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Agendapunt 8 Terugkoppeling aangenomen moties 

Terugkoppeling ingediende moties aan Partijcongres 

Hieronder vindt u de terugkoppeling van de door het Partijcongres op 20 november 2021 

aangenomen moties. Besluiten over aanpassingen in reglementen en administratieve zaken 

zijn hierin niet meegenomen. 

Besluit 

Het Landelijk Bestuur verzoekt het partijcongres van 21 mei 2022 in te stemmen met de 

terugkoppeling op de genoemde moties. 

Partijcongres 20 november 2021   Terugkoppeling 

Motie 6: Niet instemmen met 
uitbreiding CTB of regels voor 
ongevaccineerden 

Ook na het congres op 20 november is de Tweede 
Kamerfractie in coronadebatten en voor en achter de 
schermen doorgegaan met het benadrukken van de 
solidariteit in de samenleving die nodig is bij de 
bestrijding van het coronavirus. Deze fase van de 
pandemie vraagt erom dat steeds meer 
verantwoordelijkheid weer terug in de samenleving 
komt te liggen. Het inleveren van vrijheid, die nodig 
was voor de volksgezondheid, is nu niet meer 
proportioneel. In de bijdrage in het coronadebat van 
26 januari hebben we dit uitgebreid ingebracht: 
https://www.christenunie.nl/blog/2022/01/26/Bijdrage-
coronadebat-26-januari. We zijn blij dat, mede dankzij 
onze inzet, de wetsvoorstellen ctb in onderwijs en 2G 
zijn ingetrokken en dat vanaf 25 februari alleen nog 1G 
in de nachthoreca en grote evenementen gold en ook 
dit vanaf 23 maart vervalt. 

Motie 7: Bestuurscultuur Overeenkomstig de reactie van het landelijk bestuur 
zijn we aan de slag met de uitvoering van deze motie. 

Motie 8: Papoea’s onderdeel 
Indische gemeenschap en delen 
in subsidie 

Vanzelfsprekend zijn Papoea’s onderdeel van de 
Indische gemeenschap en is er ook aandacht voor 
deze groep. Zo is er inmiddels in het kader van de 
subsidieregeling Collectieve Erkenning Indisch en 
Moluks Nederland subsidie toegekend aan projecten 
die betrekking hebben op de Papua gemeenschap in 
Nederland. 

Motie 9: Aandacht voor 
mensenrechten op Papoea en 
Droogleverrapport in 
regeerakkoord 

Het coalitieakkoord was een akkoord op hoofdlijnen en 
daarmee te globaal van karakter om deze specifieke 
aandachtspunten in op te nemen.  
Wel heeft de Tweede Kamerfractie zich op 
verschillende manieren ingespannen voor de rechten 
van de Papoea’s. Zo is een motie van de ChristenUnie 
aangenomen die de regering vraagt om bij Indonesië 
aan te dringen VN Mensenrechtenvertegenwoordiger 

https://www.christenunie.nl/blog/2022/01/26/Bijdrage-coronadebat-26-januari
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toe te laten tot West-Papoea; we zullen dit ook 
opvolgen; 
We hebben eerder aandacht gevraagd voor het 
Drooglever-rapport en zullen dit blijven doen.  

Motie 10: De Klimaatcrisis ís een 
acute crisis 

Klimaat heeft een belangrijke (zo niet de belangrijkste) 
plek in het coalitieakkoord gekregen, met scherpere 
doelen (50%, met beleid voor 60% reductie in 2030), 
een Klimaatfonds met 35 miljard en een 
Klimaatautoriteit zoals in initiatief van Perspectief (de 
Nederlandse Klimaatmissie) werd voorgesteld. Ook 
klimaatadaptatie krijgt meer aandacht. 

Motie 11: Ga in 10 jaar naar 0% 
uitstoot 

Dit is alleen mogelijk als we weglek zouden 
accepteren. Dat willen we niet, omdat het a. innovatie 
tegengaat (bedrijven vluchten ipv innoveren), b. voor 
het klimaat slechter is, omdat bedrijven naar landen 
zonder goed toezicht gaan en c. we kwetsbare burgers 
uit vaak landen zonder goed toezicht of goede 
wetgeving opzadelen met vervuilende industrie. We 
hebben daarom opgeschreven dat onze internationale 
impact groter moet zijn dan de nationale 
reductiedoelen van 50% (en mikken op 60% met 
beleid). Bovendien zijn de randvoorwaarden voor de 
energietransitie, denk aan dikkere elektriciteitskabels, 
niet op tijd op orde. We hebben ook het technisch 
personeel niet om alles binnen 10 jaar te bouwen. De 
doelen die er nu staan zijn volgens PBL 'op de grens 
van het haalbare', maar we zetten alles op alles om die 
te halen, en waar we sneller kunnen, gaan we 
natuurlijk sneller! 

 


