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8. Moties 

 
8. Moties nav Notitie Met hart en ziel verder  

 
8.1 
Motie Bevlogenheid en passie 
Ingediend door Maassluis-Midden Delfland 

 
Het Uniecongres d.d. zaterdag 14 mei 2011 in Ede in vergadering bijeen,  
 
Overwegende, 

- Dat de commissie Schippers een uitstekend evaluatierapport heeft gepresenteerd; 
- Dat in de samenvatting met instemming te lezen valt dat onze partij niet herkenbaar was 

als uitgesproken christelijke partij met een onderscheidend christelijke profiel; 
- Dat de campagne de kiezers ook geen aanleiding gaf tot het maken van een principiële 

keuze, 
- Dat het onze partij de afgelopen jaren heeft ontbroken aan passie en dat er, door de 

bestuurlijke toonzetting, van bevlogenheid onvoldoende sprake was; 
- Dat de ChristenUnie zich tijdens de verkiezingscampagne heeft laten verleiden tot een 

niet gewenste discussie over homo sexualiteit; 
- Dat mede hierdoor de aandacht van ons politiek profiel en dat waar we sterk in zijn in de 

media nadrukkelijk niet of onvoldoende naar voren kwam, 
 
Verzoekt het Uniebestuur, 

- Alles te doen om de bevlogenheid, de passie en de spiritualiteit in onze partij een centrale 
plaats te geven; 

- De christelijke identiteit en het onderscheidend vermogen nadrukkelijk te bevorderen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen  
Deze motie is in lijn met de bestuursreactie ‘Met hart en ziel verder’, bijv. de eerste twee bullets onder 
hoofdstuk 3: Profiel en positionering. 

 
8.2 
Motie CDA verschil  
Ingediend door ChristenUnie Elburg 

 
Het Uniecongres, 
   

- Gehoord de beraadslagingen tijdens het op het Uniecongres, 
 
- Overwegende dat veel potentiële kiezers van de ChristenUnie zich bevinden op het snijvlak 

tussen het CDA en de ChristenUnie; 
 

- Overwegende dat regelmatig wordt opgemerkt dat de ChristenUnie meer en meer opschuift in 
de richting van het CDA, dan wel dat een fusie tussen ChristenUnie en het CDA op termijn in 
het verschiet ligt;  

 
- Constaterend, dat de ChristenUnie in tegenstelling tot het CDA de Bijbel als onfeilbaar en 

gezaghebbend Woord voor mens en samenleving aanvaardt en normatief acht voor haar 
politieke handelen; 

 
- Constaterend dat het nodig en nuttig is dat de ChristenUnie zich helder profileert tegenover 

het CDA; 
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1. Verzoekt het Landelijk Bestuur in overleg met het Wetenschappelijk Instituut op zo 

kort mogelijke termijn een publicatie uit te brengen waarin het principiële verschil 
tussen CDA en ChristenUnie tot uitdrukking wordt gebracht en het bestaansrecht van 
de ChristenUnie wordt helder onderbouwd; 

 
2. Verzoekt het Landelijk Bestuur te bevorderen dat zij die bij spreekbeurten en 

bijeenkomsten optreden expliciet het onderscheid met het CDA aan de orde te stellen;  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
Een partij moet niet zijn kracht zoeken in het expliciteren van de verschillen met andere partijen, maar 
in zijn eigen sterke punten. 

 
8.3 
Motie Economie en werkgelegenheid 
Ingediend door ChristenUnie Maassluis-Midden Delfland  

 
Het Uniecongres d.d. zaterdag 14 mei 2011 in Ede in vergadering bijeen,  
 
Overwegende, 

- Dat de ChristenUnie zich inzet voor een christelijk sociale politiek; 
- Dat hierbij duurzaamheid, armoedebestrijding, milieu, ontwikkelingshulp (samenwerking) en 

sociale vraagstukken grote nadruk krijgen; 
- Dat hierdoor een éénzijdig beeld van de ChristenUnie ontstaat; 
- Dat economie en werkgelegenheid onvoldoende aandacht krijgen; 
- Dat er onvoldoende aandacht lijkt te zijn voor het MKB; 
- Dat het beeld ontstaat dat de ChristenUnie een linkse partij is geworden; 
- Dat een niet onaanzienlijk deel mede daardoor de partij  de rug toekeert, 

 
Verzoekt het Uniebestuur, 

- Economie en werkgelegenheid als speerpunen op te nemen; 
- Het wetenschappelijk bureau opdracht te geven een verdere visie te ontwikkelen waarin 

economie en ondernemerschap centraal staan; 
- Het wetenschappelijk bureau opdracht te geven tot de organisatie van een congres waarbij 

economie en ondernemerschap centraal staan, 
- Op kort termijn te starten met het opzetten van een ondernemers netwerk; 
- Dit netwerk daadwerkelijk een plaats te geven in het te voeren economisch beleid, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Pre-advies is gewijzigd. Zie stuk “8. Aanvulling-wijziging ingediende moties” op de website. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
Het LB kan zich in redelijk herkennen in het verzoek dat in deze motie staat, maar niet in de meeste 
overwegingen. Economie en werkgelegenheid zijn zaken die veel aandacht verdienen. Economie was 
een speerpunt bij de laatste TK verkiezingen en dat zal het de komende jaren blijven. Het WI, waar 
overigens een congres of een LB geen opdracht aan kan geven, is bezig een brede studie op te 
zetten over de verhouding overheid, samenleving en bedrijfsleven. Of in het kader van die studie een 
congres zal worden georganiseerd, laten we graag aan het WI over. Er is een ondernemersplatform 
van de ChristenUnie in ontwikkeling die zijn eerste ontmoeting op 27 juni zal hebben.  
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8.4 
Motie Identiteit   
Ingediend door ChristenUnie Maassluis-Midden Delfland en ChristenUnie Elburg 

 
Het Uniecongres d.d. zaterdag 14 mei 2011 in Ede in vergadering bijeen,  
 
Overwegende, 

- Dat de beweringen steeds luider klinken dat de ChristenUnie van koers is veranderd; 
- Dat zowel het uniebestuur als de politieke leiding voortdurend van mening is dat van een 

dergelijke wijziging geen sprake is; 
- Dat in toenemende mate onduidelijk is waar de ChristenUnie voor staat, dan wel wat het 

profiel is; 
- Dat wellicht door de kabinetsdeelname en de wens om vooral politiek correct en betrouwbaar 

te zijn, sluipenderwijs er een cultuur is ontstaan om zich meer en meer in bestuurlijke taal te 
uiten; 

- Dat in het uitstekende evaluatierapport “Met hart en ziel” is gesteld dat we goud in handen 
hebben, 

 
Spreekt als zijn mening uit, 

- Dat door de bestuurlijke profilering de eigen christelijke identiteit in sterke mate is 
gedevalueerd, 

 
Roept het Unie bestuur op te bevorderen, 

- Dat zowel in de Kamers der Statengeneraal als in andere vergaderzalen dat goud zal worden 
getoond; 

- Dat samen met de politieke leiding land en volk wordt opgeroepen tot het volgen van de 
Bijbelse waarden en normen,   

 
 en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Gewijzigd overnemen 
Het Landelijk Bestuur merkt ten aanzien van de vierde overweging op dat het niet zo kan zijn dat door 
correct en betrouwbaar te willen zijn, onze christelijke identiteit in gevaar komt. Verder wil het 
Landelijk Bestuur liever blijven bij de teksten van het door de indiener ‘uitstekend’ genoemde 
evaluatierapport. Daarin staat niet dat door de bestuurlijke profilering de eigen christelijke identiteit in 
sterke mate is gedevalueerd, maar dat de christelijke identiteit door het bestuurlijke spreken minder 
herkenbaar is geweest. 
 
Wanneer de indiener echter bereid is de tekst van de motie als volgt te wijzigen, kan het Landelijk 
Bestuur achter de strekking van de motie staan: 
1. Het zinsdeel 'en de wens om vooral politiek correct en betrouwbaar te zijn' vervalt.  
2. Na 'Spreekt als zijn mening uit' vervalt de ingediende tekst en komt daarvoor in de plaats: 'Dat de 
christelijke identiteit door het bestuurlijk spreken minder herkenbaar is geweest.' 

 
8.5 
Motie Ledencommissie 
Ingediend door ChristenUnie Nunspeet  

 
Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 
 
Constaterende dat: 

- de verkiezingsuitslagen voor de Provinciale Staten in maart 2011 voor de ChristenUnie zeer 
teleurstellend waren ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten; 

- de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer in juni 2010 eveneens zeer teleurstellend was; 
- wij zeer geregeld in onze directe omgeving vernemen dat: 
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• niet alleen trouwe ChristenUnie-stemmers, maar ook betrokken 
ChristenUnie-leden anders hebben ge-stemd, omdat ze teleurgesteld zijn 
in de koers / het imago van onze partij; 

• een aantal kiezers dat wel ChristenUnie heeft gestemd, dat niet altijd uit 
volle overtuiging heeft gedaan; 

- de keuzes en uitstraling van landelijke politici onmiskenbaar van invloed zijn op 
verkiezingsuitslagen op zowel Europees, provinciaal als op gemeentelijk niveau; 

- er een Evaluatierapport Tweede Kamerverkiezingen is met bevindingen en aanbevelingen 
naar aanleiding van de geleden verliezen bij deze verkiezingen van 2010 ‘Met hart en ziel’; 

- het Landelijk Bestuur hier zijn reactie opgeeft in het rapport ‘Met hart en ziel verder’; 
- het Landelijk Bestuur op het Uniecongres ruimte geeft om in deelsessies te spreken over dit 

rapport. 
 
Overwegende dat: 

- de koers van de ChristenUnie, zoals deze in keuzes en uitstraling door landelijke 
ChristenUnie-politici wordt ver-taald, blijkbaar velen, zowel leden als niet-leden, de laatste tijd 
minder aanspreekt; 

- onze partij het meer dan waard is dat we een helder, authentiek, positief (dus niet afzetten 
tegen) en herkenbaar antwoord geven op politieke en maatschappelijke onderwerpen, welke 
voortdurend getoetst worden aan de ge-formuleerde uitgangspunten in het ChristenUnie-
kernprogramma; 

- het van vitaal belang is voor onze partij, in casu het kader van de ChristenUnie, dat er 
structureel gesproken wordt met het ‘grondvlak’ over de koers / imago van de ChristenUnie; 

- een aanpak vanuit het ‘grondvlak’, bevordert dat die maatregelen genomen worden, die 
aansluiten bij het hart en basis van onze partij.  

 
Verzoekt het Landelijk Bestuur: 

- Een commissie te benoemen die voor minimaal tweederde bestaat uit ChristenUnie leden die  
1. niet actief zijn in de landelijke of provinciale politieke of bestuurlijke organen,  
2. geen werknemer zijn van de partij én  
3. vanuit hun achtergrond, ervaring en expertise representatief zijn voor de 

verscheidenheid van de Chris-tenUnie achterban; 
- Deze commissie op te dragen een ChristenUnie-brede discussie met leden te starten over de 

te volgen koers van de landelijke partij én op grond hiervan te komen met een rapport van 
aanbevelingen, waar in ieder geval is meegenomen een voorstel ten aanzien van een 
structuur voor ontmoeting van het kader met het ‘grondvlak’, om op deze manier voldoende 
waarborgen te bieden voor ‘check and balances’; 

- Op basis van het Kernprogramma, het advies van bovengenoemde commissie én de 
bevindingen uit het Evalua-tierapport Tweede Kamerverkiezingen uiterlijk 1 november 2011 te 
komen met een, aan het Uniecongres van no-vember 2011 voor te leggen rapport met 
actieplan, tot een heldere positionering van onze landelijke Christen-Unie. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
Het Landelijk Bestuur erkent het belang om externe mensen mee te laten denken over strategische 
partijzaken. Dit is voldoende verankerd in de bestuursreactie, bijv: 
- hfst 2 1

ste
 bullet: luisteren, o.a. via regionale avonden en huiskamerbijeenkomsten 

- hfst 2 2
e
 bullet: ogen en oren open buiten de partij, bijeenkomsten met externe adviseurs 

- hfst 3 laatste bullet: Geregeld uitbreiden van Politiek Beraad met andere leden van de ChristenUnie. 

 
Tekst vab motie en pre-advies zijn gewijzigd. Zie stuk “8. Aanvulling-wijziging ingediende 
moties” op de website. 
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8.6 
Motie Opstelling PVV 
Ingediend door ChristenUnie Maassluis-Midden Delfland en ChristenUnie Elburg 

 
 
Het Uniecongres d.d. zaterdag 14 mei 2011 in Ede in vergadering bijeen,  
 
Overwegende, 

- Dat politieke vertegenwoordigers van de ChristenUnie menigmaal hun afkeer hebben kenbaar 
gemaakt van de PVV en van de betrokkenheid van de PVV bij het huidige kabinet,    

 
Spreekt als zijn mening uit, 

- Dat het Uniebestuur en onze politieke vertegenwoordigers de PVV op gelijke wijze dienen te 
bejegenen als andere politieke partijen waartegen de ChristenUnie zich principieel  verzet; 

- Dat het Uniebestuur en onze politieke vertegenwoordigers het kabinet, dat gedoogsteun van 
de PVV geniet, op gouvernementele wijze benadert en dit kabinet beoordeelt op zijn daden; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Overnemen 
De ChristenUnie behandelt elke partij zakelijk en beziet per onderwerp waar samenwerking mogelijk is 
en waar scherpe positionering nodig is. 

 
8.7 
Motie Termijn voorstellen  
ingediend door ChristenUnie Elburg en ChristenUnie Maassluis-Midden Delfland 

 
Het Uniecongres d.d. zaterdag 14 mei 2011 in Ede in vergadering bijeen,  
 
Overwegende, 

- Dat afgevaardigden van de kiesverenigingen niet zelden zich overvallen voelen wanneer er 
moet worden gestemd over voorstellen van het ledencongres; 

- Dat bepaalde personen en groepen die zich zeer actief gedragen tijdens het ledencongres en 
een onevenredig grote invloed hebben op de besluitvorming in de partij, 

 
Verzoekt, 

- Het Uniebestuur er voor zorg te dragen dat voorstellen die in het ledencongres zullen worden 
gedaan, minimaal een maand voor het Uniecongres aan de kiesverenigingen toe te zenden.  

- Of anders te besluiten dat resoluties uit het Ledencongres pas in een volgende vergadering 
van het Uniecongres in stemming kunnen worden gebracht, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
Resoluties (=voorstellen voor het Ledencongres) worden toegestuurd naar de individuele leden en niet 
naar kv-besturen. Het Ledencongres is bedoeld om leden gelegenheid te geven om over actuele 
zaken mee te praten. Te strakke termijnen of uitstellen tot een volgend congres laat dat karakter 
verloren gaan. 
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8.8 
Motie Tien punten programma 
Ingediend door ChristenUnie Amersfoort 

 
Het Uniecongres, in vergadering bijeen op 14 mei 2011 te Ede, 
 
gelezen:  

- Notitie met Hart en Ziel verder; 
- Artikel Handschrift  “Evaluatierapport in een notendop” 

 
constaterende dat: 

- de afgelopen drie verkiezingen tot teleurstellende uitslagen hebben geleid voor de 
ChristenUnie. En dit  wat betreft de laatste verkiezing, volgens het rapport Hart en Ziel, mede 
te wijten is aan: 

• Het ontbreken van een onderscheidend profiel; 

• Het feit dat het de partij ontbrak aan onderscheidende speerpunten; 

• De verkiezingsboodschap niet werd gecommuniceerd in duidelijke 
speerpunten. 

 
overwegende dat: 

- Partijen die de recente verkiezingen wonnen juist duidelijke en herkenbare standpunten 
hebben. En 

- zij deze standpunten ook consequent uitdroegen, ook in de media; 
- De ChristenUnie bij de afgelopen verkiezingen niet beschikte over een document waarin zeer 

eknopt en helder de standpunten van de ChristenUnie werden weergegeven. 
- Het  wel de intentie was van de programmacommissie voor de 2e Kamerverkiezingen in  2010 

om uit het programma een beperkt aantal heldere speerpunten te formuleren voor de 
campagne, maar dit uiteindelijk om onbekende redenen niet gebeurd is. 

 
verzoekt het Landelijk Bestuur: 

- Een progamma op te doen stellen van de 10 belangrijkste standpunten van de ChristenUnie in 
de vorm van slogans. Met per punt een zin van maximaal 10 woorden. Waarbij deze 10 
punten ook daadwerkelijk onderscheidend zijn van de belangrijkste standpunten van alle 
andere politieke partijen (incl. de SGP en het CDA). Enige overlap van standpunten met 
andere partijen is echter geen probleem. 

 
Het programma is gebaseerd op het laatste verkiezingsprogramma voor de 2e 
Kamerverkiezingen. Uit de 10 punten is een heldere christelijke visie op Nederland af te 
leiden. 
 
Het doel van dit programma is het vergroten van de herkenbaarheid en het verscherpen van 
het profiel. Daarnaast is dit programma richtinggevend voor de volksvertegenwoordigers, 
bestuurders, leden en andere betrokkenen, bij het communiceren over het doel en de 
verkiezingsboodschap van de ChristenUnie met de omgeving, media en achterban. Het 10 
punten programma dient leidend te zijn voor de politieke stelling name in de media en de 
inbreng van de ChristenUnie in debatten.  
Het is de bedoeling om speerpunten te formuleren die de komende decennia de basis vormen 
voor ons politiek spreken, maar ook periodiek geüpdate kunnen worden (n.a.v. voortschrijdend 
inzicht en actuele thema's). 
 
Waarbij alle input wordt meegenomen die wordt verzameld tijdens de deelsessies van dit 
congres.  
 
Dit programma dient te worden opgesteld door een commissie samengesteld uit een brede 
vertegenwoordiging van de ChristenUnie. Waarin niet alleen mensen uit de politieke en 
bestuurlijke top vertegenwoordigt zijn, maar ook gewone leden. Dit programma dient getoetst 
te worden door een klankbordgroep van kiezers; onder andere op duidelijkheid en 
herkenbaarheid. 
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Het programma dient gereed te zijn op korte termijn, zo mogelijk dit jaar. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Pre-advies Landelijk Bestuur: Ontraden 
Op zich is dit een prima en sympathiek idee. We doen dit ook met enige regelmaat. Daarbij kan 
gedacht worden aan het manifest dat op het jubileumcongres is gepresenteerd (zeven punten), de 
speerpunten voor de TK verkiezingen 2010 (drie punten) en aan het manifest en de speerpunten voor 
PS verkiezingen 2011 (resp. vijf en drie punten). Mogelijk komt binnenkort weer behoefte aan zo’n 
programma of manifest. Je moet je daarbij niet op voorhand vastleggen op het getal tien. 


