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Amendement 1: Titel VP 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Reinders, Luitwieler, Van Vliet, 

Baas, De Bonte, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- Titelpagina 0, Regelnummer 12 “Naar de Kern” 

te wijzigen in 

Geloven in Europa: Rechtvaardig, Verantwoordelijk, Betrokken, Beschermend 

Toelichting: 

De huidige titel doet onvoldoende recht aan de uitgesproken christelijk sociale traditie van waaruit de 

CU in de politiek staat; het is een titel die zelfs op een federalistisch programma niet zou misstaan. De 

voorgestelde titel laat zien wat de EU is die de CU voor ogen heeft. Deze titel is ook meer in lijn, met 

het hoopvol realisme dat centraal staat in Verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 

De huidige titel is – zoals het hele programma - in samenspraak met de SGP tot stand gekomen. 

Teneur van het programma is praktisch en realistisch. Keuze voor ‘Naar de kern’ is vanwege 

driedubbele lading: 1) urgentie, nu actie ondernemen, 2) focus op kernzaken, schrappen in bijzaken, 

en 3) naar de kern is doen wat echt belangrijk is, waar we in geloven en staat tegenover een EU die 

alsmaar uitdijt. Daarbij verwoordt deze titel actie, beweging, inzet. Een andere titel is mogelijk. De 

voorgestelde titel is echter erg lang. Daarbij roept de dubbelzinnigheid in voorgestelde titel vragen op. 

Geloven ‘in Europa’ doen we graag; ‘geloven in’ Europa klinkt wat idolaat. De voorgestelde titel is 

verder statisch en straalt geen actie uit. 

 

Amendement 2: Regelgeving 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Van Vliet, De Bonte, 

Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 
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Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- Paginanummer 2, Regelnummer 19-25: “Over de Europese Unie zoals die nu is (...)steeds 

hechtere unie gaat klemmen.” 

Te wijzigen in 

- Over de Europese Unie zoals die nu is, zijn we echter kritisch. In de eerste plaats wordt bij de 

regelgeving van de Unie te weinig rekening gehouden met de eigenheid van en de diversiteit 

tussen de lidstaten. Een steeds hechtere unie gaat klemmen. Verder is niet altijd duidelijk 

waar regelgeving voor dient en welke toegevoegde waarde deze heeft. Ten slotte schort het 

vaak aan eenduidige toepassing en handhaving in de verschillende lidstaten: de regelgeving 

van de Unie die er terecht ís moet niet worden ondermijnd door téveel verscheidenheid. Het is 

belangrijk dat deze regelgeving breed wordt gedragen én vervolgens wordt gehandhaafd..  

Toelichting: 

De paragraaf is tegenstrijdig. Enerzijds wordt gesteld dat regels verschillend worden uitgelegd en 

gehandhaafd. Anderzijds wordt gesteld dat regels te klemmend zijn. Het kan niet allebei waar zijn.  

De paragraaf is zodanig herschreven dat deze spanning tussen teveel en te weinig diversiteit zichtbaar 

wordt.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

Het is mooi dat het amendement de dubbelzinnigheid uit de tekst probeert te halen. Duidelijk blijft dat 

de huidige Europese Unie te weinig ruimte laat voor verscheidenheid. Dat de lidstaten hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen in de handhaving van Europese regels komt overigens uitgebreid 

aan bod in hoofdstuk 1 (p. 4, r. 22 e.v.).  

 

Amendement 3: Samenwerking 

Ingediend door de leden:  

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Reinders, Van Vliet, De Bonte, 

Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 
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- Paginanummer 2, Regelnummer 34-41: “Wij kiezen voor een Europa... Samenwerken is voor 

ChristenUnie en SGP het sleutelwoord.” 

Te wijzigen in 

- Wij kiezen voor een Europa van lidstaten. We willen wegblijven van extreme voorstellen die 

zorgen voor verdere polarisatie. Een doorgeschoten nadruk op nationale soevereiniteit noch 

het misplaatste idee van een Europese superstaat doet recht aan de vraagstukken waarmee 

de lidstaten worden geconfronteerd. Het sleutelwoord is samenwerking tussen lidstaten die 

zich gezamenlijk verantwoordelijk weten voor hun lokale, regionale en nationale 

gemeenschappen en zich verbonden weten met elkaar in het grens overstijgende verband van 

de Europese Unie.  

  

Toelichting: 

Er wordt gesteld dat de CU geen andere posities wil verketteren, maar de tekst wekt de indruk dat het 

federalisme een veel groter gevaar is dan het nationalisme. Doorgeschoten nationale soevereiniteit 

verdient evenveel afkeuring vanuit christelijk-sociaal perspectief als het idee van een Europese 

superstaat. De voorgestelde tekst beoogt de eigen positie van de CU evenwichtig weer te geven.  

Tevens erkent de tekst expliciet dat lidstaten meerdere gemeenschapslagen omvat. 

Ook expliciteert de tekst de betekenis van samenwerking tussen lidstaten als een zaak van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Tekst is evenwichtig, en dat is in het verkiezingsprogramma ook bedoeld. 

 

Amendement 4: Brussel 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Reinders, Luitwieler, Van Vliet, 

De Bonte, Stam, Van Huigenbos, Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- “Brussel” op  

o P.-2; R.19 

o P.-3; R. 2 

o P.12; R. 20 

o P. 42; R. 24 
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o P.43; R. 18 

te wijzigen in 

 De Europese instellingen (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie) 

Toelichting: 

Zoals op P.2; R.9 wordt aangegeven: Brussel is de “hoofdstad van de EU.” Als zodanig is Brussel geen 

“actor” in de besluitvorming. Het is misleidend taalgebruik dat de indruk wekt dat de Nederlandse 

regering/Nederlandse politieke partijen geen deel hebben aan de besluiten die worden genomen. De 

negatieve insteek waarmee deze term wordt gebruikt strookt niet met een positief-kritische houding 

ten aanzien van de Europese Unie.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 

In het Nederlandse publieke debat staat ‘Brussel’ voor de supranationale instellingen van de EU 

(Commissie en Parlement) en voor het belangrijkste machtscentrum van de Europese Unie. Als je dit 

verandert in ‘de Europese instellingen’, waaronder dus ook de Raad, verandert de betekenis van de 

bedoelde zinnen. Niet zozeer de Raad – onderdeel van die Europese instellingen – maar het 

centralistische denken bij Commissie en (een deel van) het Parlement worden daar bekritiseerd. Om 

aan indieners tegemoet te komen kunnen we een extra regel of een voetnoot opnemen met deze 

uitleg. 

 

Amendement 5: Brexit 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Reinders, Luitwieler, Van Vliet, 

Baas, De Bonte, Stam, Van Huigenbos, Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.4; R. 30-32: “De Brexit is een belangrijke les (...)aan de Brexit.” 

te wijzigen in 

 Brexit is een belangrijke les voor Nederland en de Europese Unie. Het vertrek van de Britten is 

een grote aderlating voor zowel Nederland als de EU.  

Toelichting: 
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Brexit kan niet ongenoemd blijven in het VP. De Britten hebben altijd maximaal flexibiliteit 

afgedwongen en benut – zij hadden veel opt-outs. Je kunt dus niet zeggen dat het een gebrek aan 

flexibliteit is dat de Britten de das heeft omgedaan.  

De Britten hebben zich onvoldoende ingezet voor een algemene hervorming van de EU, maar hebben 

zich altijd alleen sterk gemaakt voor uitzonderingen voor het VK. In die zin is het VK zelf ook niet altijd 

constructief geweest.  

Desalniettemin is het vertrek een groot gemis en laat Brexit vooral de grote risico’s van referenda 

zien.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 

Dat de EU te weinig flexibiliteit kent valt te verdedigen. Cameron vroeg meer flexibiliteit van de EU 

(stopzetten kinderbijslag niet VK-inwonenden; belastingaftrek pas na 4 jaar werk in VK) en kreeg dat 

mondjesmaat (indexatie kinderbijslag; geleidelijke opbouw belastingaftrek met max van 7 jaar). Ook 

in huidige onderhandelingen is EU niet altijd even soepel: eist volledige rechten EU-burgers in VK, ook 

na Brexit.  

 

Amendement 6: Commissievoorzitter 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Luitwieler, Van Vliet, Baas, De 

Bonte, Van de Werken, Stam 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.5; R.23/24: ChristenUnie en SGP zijn tegen het proces van ‘Spitzenkandidaten’, waarbij de 

kandidaat van de winnende Europese fractie automatisch voorzitter wordt van de Europese 

Commissie.  

Te wijzigen in 

- Het proces waarbij de grootste Europese fractie automatisch de voorzitter levert voor de 

Europese Commissie draagt bij aan de versterking van de democratische legitimiteit van 

besluitvorming in de Europese Unie 

Toelichting: 

Er wordt gemeld waar CU tegen is, maar er wordt onvoldoende aangegeven en beargumenteerd wat 

het alternatief is. Het oude systeem van “handje klap” in de lidstaten? Die posities zijn er genoeg in de 

EU.  

In samenhang met voorstellen die de rol van nationale parlementen versterkt (ook belangrijk!), is het 

het van belang die van het Europees Parlement ook positief te erkennen. Nationaal en Europees 

Parlement moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld.  
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Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 

Dit druist echt in tegen de geest van het programma. Een gekozen commissievoorzitter maakt de 

Europese Commissie bij uitstek politiek, iets wat we nu precies tegen willen gaan. Politieke sturing 

moet bij Raad liggen volgens dit programma. 

 

Amendement 7: Interpol 

Ingediend door de leden:  

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Van Vliet, Baas, De Bonte 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.8; R.36-38: Samenwerking binnen Interpol (de internationale politieorganisatie) is 

problematischer, omdat de databases van Interpol door landen als China en Turkije 

regelmatig worden misbruikt om dissidenten op te pakken. 

te verwijderen. 

Toelichting: 

Dit verkiezingsprogramma gaat over EU; het gaat niet over internationale organisaties in het 

algemeen. Deze zin is niet relevant voor het EUVP. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Oordeel congres 

Deze zin kan er zonder veel problemen uit. Hij staat er nu omdat het logisch is om behalve over 

Europol en Eurojust iets te zeggen over Interpol. Die organisaties werken nauw samen. 

 

Amendement 8: Democratisch Toezicht 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Reinders, Luitwieler, Van Vliet, 

Baas, De Bonte, Van de Werken, Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 
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Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.9; R. 37: Het democratisch toezicht moet goed geregeld zijn  
 

te wijzigen in 

- Het democratisch toezicht op EU veiligheidsinstanties moet goed geregeld worden. Om een 

“democratisch gat” te voorkomen is het belangrijk dat het Europees Parlement en nationale 
parlementen elkaar weten te vinden.  

 

Toelichting: 

Democratisch toezicht waarop? Door wie?  

Het tekstvoorstel verduidelijkt waarop democratisch toezicht komt (EU veiligheidsinstanties) en door 

wie (Europees en nationaal parlement). 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

Mooie uitbreiding van dit wat summier geformuleerde punt. 

 

Amendement 9: Rechtsstaat 

Ingediend door de leden: 

Wierenga, Palm, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Luitwieler, Van Vliet, De Bonte, 

Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

Deel 1 

- P.11; R.24-31: Deze onderlinge dialoog (...) gezin hanteren 

te wijzigen in 

- Het bestaan van verschillen tussen rechtssystemen en –tradities is niet het probleem. Door 

middel van onderlinge dialoog worden deze verschillen erkend en gewaardeerd. Een 

vrijblijvende dialoog kan echter ook worden misbruikt om juridische procedures te ontlopen. 
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Daarom is het goed dat de EU ook over politieke, juridische en financiële instrumenten 

beschikt om de rechtsstaat te beschermen.  

Deel 2 

- P.11; R. 34 - “fondsen of hun stemrecht” 

te wijzigen in 

- “fondsen en hun stemrecht” 

Toelichting: 

@1 – Het belang van dialoog wordt niet in twijfel getrokken. Echter, het probleem is op dit moment 

dat dialoog uiteindelijk niet genoeg blijkt te zijn en zelfs tegen je gebruikt kan worden. Dan is het 

goed om te benoemen dat als het gaat om de bescherming van de rechtsstaat de EU ook andere 

instrumenten heeft om deze belangrijke waarde kracht bij te zetten.  

@2 – De maatregelen sluiten elkaar niet uit, maar lopen op; eerst financieel dan ook politiek, als 

uiterste middel.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

Het amendement is een goede herformulering van hetgeen er staat. Echter het inzetten van sancties 

vanuit Brussel ligt – terecht – uiterst gevoelig en is pas gerechtvaardigd als de schendingen zo 

fundamenteel zijn dat de rechtsstaat in het geding is. 

 

Amendement 10: Beschermwaardigheid van leven 

Ingediend door de leden: 

Palm, Wierenga, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, Luitbieler, Van Vliet, De Bonte, 

Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.11; R. 38/43: Alle mensen (...) abortus & euthanasie. 

Te wijzigen in 

- Kwetsbaar leven van zowel ongeboren kinderen als ouderen verdient bescherming. Met het 

versoepelen van regels rond abortus en euthanasie staat deze bescherming onder druk. De 

Europese Verdragen noemen ‘menselijke waardigheid’ een Europese waarde. Ook garandeert 

het Handvest het recht op leven. Het is te betreuren dat steeds meer politici, zowel 

vertegenwoordigers van de lidstaten als Europarlementariërs, deze principes loslaten. De 
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ChristenUnie zal het belang van menselijke waardigheid en het recht op leven ook op de EU-

agenda blijven uitdragen.  

Toelichting: 

Het Europees Parlement kent gelukkig ook Europarlementariërs, ook buiten de ECR-fractie(!!), die 

deze principes wel degelijk leidend laten zijn in hun politieke werk.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Oordeel congres 

De tekst is zo iets positiever geformuleerd, vooral richting Europees Parlement. Aan de andere kant 

verdwijnt de kritiek op de druk die er via resoluties, speeches en dergelijke wel degelijk is vanuit het 

EP op lidstaten om abortus en euthanasie te legaliseren. 

 

Amendement 11: Gezinsbeleid 

Ingediend door de leden: 

Wierenga, Palm, Hartman, Van Kralingen-Paul, Van Stuyvenberg, De Graaf, Van ’t Foort, Cooiman-

Bouma, Van Steden, Drent, Steenbeek, Westerveld, Visser, Streefland, De Bonte, Reinders, Baas, 

Wijmenga, Rikkoert 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

Deel 1 

- P.11; R. 43- P.12; r. 6: “Een soortgelijke (...) krijgt toebedeeld.” 

te wijzigen in 

- Gezinsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Dat moet zo blijven.  

 
Deel 2 

- P.13; R.14-22 te verwijderen 

 
Toelichting: 

@1 

- Gezinsbeleid is geen EU-competentie en zou dat ook niet moeten worden. Dan moet je niet 

voor de verleiding zwichten door vervolgens te zeggen: als het “ons” idee van gezinsbeleid is 

dan willen we wél een EU-gezinsbeleid.  

- De gekozen formuleringen (“traditioneel gezin”) in deze paragrafen ademen meer “Nashville” 

dan de recente studie van het WI “gezinskapitaal” 
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- Samenvoeging van terechte zorgen over beschermwaardigheid van het leven met stellingen 

over “het traditionele gezin” doen afbreuk aan het eerste 

@ 2  

- Erkennend dat hierover verschillend wordt gedacht binnen CU en SGP en de huidige passage 

daarin onvoldoende herkenbaar is voor CU, én het hier niet om een EU-competentie gaat is 

het beter deze passage te verwijderen 

- Het bekritiseren van gerechtelijke instanties door politici op deze wijze past niet bij de 

rechtsstatelijk traditie die de ChristenUnie hooghoudt  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Oordeel congres 

Deel 1 – Gezinsbeleid moet inderdaad geen EU-competentie worden. Tegelijkertijd is dit wel degelijk 

een front waarop ideologische strijd wordt geleverd, vooral vanuit progressieve fracties richting Oost-

Europa. Dat mag best tegengas krijgen. Nieuwe tekst is in lijn met wat we beogen.  

Deel 2 – Is een voorbeeld op welke wijze er in de EU omgegaan kan worden met verschillen in 

gezinsbeleid tussen lidstaten. Deze ‘eyecatcher’ voegt geen nieuw punt in de tekst toe en is slechts ter 

illustratie.  

 

Amendement 12: Staatloosheid 

Ingediend door de leden: 

Kumar, Ceder, de Graaf, den Harder, Kooij-Bas, van Haeften, ten Napel, de Jong, Azis, Appiah, Visser, 

Bloem, Otter-van den Bosch, Mayaki, Nijzink 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europees Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- in te voegen op pagina 13, vanaf regel 12 (nieuw) 

De EU-lidstaten stimuleren elkaar om staatloosheid op te heffen binnen de lidstaten en te 

ondersteunen bij gevallen inzake staatloosheid buiten de EU. 

Toelichting: 

1. Beschermwaardigheid van kwetsbare groepen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. 

Verschillende lokale fracties, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben daarom ook al, vaak in 

samenwerking met de NGO’s Kompass en ASKV, voor de benarde situatie van staatlozen 

aandacht gevraagd.  

2. Nog niet alle lidstaten hebben een vaststellingsprocedure, waardoor er nog te vaak lidstaten 

zijn die zich niet verantwoordelijk gedragen richting deze mensen. Hoewel dit een fenomeen 

lijkt dat zich in de regel buiten de EU-grenzen afspeelt, zijn er helaas schrijnende gevallen 

bekend binnen diezelfde grenzen. Dit amendement spoort daarom lidstaten aan allen 

staatloosheid op te heffen middels correcte wetgeving. 

3. Het huidige Nederlandse wetsvoorstel, ter illustratie, is nog niet toereikend, daar het 

staatloosheid uiteindelijk niet opheft. Dit geldt vooral voor kinderen en staatlozen zonder 

verblijf.  
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4. De aangenomen resolutie in het EP, P8_TA(2017)0247 betreft het werken aan het opheffen 

van staatloosheid buiten de EU. In dit geval Zuid- en Zuidoost-Azië. De EU mag hier de 

teugels best wat aantrekken. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Mooi voorstel! 

 

Amendement 13: Innovatiefondsen 

Ingediend door de leden:  

Kumar, de Graaf, Kooij-Bas, Roor, Van Haeften, Kuiterman, ten Napel, de Jong, Appiah, Aziz, Visser, 

Nijzink 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- toe te voegen op pagina 20, na regel 7: 

Innovatiefondsen worden groter ten koste van structuurfondsen. Budgetten worden 

geprioriteerd voor innovaties en startups die hun technologie inzetten voor een betere wereld. 

Toelichting: 

De begeleidende tekst uit dit hoofdstuk spreekt al over de innovatiefondsen die mogen groeien ten 

koste van structuurfondsen. Dit kwam echter onder het kopje ‘concreet’ niet terug. Daarnaast beoogt 

dit amendement dat innovatie altijd hand in hand zou moeten gaan met een betere wereld. De harde 

tech-wereld en innovatie-industrie hebben hun meerwaarde lang bewezen, maar lijken nu steeds 

meer op euromachines uit te draaien. Over de hele wereld en ook in Nederland (Impact City Den 

Haag) zijn voorbeelden van startup-ecosystemen die innovatie en werken aan een betere wereld hand 

in hand laten gaan. Juist ten behoeve van dit soort innovatie zouden innovatiefondsen ten goede 

moeten komen. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

In lijn met de tekst in het programma. 

 

Amendement 14: Aanbesteding makkelijk sociaal ondernemen 

en startups 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, Visser, Kooij-Bas, van Haeften, Kuiterman, Yuen, ten Napel, de Jong, Appiah, Azis, 

Visser, Bloem, Nijzink 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 
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Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- toe te voegen op pagina 20, regel 10: 

[…] in het bijzonder sociaal ondernemers en startups die over het algemeen minder 

kapitaalkrachtig zijn. 

Toelichting: 

Het MKB loopt vaak aanbestedingsopdrachten mist, omdat het de gemiddelde ondernemer maar 

moeilijk lukt aan alle criteria en administratieve regels te voldoen. Dat geldt zowel vooraf aan de 

gunning, als tijdens en na de gunning. De EU maakt het de kleine ondernemer zo erg moeilijk. 

Daarnaast is het vooral voor sociaal ondernemers en startups erg moeilijk mee te doen aan 

aanbestedingen. Zij hebben vaak naast de knowhow ook nog niet het kapitaal, terwijl vanuit een 

verantwoordelijke rol richting de samenleving enerzijds en innovatie anderzijds, zij perfecte partners 

zouden zijn voor gunningen.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Mooi om wat extra aandacht te vragen voor startups en sociaal ondernemers. 

 

Amendement 15: Uitdagender aanbestedingsbeleid 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, Visser, Kooij-Bas, Roor, van Haeften, Kuiterman, de Jong, Appiah, Aziz, Visser, 

Bloem, Nijzink 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- In te voegen op pagina 20, vanaf 17 (nieuw): 

De EU maakt het aanbestedingsbeleid uitdagender door het mogelijk te maken om 

oplossingen uit te vragen in de markt in plaats van specifieke diensten en/of producten. Dit 

geeft onder andere ruimte voor ontwikkelingen in de energietransitie en het verminderen 

van grondstofgebruik.' 

Toelichting: 

Op dit moment kan een overheid in de regel vaak een dienst of product met een heldere omschrijving 

aanbesteden. Neem als voorbeeld de fabricage en levering van 250 stoelen voor een nieuw 

kantoorgebouw. De betreffende overheid doet dus een specifieke productuitvraag. Door juist een 

oplossing uit te vragen, zou in dit voorbeeld niet de vraag zijn ‘250 stoelen’, maar ‘een slimme 

oplossing om 250 mensen te laten zitten’. De markt kan dan aan de slag met een eigen innovatieve 

oplossing binnen hetzelfde budget. Zo werken we aan creativiteit en innovatie in ondernemersland. 

Goede voorbeelden hiervan zijn de Startup-in-Residence-programma’s van de gemeenten Amsterdam, 

Den Haag en de provincie Zuid-Holland. 



 

13 

 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 

Functioneel aanbesteden, waar het amendement op doelt, is mogelijk onder het Europees 

aanbestedingsbeleid en daarmee is dit amendement overbodig. 

 

Amendement 16: Stimuleren vervoer per spoor in Europa 

Ingediend door de leden:  

Visser, Otter-van den Bosch, van Oort, Drenth, Schaddelee, van Huit, van Huit, Visser, Middel, van der 

Beek, van der Beek-Salomé, Berg, Overbeek, Slik, Klein, van Buren, Linder, Weststrate, van den Brink, 

van der Beek 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- op blz. 27 regel 25-29 “Gebruikers zien de trein als een goed alternatief (…) 

grensoverschrijdende trajecten worden ingezet” 

- op blz. 28 regel 36-37 “Er moet een Europese aanpak komen (…) terug te dringen” 

te vervangen door: 

Blz. 27 

- Gebruikers zien de trein als een goed alternatief als de reis niet meer dan 25% langer duurt 

dan een reis per vliegtuig (inclusief in- en uitchecken) en een concurrerende prijs heeft. Er 

moet op Europees niveau meer samengewerkt worden om het treinennet zo in te richten dat 

de trein een goed alternatief voor het vliegtuig wordt voor reizen tot 700 km. De snelheid op 

internationale corridors moet hiervoor waar mogelijk worden verhoogd naar 200 tot 250 

km/uur en op drukke trajecten zoals tussen Utrecht en Ede moeten inhaalsporen komen. 

Hierdoor kan ook het binnenlandse spoorvervoer groeien. Europese fondsen voor 

infrastructuur moeten zo veel mogelijk voor versnelling op grensoverschrijdende corridors 

worden ingezet zodat dit Europese snelle netwerk uiterlijk in 2030 is gerealiseerd. 

Blz. 28 

- Er moet een Europese aanpak komen om de reistijd op internationale treinverbindingen fors 

te reduceren. De reistijden Amsterdam-Berlijn (nu 6:22 uur), Amsterdam-Hamburg (nu 3:47 

uur) en Eindhoven-Düsseldorf (nu 1:49 uur) moeten hierdoor respectievelijk tenminste 2 uur, 

1 uur en een half uur korter worden. Ook moet er een snelle Intercity komen tussen 

Groningen en Bremen en vanuit Eindhoven naar Antwerpen en naar Aken en Luik. 

- Tarieven voor grensoverschrijdend spoorvervoer moeten worden verlaagd om concurrerend te 

worden met het vliegtuig door het afschaffen van tariefbarrières op de landsgrenzen. Europa 

stimuleert dit door het vastleggen van regels over de nationale gebruikersvergoedingen voor 

infrastructuur zodat deze worden verlaagd als deze te hoog zijn. Hierdoor wordt het voor 

spoorvervoerders aantrekkelijker vaker over de grens te rijden. Ook wordt de BTW op 

internationale treintickets afgeschaft zolang er geen BTW wordt geheven op vliegtickets en 

worden vervoerders verplicht ook grensoverschrijdende abonnementen aan te bieden die qua 

prijs vergelijkbaar zijn met binnenlandse abonnementen. 



 

14 

 

- Er komt een Europees actieprogramma om te zorgen dat internationale treintickets naar elk 

station in Europa in elk land eenvoudig online kunnen worden geboekt tegen dezelfde 

tarieven als ze in het betreffende land worden verkocht. 

Toelichting: 

Om onnodig vliegverkeer op afstanden tot 700 km te voorkomen moet het vervoer per trein veel 

aantrekkelijker worden. Dit draagt bij aan een substantiële reductie van de CO2 uitstoot en is een 

stimulans voor de economie. Met dit amendement wordt dit doel in het verkiezingsprogramma 

vertaald in concrete acties. Zo kunnen er alleen snellere verbindingen van Amsterdam naar Berlijn en 

het Ruhrgebied komen als treinen sneller kunnen rijden en er meer inhaalmogelijkheden zijn op het 

drukke spoorwegnet in Nederland en Duitsland. Verder wordt de noodzaak van om treintickets 

goedkoper te maken dan vliegtickets en beter verkrijgbaar te maken concreet vertaald in 

maatregelen. Tenslotte wordt met dit amendement de tekst op blz. 27 regel 25 duidelijker 

geformuleerd. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Uitbreiding en detaillering van wat al in het programma staat.  

 

Amendement 17: Ontwikkelingssamenwerking gericht op 

zelfredzaamheid 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, den Harder, Kooij-Bas, van Haeften, van Kralingen-Paul, ten Napel, de Jong, Aziz, 

Appiah, Visser, Yuen, Nijzink, Mayaki 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- in te voegen op pagina 36, tussen regel 4 en 5 (nieuw): 

EU-budgetten voor ontwikkelingssamenwerking worden mede ingezet op zelfredzaamheid, 

bijvoorbeeld ondernemerschap. 

Toelichting: 

Het zijn de bekende hengel en de vis. Vaak gaan de budgetten naar symptoombestrijding, terwijl de 

CU zich beter kan hardmaken voor een effectiever besteding. Budget dat we steken in mensen levert 

zelfredzaamheid als rendement op. Zo helpt een effectiever besteding bijvoorbeeld armoede en 

noodgedwongen migratie tegen te gaan. Ondernemerschap kan hiertoe een belangrijk middel zijn, 

omdat het werk oplevert voor de initiatiefnemer en mensen die later bij deze persoon aan de slag 

kunnen. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 
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Amendement 18: Moderne slavernij 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, den harder, Visser, Kooij-Bas, van Haeften, van Kralingen-Paul, Kuiterman, ten 

Napel, de Jong, Appiah, Aziz, Visser, Otter-van den Bosch, Mayaki, Nijzink, Ceder 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- in te voegen op pagina 36, na regel 31 (nieuw): 

Moderne slavernij vindt ook binnen de EU plaats. Slachtoffers worden ook hier bevrijd, 

beschermd en geholpen bij het halen van hun recht. Daarnaast moeten EU-budgetten hiertoe 

ook expliciet gericht zijn op nazorg en re-integratie.  

Toelichting: 

De meeste organisaties werken nog vaak om mensen uit het gevaarlijke circuit te halen waarin zij zich 

bevinden. Een belangrijke en noodzakelijke eerste stap. Gelukkig loopt de CU hier al jaren in voorop 

waar het gaat om tijd, aandacht en de politieke acties om dit onderwerp te blijven agenderen. Dit 

amendement voegt toe, dat budgetten niet alleen bedoeld zijn om mensen uit het gevaarlijke circuit 

te halen, maar daarna zo goed en zo snel mogelijk te re-integreren in de samenleving. Terugval komt 

vaak voor, omdat deze stap niet lukt.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Goed voorstel om budgetten in te zetten voor nazorg en re-integratie. 

 

Amendement 19: Israël en de Palestijnse Aspiraties 

Ingediend door LOKALE AFDELING UTRECHT & PERSPECTIEF & leden: Steenbeek, Reinders, 

Wierenga, Drenth 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.39 R. 18-20: ‘Israël moet op haar beurt in het nederzettingenbeleid rekening houden met de 

belangen van de Palestijnen en burgerrechten voor al haar inwoners en gebieden onder haar 

controle blijven waarborgen.’  

te wijzigen in 

- ‘Israël moet op haar beurt in het nederzettingenbeleid rekening houden met de belangen en 

nationale aspiraties van de Palestijnen. En ze moet burgerrechten voor al haar inwoners en 

gebieden onder haar controle blijven waarborgen.’  

Toelichting: 
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- Nergens in de paragraaf ‘Israël’ worden de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te 

komen benoemd, terwijl dit wel in het CU TK Verkiezingsprogramma 2017 stond. We blijven 

het dichtst bij het eigen ChristenUnie standpunt als we deze aspiraties ook in het Europese 

programma benoemen. 

- Het komt de ondersteuning van verzoeningsinitiatieven niet ten goede wanneer deze 

Palestijnse aspiraties helemaal niet meer benoemd en dus erkend worden. Ook daarom is het 

belangrijk om voorgestelde wijziging op te nemen in het VP. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

 

Amendement 20: Wijziging blokje ‘Banden met Israël 

verstevigen’ 

Ingediend door leden: 

De Jong, Steenbeek, Wierenga, Reinders, Drenth 

Mede ingediend door: 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- P.40 R. 2 t/m 12 (het blokje getiteld ‘Banden met Israël verstevigen’) in zijn geheel te 

vervangen door:  

Goed nabuurschap 

Het Europees nabuurschapsbeleid is een instrument om goede banden te onderhouden met 

landen aan de oost- en zuidgrens van het continent. Hoewel Israël niet direct aan de EU 

grenst is er vanuit de EU veelvuldig contact met Israël. Het land heeft een bruisende 

economie die veel aanknopingspunten biedt voor een intensieve samenwerking op terreinen 

als handel, innovatie, veiligheid, wetenschap en cultuur. Helaas kampt Israël al sinds haar 

oprichting met grote veiligheidsdreigingen en draagt het een zware last om haar inwoners te 

beschermen. Een opwaardering van het associatieakkoord met Israël ligt geheel in lijn met het 

Europees nabuurschapsbeleid en biedt de EU de kans zich te ontwikkelen tot een betrouwbare 

partner. 

Toelichting: 

- De tekst is verdedigend van toon (‘Hoe zouden wij ons opstellen als elke dag weer de dreiging 

bestaat van raketaanvallen en aanslagen?’), maar aangezien in de voorafgaande paragraaf 

helder is uitgelegd wat de CU-SGP standpunten zijn is onduidelijk voor welk publiek dit blokje 

nog precies bedoeld is. 

- Het associatieakkoord met Israël past bij het Europees nabuurschapsbeleid. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 
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De voorgestelde tekst legt terecht de nadruk op de rol van de EU ten aanzien van Israël. 

 

 

Amendement 21: Geprivilegieerd Partnerschap Turkije 

Ingediend door PERSPECTIEF 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- Regel 30 op blz. 41 van NAAR DE KERN – programma ChristenUnie-SGP Europese 

Verkiezingen 2019 

‘Turkije mag geen lid worden van de Europese Unie, maar krijgt een geprivilegieerd 

partnerschap.’ 

te wijzigen in: 

‘Turkije mag geen lid worden van de Europese Unie. In plaats daarvan onderhandelt de EU 

met Turkije over een geprivilegieerd partnerschap. Deze onderhandelingen zijn aan 

voorwaarden verbonden, zoals een functionerende rechtsstaat en democratie.’ 

In regel 23 op blz. 41 wordt na ‘… en de EU bevestigt.’ de volgende zin toegevoegd: ‘Dit is echter pas 

bespreekbaar als Turkije haar autoritaire koers wijzigt en de democratie en de rechtsstaat gaat 

eerbiedigen.’ 

Toelichting: 

- Terecht wordt in het verkiezingsprogramma gewezen op de grote problemen die er in Turkije 

zijn op het gebied van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Deze kunnen niet 

worden genegeerd. Zo staat de positie van minderheden als Koerden, LHBT'ers en christenen 

onder druk, is de rechtsstaat systematisch uitgekleed en heeft president Erdogan zich steeds 

meer macht toegeëigend. 

- In het conceptverkiezingsprogramma wordt opgemerkt dat Turkije een ‘buurland van formaat’ 

is en een ‘strategische positie’ heeft. Dit maakt diplomatiek verkeer tussen Nederland/EU en 

Turkije noodzakelijk, maar vanwege bovenstaande feiten zou een ‘geprivilegieerd 

partnerschap’ onbespreekbaar moeten zijn, totdat Turkije zijn handelen verandert.  

- Bovendien liepen eerdere pogingen om toenadering te zoeken op niets uit. Turkije heeft zich 

onder leiding van Erdoğan niets aangetrokken van de gestelde eisen aan de 

vluchtelingendeal, maar nam de controle in eigen hand en gebruikte het verkregen geld voor 

onder andere leraren in dienst van het Erdoğan-regime. Joël Voordewind noemde de 

vluchtelingendeal voor Turkije daarom ook ‘een verdienmodel’.  

Turkije onder Erdoğan ontwikkelt zich tot een autoritaire staat die zich niets aantrekt van de 

mensenrechten, ondanks jarenlange gesprekken met de EU en de gestelde eisen. Het lijkt er niet op 

dat dit de komende jaren wel zal gebeuren. Een voorstel tot een ‘geprivilegieerd partnerschap’ met 

Turkije strookt dan ook niet met de waarden waar Nederland, de Europese Unie en de ChristenUnie 

voor staan. Het wordt pas bespreekbaar zodra Turkije de democratie en de mensenrechten meer gaat 

eerbiedigen.  



 

18 

 

 

Preadvies Landelijk Bestuur - Overnemen 

 

Amendement 22: Reële perspectieven 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, den Harder, Kooij-Bas, Roor, van Haeften, Kuiterman, ten Napel, de Jong, Appiah, 

Aziz, Visser, Bloem, Nijzink 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om 

- toe te voegen op pagina 41, aan regel 35: 

Tegelijkertijd biedt de EU reële perspectieven op de kansen op lidmaatschap. 

Toelichting: 

Een veeltal landen op de Balkan probeert al jaren lid te worden van de EU. Zonder resultaat. De 

ChristenUnie is terecht geen voorstander van verdere uitbreiding in dit stadium. Uitbreiding blijft, zoals 

het verkiezingsprogramma ook beschrijft, altijd onderhevig aan strenge voorwaarden. Maar te vaak 

geven deze landen, zoals Albanië en Macedonië, aan dat zij aan het lijntje lijken te worden gehouden 

over afspraken, verdere toenadering en uiteindelijk toetreding. De EU moet zich opstellen als een 

verantwoordelijk orgaan en daarom in alle lopende trajecten met deze landen ook reële perspectieven 

stellen voor toenadering en eventuele toetreding. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 

Mooi om de tekst wat evenwichtiger te maken wat betreft de rol van de EU. Uitbreidingen hebben de 

afgelopen decennia het draagvlak en de draagkracht van de EU onder druk gezet, maar er mag wel 

langetermijnperspectief zijn voor landen op het Europese continent. 

 

Amendement 23: Huwelijkse gevangenschap 

Ingediend door de leden: 

Kumar, de Graaf, den Harder, Visser, Roor, van Haeften, van Kralingen-Paul, Kuiterman, ten Napel, de 

Jong, Appiah, Aziz, Visser, Bloem, Nijzink, Mayaki, Kooij-Bas 

Partijcongres 9 februari 2019 te Zwolle 

Amendement behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma Europese Parlement 

De indiener stelt voor om: 

- De EU dient het Istanbulverdrag van de Raad van Europa te ratificeren. Dat verdrag gaat over 

het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 
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te wijzigen in 

- De EU moedigt de lidstaten aan het Verdrag van Istanbul te ratificeren. Dat verdrag gaat over 

het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De EU faciliteert 

de samenwerking van EU-lidstaten om huwelijksgevangenschap en achterlating te bestrijden.  

Toelichting: 

De ratificatie van dit verdrag dient te geschieden door de individuele lidstaten zelf. Helaas hebben nog 

niet alle lidstaten dit gedaan en zijn er zelfs landen, zoals Bulgarije, die er ferm afstand van nemen. 

Bovendien spreekt het verdrag niet concreet genoeg over huwelijkse gevangenschap en slechts in 

kleine mate over achterlating. Huwelijkse gevangenschap komt binnen de hele EU voor. Vrouwen 

worden vaak binnen een religieus, vaak islamitisch, huwelijk wijs gemaakt dat zij daadwerkelijk 

getrouwd zijn. Om rechten binnen een huwelijk te verkrijgen, is daarentegen ook een wettelijk 

huwelijk noodzakelijk. Op deze manier worden vrouwen vaak door schoonfamilie en ‘echtgenoot’  

gedupeerd. In het geval van achterlating is er sterke samenwerking tussen ambassades nodig. Helaas 

komt het te vaak voor dat vrouwen en kinderen onder het mom van vakantie of anderszins naar een 

herkomstland worden meegenomen en daar van hun papieren ontnomen. Op dat moment kunnen zij 

niet terug naar het land waar ze wonen en wortelen. Hoewel het ogenschijnlijk over kleine aantallen 

op een nationale, laat staan EU-bevolking gaat, zijn het juist deze groepen waar de ChristenUnie zich 

in het Europees Parlement hard voor zou moeten maken. Juist wanneer het grensoverschrijdende 

situaties betreft. 

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen 


