zie o.a. verkiezingsprogramma TK 2021. 

Motie 5: Overplaatsing vluchtelingen op Lesbos De TK fractie roept de regering bij iedere 
gelegenheid op om zich aan te sluiten bij de 
initiatieven zoals in de motie genoemd. Zonder 
succes gezien de politieke verhoudingen; een 
coalitie van bereidwillige landen die 
vluchtelingen gaat herverdelen blijft inzet; inzet 
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voor herplaatsing vluchtelingen van Griekse 
eilanden heeft geleid tot Moria-overeenkomst. 

Motie 6: Staatlozen Dit is de inzet van de Tweede Kamerfractie bij 
de huidige behandeling van het wetsvoorstel 
dat staatloosheid moet regelen. Op het punt 
van de rol van gemeenten heeft de Tweede 
Kamerfractie schriftelijke vragen gesteld om 
gemeenten te faciliteren bij vaststelling 
staatloosheid. 

Motie 7: Toekomstvisie luchtvaartsector Er is een luchtvaartnota ontwikkeld. 

Motie 8: Vliegpact Opgenomen in het verkiezingsprogramma TK 
2021 en daarmee inzet van de TK fractie. 

Motie 9: Zekerheid voor het hoger onderwijs Dit is door de Tweede Kamerfractie benoemd in 
schriftelijk overleg over aanpak herziening 
bekostigingssystematiek hoger onderwijs en 
onderzoek (2018A04434): Zij hechten er waarde 
aan dat vaart wordt gemaakt met dit traject, 
zodat we op korte termijn kunnen komen tot 
een stabiele en realistische nieuwe 
bekostigingssystematiek voor het hoger 
onderwijs, die meer dan nu rekening houdt met 
de groei van het aantal studenten. 
 
Ook opgenomen in verkiezingsprogramma TK 
2021 (p. 69-70). 

 

Partijcongres 9 februari 2019          Terugkoppeling 

Motie 1: EU visie Onderwijs en Onderzoek  

Motie 4: Geweldsmisdrijven tegen vrouwen Dit is door de Tweede Kamerfractie bij diverse 
debatten aan de orde gesteld. 

 

Partijcongres 23 november 2019        Terugkoppeling 

Motie 1: Financiële situatie gemeenten Dit is door de Tweede Kamerfractie bij diverse 
debatten aan de orde gesteld, waaronder het 
debat over de Begroting BZK voor 2021. In de 
begroting van dat jaar is ook de 
opschalingskorting bevroren. Daarnaast vindt er 
voor 2022 volledige compensatie plaats van het 
tekort voor jeugdzorggelden. Inzet van de 
fractie is om, conform verkiezingsprogramma, 
beiden structureel te maken. 

Motie 3: Fractievorming Europees Parlement ChristenUnie is lid geworden van de EVP fractie. 

Motie 4: Lagere lasten om meer te bouwen Dit is door de Tweede Kamerfractie aan de orde 
gesteld in verschillende debatten en de 
behandeling van de voorjaarsnota, ondersteund 
door o.a. een motie om de huurbevriezing te 
compenseren door verhuurderheffing te 
verminderen vanuit de BIK. Dit is ook 
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opgenomen in het verkiezingsprogramma TK 
2021. 

Motie 6: Evenwichtige bekostiging van 
wetenschap en hoger onderwijs 

Evenwichtige bekostiging is eerder dan dit 
congres al uitgebreid ter sprake gekomen in 
Notaoverleg Herziening 
Bekostigingssystematiek hoger onderwijs en 
onderzoek (2019A00535).  
Zie ook Minister wijt onrust rond bekostiging 
aan universiteiten - ScienceGuide  
Is ook opgenomen in verkiezingsprogramma TK 
2021 (p. 69-70). 

Motie 8: Actuele studieschuld Geland in het verkiezingsprogramma TK 2021, 
p. 100: 
• Wegingsfactor bij hypotheek gebaseerd op 
actuele studieschuld. De wegingsfactor van 
studieschuld bij het aangaan van een hypotheek 
moet worden bepaald op basis van de actuele 
studieschuld. 

Motie 9: Behandeling van burn-out binnen de 
basis-GGZ op te nemen in het basispakket 
zorgverzekering voor jongeren van 25 jaar en 
jonger. 
 

De blijvende inzet van de Tweede Kamerfractie 
is goede GGZ-zorg voor jongeren met een burn-
out en preventieve maatregelen om burn-outs 
te voorkomen. Een amendement op het 
verkiezingsprogramma 2021 om behandeling 
van burn-out binnen de basis-GGZ op te nemen 
is door het congres verworpen. 

Motie 10: Bekostiging basisbeurs Is opgenomen in verkiezingsprogramma TK 
2021. 

Motie 11: Compensatie voor studenten zonder 
basisbeurs 

Heeft plaats gekregen in verkiezingsprogramma 
TK 2021 en doorrekening 
verkiezingsprogramma. 

Motie 13: Mantelzorg is topsport Niet specifiek mantelzorg, maar in plenaire 
behandeling van Wet versterken positie mbo-
studenten, wel uitgebreid stilgestaan bij 
herkenbaarheid studentenfonds en 
profileringsfonds mbo en ho.  
Voordat dit congres plaatsvond, bij 
begrotingsbehandeling OCW 2019 ook 
aandacht voor gevraagd: Nog steeds blijkt dat 
studenten er niet goed van op de hoogte zijn dat 
ze bij onvrijwillige studievertraging aanspraak 
kunnen maken op het Profileringsfonds. Ook de 
individuele studietoeslag voor studenten met 
een medische beperking werkt niet naar 
behoren. 
Heeft plaats gekregen in verkiezingsprogramma 
TK 2021. 

 

Partijcongres 21 november 2020        Terugkoppeling 

Motie 1: Tranen van Lesbos Inzet blijft een Europese oplossing voor de 
problemen in de getroffen lidstaten, eerlijke 

https://www.scienceguide.nl/2019/07/minister-wijt-onrust-rond-bekostiging-aan-sector/
https://www.scienceguide.nl/2019/07/minister-wijt-onrust-rond-bekostiging-aan-sector/
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verdeling van vluchtelingen en humaan 
vluchtelingenbeleid. De fractie heeft hier 
moties over ingediend en gesteund en het heeft 
ook een plek gekregen in het VP2021.  

Motie 2: Mensenrechtenschendingen in West-
Papua 

- “Een daad van vrije keus” is bij 
begrotingsbehandeling 2020 aan de orde 
gesteld en in schriftelijke vragen; we blijven met 
andere fracties proberen dit op agenda te 
krijgen. 
- Verschillende keren dmv schriftelijke vragen 
met andere fracties situatie Papua als opdracht 
aan regering meegegeven. 
- Komende periode Papua weer als speerpunt 
aangemerkt. 

Motie 5: Zonder zorgpersoneel geen zorg - De Tweede Kamerfractie zal het specifieke 
punt van de doorrekening van het aantal 
beschikbare bedden in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en 
thuiszorg in relatie tot het ziekteverzuim en 
uitval van zorgpersoneel om zo tot het reële 
aantal beschikbare bedden te komen 
aankaarten tijdens het eerstvolgende passende 
debat. Het verwachte ziekteverzuim en uitval 
van personeel heeft de blijvende aandacht van 
de fractie. 
- Dit is de blijvende inzet van de Tweede 
Kamerfractie en is opgenomen in het 
verkiezingsprogramma 2021. 

Motie 6: Gemeenten hebben acuut meer 
structureel geld nodig 

Dit heeft een plek gekregen in het VP2021 en 
de doorrekening van het VP. Tevens heeft de 
fractie zich daar binnen de coalitie hard voor 
gemaakt. 

Motie  8: Strafrechtelijk onderzoek naar 
seksueel misbruik in jeugdinstellingen 

Is aan de orde gesteld door de fractie bij het 
debat over het rapport De Winter. 

Motie 10: Thuisonderwijs Uiteindelijke wetsvoorstel is niet naar de Kamer 
gezonden na consultatie.  
 
Thuisonderwijs opgenomen in VP 2021 (p. 63) 

Motie 11: Sport en mensenrechtenschendingen De ChristenUnie-fractie was mede-indiener van 
de aangenomen motie tegen 
regeringsafvaardiging WK in Qatar; ook 
aangenomen motie-Segers-Van der Lee tegen 
evt. afvaardiging naar Bakoe; al in 2013 heeft 
CU motie mede ingediend die regering verzoekt 
zich zowel in internationaal verband als in 
samenwerking met nationale sportkoepels in te 
zetten voor de opname van 
mensenrechtennormen, in het bijzonder van 
werknemersrechten, in de reglementen van 
internationale sportfederaties, die gelden bij 
het toewijzen en bij de organisatie van grote 
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sportevenementen; regering gaat dit gesprek 
sindsdien aan, bleek uit ao met minister BuZa 
over mensenrechten in oktober jl. 

Motie 12: Stop huisuitzettingen tijdens 
Coronacrisis 

Dit is door de Tweede Kamerfractie aan de orde 
gesteld bij de begrotingbehandeling en bij het 
commissiedebat Wonen & Corona. 

Motie14:  Campagne en duurzame relatiebouw 
migranten 

Er is een veelkleurig netwerk opgericht dat 
regelmatig samenkomt. Daarnaast aandacht 
voor migrantenkerken bij diverse lokale 
afdelingen. 

 

Partijcongres 30 januari 2021          Terugkoppeling 

Motie 2: Ondersteun interne democratie  

Motie 3: De overheid als bondgenoot  

Motie 4: Samenwerking overheid en 
ondernemers 

 

Motie 5: Kringlooplandbouw Dit is en wordt meegenomen in de bijdragen 
aan de debatten over (kringloop)landbouw en 
de omgevingsvisie die op dit moment 
geschreven wordt. 

Motie 6: Sterk Nederland in krachtig Europa  

Motie 10: Alternatieven voor het toekomstig 
Coronabeleid 

Diverse debatten door WI georganiseerd in 
voorjaar 2021, o.a. op partijcongres van april 
2021. 

 

Partijcongres 17 april 2021          Terugkoppeling 

Motie 5: Digitaliseringsvisie Het Wetenschappelijk Instituut is gevraagd zorg 
te dragen voor een totstandkoming van deze 
visie. Hiertoe wordt een commissie gevormd 
met een balans aan politiek-bestuurlijke 
ervaring, kennis van digitalisering en 
datavraagstukken en christelijk-sociale 
visievorming op dit thema. Afronding van het 
traject wordt verwacht in het najaar 2022.  
 
Het Wetenschappelijk Instituut nodigt leden graag 
uit om een notitie in te sturen, van maximaal 1 A4, 
met dilemma's, vergezichten en/of praktische 
suggesties, die u aan deze commissie zouden 
willen meegeven. Wees welkom mee te denken: 
wi@christenunie.nl. 

Motie 6: Ontwikkelingssamenwerking is geen 
sluitpost 

Dit uitgangspunt is van harte overgenomen 
door de Tweede Kamerfractie en is de inzet bij 
komende begrotingsbehandeling en eventuele 
onderhandelingen over een nieuw kabinet. 

 

mailto:wi@christenunie.nl

