
Resolutie Irak-onderzoek 
Ingediend door Niels Kruithof en IJmert Muilwijk (PerspectieF) c.s. 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 31 januari 2009, 
 
Gelezen: 
• Bijdrage debat Irak van Tineke Huizinga-Heringa, 19 februari 2004. Handelingen 
Tweede Kamer 2003-2004, nr. 54; 
• Bijdrage debat over de inval in Irak van Joël Voordewind, 27 februari 2008. 
Handelingen Tweede Kamer 2007-2008, nr. 56; 
• Artikel Trouw 7 februari 2007: Stug verzet CDA tegen onderzoek naar Irak. 
 
Constaterende dat: 
• de ChristenUnie heeft ingestemd met het besluit van de regering in te stemmen met 
politieke steun aan de inval in Irak door de VS in 2003; 
• het argument voor de ChristenUnie om politieke steun te verlenen aan deze inval het 
niet naleven van de Irakese regering van de VN-resoluties over bijvoorbeeld het houden 
van inspecties in Irak (o.a. 1441) is geweest; 
• de ChristenUnie niet heeft ingestemd met een onderzoek, omdat deze argumentatie 
volgens de fractie duidelijk is en geen nader onderzoek behoeft; 
• de Nederlandse regering geen inzage wil geven in (ambtelijke) adviezen die zij heeft 
gekregen gedurende deze periode over de kwestie Irak; 
• de ChristenUnie tijdens de kabinetsonderhandelingen nogmaals besloten heeft om niet 
in te stemmen met een onderzoek. 
 
Overwegende dat: 
• in de samenleving onduidelijkheid bestaat over het verlenen van politieke steun aan de 
inval in Irak; 
• er vanuit verschillende delen van de samenleving de oproep komt de besluitvorming 
rondom de verlening van politieke steun aan de inval in Irak nader te onderzoeken; 
• het de vraag is in hoeverre alleen het niet toestaan van inspecties als een voldoende 
redenen om een oorlog politiek te ondersteunen kan worden gezien; 
• de ChristenUnie een partij is die hecht aan openheid en wil leren van het verleden met 
het oog op de toekomst; 
• een onderzoek de mogelijkheid biedt om die openheid aan de samenleving te geven en 
de kwestie eindelijk goed af te sluiten. 
 
Spreekt uit dat: 
• De Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie instemt met een onderzoek naar de 
politieke steun aan de inval in Irak door de Verenigde Staten van Amerika in 2003. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 


