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12. Resoluties 

 

12. Resoluties Ledencongres 

 

12.1 

Resolutie Behoud tbv bestuurswerk studenten  

Ingediend door PerspectieF, werkgroep Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede 

 

gelezen:  

- de instemming van de fractie met de invoering van de langstudeerboete, met uitzondering van 
langdurige zieken en gehandicapten 

 

constaterende dat: 

- hiermee tekort wordt gedaan aan studenten die zich inzetten voor de maatschappij door 
middel van diverse vormen van vrijwilligerswerk en bestuurswerk. Zeker ook gezien het feit 
dat deze studenten zich na hun studietijd inzetten voor maatschappelijke functies en door 
deze maatregel ingeperkt zal worden 

 

overwegende dat: 

- op deze wijze de maatschappelijke participatie van de studenten een halt wordt toegeroepen 

- op deze wijze geen recht gedaan wordt aan de problematiek binnen het Hoger Onderwijs 
doordat er geen structurele verbetering hiermee beoogd wordt 

 

spreekt uit dat: 

- dat de fractie het belang van maatschappelijke betrokkenheid van studenten erkent en pleit er 
voor om de langstudeerboete niet toe te passen voor studenten die bestuurswerk verrichten 
tijdens de studententijd. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
De redenen om in te stemmen met de langstudeerdersmaatregel waren het jaar uitstel en de 
opneming (via het amendement van de ChristenUnie) van een hardheidsclausule. Daarmee is de TK-
fractie akkoord gegaan met een maatregel om langstuderen zonder noodzaak als zodanig tegen te 
gaan, in lijn met ons verkiezingsprogramma. Er staat echter een andere maatregel in het programma 
die aan de problemen van studenten die nuttig maatschappelijk werk doen (zoals 
studentenbestuurswerk) tegemoet kan komen. Dat is de collegegeldaftrek voor studenten die zich 
vrijwillig voor dergelijke doeleinden inzetten. De TK-fractie zal zich er voor inzetten om deze maatregel 
te verwerkelijken. Het Landelijk Bestuur hoopt dat hiermee voldoende aan de in de resolutie 
genoemde bezwaren tegemoetkomt. 
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12.2 

Resolutie invoering langstudeerboete in verschillende stadia  

Ingediend door PerspectieF 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede 

 

gelezen:  

- de instemming van de Tweede Kamer en de fractie van de ChristenUnie met de invoering van 
de langstudeerboete, met uitzondering van langdurige zieken en gehandicapten, 

 

constaterende dat: 

- hiermee tekort wordt gedaan aan studenten die op dit moment studeren en zich hier niet of 
onvoldoende op voor kunnen bereiden, ook wanneer er een jaar uitstel wordt meegerekend. 

- hiermee de rechtszekerheid voor studenten onvoldoende wordt gewaarborgd. 

 

overwegende dat: 

- op deze wijze veel studenten overvallen worden door deze maatregelen en de spelregels 
tijdens het spel worden gewijzigd. 

 

spreekt uit dat: 

- dat de fractie van de Eerste Kamer het belang van het cohortsgewijs invoeren van de 
langstudeerboete nastreeft en er alles aan zal doen om hiervoor steun te krijgen bij andere 
partijen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 

De TK-fractie heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel het amendement dat cohortsgewijze 
invoering beoogde, gesteund. Dit amendement is echter niet aangenomen. Uiteindelijk heeft de fractie 
voor het wetsvoorstel als zodanig gestemd (zie ook het pre-advies bij de vorige resolutie). Ditzelfde 
wetsvoorstel zal aan de Eerste Kamer worden aangeboden. De Eerste Kamer kan de wet niet meer 
amenderen. Wel kan ze de cohortsgewijze invoering opnieuw aan de orde stellen en er steun voor 
proberen te verwerven. Omdat de middelen om de wet te veranderen in de Eerste Kamer beperkt zijn 
ontraadt het bestuur de motie. 
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12.3 

Resolutie Beslissingsbevoegdheid bail-outs alleen bij Tweede Kamer 

Ingediend door Dagmar van Dusschoten (ChristenUnie Limburg) 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede 

 

gelezen:  

- ; 

constaterende dat: 

- de regering bij de bail-out van Griekenland de wens van de Tweede Kamer heeft genegeerd 
en de Grieken toch een lening heeft verstrekt waar de Nederlandse burger/belastingbetaler 
voor moet opdraaien indien de Griekse schuld geherstructureerd moet worden. De regering 
bereid is de eigen regels van de EU te overtreden om de Euro ‘overeind’ te houden uit 
politieke overwegingen en niet bereid is gemaakte fouten te erkennen en de rekening daarvan 
bij de juiste partijen neer te leggen. De regering bij de bail-out van de Ieren heeft laten zien 
dat het redden van Duitse, Franse en Engelse banken belangrijker is dan een moreel te 
verantwoorden besluit te nemen en de Ierse burger/staat de schulden te laten herstructureren. 
De regering ten tijde van de aanvang van de financiële crisis ING willens en wetens teveel 
heeft betaald voor slechte leningen in de USA en dat niet correct heeft gecommuniceerd, wat 
de belastingbetaler miljarden kan kosten; 

overwegende dat: 

- deze feiten zich in iets andere vorm kunnen herhalen en er uiteindelijk toe kunnen leiden dat 
de EU ook tot een fiscale Unie verwordt. Verder, dat de Nederlandse burger een 
bovengemiddeld vermogen heeft gespaard voor het pensioen, welk geld eenvoudig kan 
verdwijnen door middel van moedwillige inflatie of mislukte leningen aan andere EU-landen of 
banken te verstrekken. Dit spaargeld, net als belastinggeld heel goed beschermd moet 
worden en niet in een enkele vergadering onder tijdsdruk en politieke druk van anderen, 
goedkoop weggegeven mag worden door regeringsvertegenwoordigers; 

spreekt uit dat: 

- de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich keihard moet maken om de 
beslissingsbevoegheid over bail-outs aan andere EU-landen en Nederlandse banken, bij de 
Tweede Kamer neer te leggen en daarmee de bewegingsvrijheid van de regering op dit terrein 
stevig in te perken vergeleken met de huidige situatie; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen 

De strekking van de resolutie is dat een  beslissingsbevoegdheid bij de TK zou moeten liggen. Dit is in 
lijn met de motie(s) van Arie Slob en anderen bij de Europese overleggen over de europact-kwesties. 
De resolutie kan dan ook worden overgenomen. 
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12.4 

Resolutie over Kamp Ashraf  in Irak 

Ingediend door E.H. (Bep) Welleweerd-van Eck (ChristenUnie Deventer) 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede 

 

Overwegende het volgende: 

- Op vrijdag 8 april 2011 hebben 2500 Irakese militairen Kamp Ashraf, een kamp met 3400 
ongewapende Iraanse ballingen, aangevallen. Vijfendertig Iraanse ballingen werden hierdoor 
gedood, waaronder acht vrouwen, en 345 gewond, waarvan velen zeer ernstig. De VN heeft het 
bloedbad bevestigd en scherp veroordeeld. 

- De Amerikanen, die in het verleden de Ashraf bewoners schriftelijke garanties van bescherming 
hebben gegeven, hebben Kamp Ashraf begin 2009 aan de regering van Irak overgedragen. 

 

1. veroordeelt de bloedige aanval op de weerloze bewoners van Kamp Ashraf; 

2. verzoekt de Nederlandse regering deze aanval eveneens te veroordelen; 

3. verzoekt de regering van Irak alle vijandelijkheden tegen de Ashraf bewoners te staken; 

4. verzoekt de Amerikaanse regering de beloften die in het verleden aan de Ashraf bewoners 
gedaan zijn na te komen; 

5. verzoekt de Verenigde Naties de bescherming van de Ashraf bewoners te garanderen. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen 

Het Landelijk Bestuur herkent zich in de strekking van deze resolutie. Al gaat het misschien wat ver 
om als Ledencongres rechtstreekse verzoeken te doen als genoemd onder punten 2 tot en 5. 
Wanneer bedoeld wordt om de fractie aan te sporen om via parlementair gangbare middelen deze 
zaak onder de aandacht te brengen, kan het Landelijk Bestuur adviseren deze resolutie over te 
nemen.  


