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1. Opening
De voorzitter, de heer Blokhuis, heet iedereen welkom op het gecombineerde Unie- en Ledencongres
voor afgevaardigden, leden en belangstellenden. Speciaal welkom zijn de genodigden,
afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, in het bijzonder de heer Van Heeswijk van het
CDA, de heren Kolijn en Zevenbergen van de SGP, de heer De Bruijn van de VVD, mevrouw Bakker
van GroenLinks en de heer Breeveld van de DOE-partij uit Suriname.
Afmeldingen zijn er van de Kamerleden mevrouw Flora Lagerwerf, Joël Voordewind, en van de leden
van het Landelijk Bestuur Sandra Korteweg en Bert Boerman.
De voorzitter memoreert de heer Hilverts, Statenlid uit Groningen, die de afgelopen zomer is
overleden. Hij herdenkt diens veelvuldige aanwezigheid en inzet.
Dominee Jos Douma verzorgt de meditatie. Hij is gereformeerd-vrijgemaakt predikant in Haarlem en
opent met het voorlezen uit Marcus 1: 9-15 over de verzoeking in de woestijn.
In zijn meditatie legt hij de nadruk op de kerk en het Koninkrijk der Hemelen. Hij herinnert aan Jezus’
woorden dat het Koninkrijk nabij is. De mensen uit Jezus’ tijd zullen met verbazing naar Hem gekeken
en geluisterd hebben, terwijl ze nog geen veranderingen kunnen zien van een nieuwe tijd.
Bij de zoektocht naar het Koninkrijk moet bij Jezus begonnen worden. Maar de kerk en een christelijke
politieke partij bouwen niet aan het Koninkrijk, Jezus zegt dat Hij alles nieuw maakt, Hij zal het maken.
Maar christelijke politici zijn wel geïnspireerd door Jezus. Niet uitblinkend in professionaliteit, maar in
inspiratie, waarin het woord Spiritualiteit naar voren komt, in de stijl van de Bergrede en met passie
over het Koninkrijk van God, als kleine oases van duurzaamheid en verdraagzaamheid. Politiek in de
geest van de Heer, met een geest van wijsheid, kennis en ontzag voor de Heer.
Daarna gaat de heer Douma voor in gebed.
In de samenzang wordt Lied 114 LvK: 1, 2 en 3 gezongen Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen.
De voorzitter bedankt dominee Douma.
2. Welkomstspeech voorzitter en mededelingen
De heer Blokhuis begint zijn welkomstspeech met de opmerking dat de ChristenUnie werd opgeschrikt
door de uitspraken van de minister van Defensie. Het deed hem pijn zoals de minster behandeld
werd. Toen deze zelf aan het woord kwam, gaf hij als een groot man zijn fout toe en stond verder voor
zijn zaak.
De ChristenUnie ziet zichzelf vaak als een kleine partij. Daar is zeker iets voor te zeggen maar laten
we in de eerste plaats zelfbewust stellen: Wij staan voor het kleine zonder het grote te
veronachtzamen. Het bestuur ziet de ChristenUnie als een partij die ergens voor staat en daar trots op
is. Niet de media en aantallen zetels zijn bepalend voor ons zelfbeeld. De kleine ChristenUnie stelt
wat voor, daar ze zichzelf blijft. Wij zijn blij er te mogen zijn, een klap krijgen doet daar niet aan af,
aldus de voorzitter.
Vandaag staat Europa centraal. Het bestuur vindt dat in de verhouding met Europa geldt, dat Europa
geen Nederland is, maar dat Nederland zich ook niet in Europa moet verliezen. Europa is voor het
grote: de zee, grote criminaliteit, het klimaat enz. Nederland voor het kleine: landschap, dijken
belastingen, de koningin, schoolboeken. Een christen ziet mensen over de grenzen, onderdrukking,
armoede. Gods wereld is groter dan Nederland, de ChristenUnie mag zichzelf daarom niet opsluiten in
Nederland.
De ChristenUnie is een kleine partij: het kleine pensioen, het gewone salaris, enzovoorts. Het grote
geld doet er wel toe, maar mag het kleine geld niet veronachtzamen. De ChristenUnie wil zich laten
leiden door Gods Woord, om er voor het kleine te blijven.
Mededelingen
De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is, hetgeen voldoende is voor reguliere
besluitvorming. De stemcommissie wordt ingesteld en bestaat uit Henk van der Veen als voorzitter,
Esther van der Wiel, Maurits van Stuijvenberg en Geert Jan Spijker.
De ChristenUnie is een biddende partij, daarom zullen er tijdens het congres gebedsgroepsamenkomsten zijn in de bovenfoyer.
Voor de verslaglegging van dit congres zijn als meelezers aangewezen mevr. C. Brouwer uit
Barneveld en de heer E. Sennema uit Gouda.
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Wijzigingen in de agenda
Toevoeging agenda punt 7A Samenwerking naar en na de verkiezingen. De kiesverenigingen
hebben een brief ontvangen over de mogelijkheid van stembussamenwerking met het CDA. Er zal
dan gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en zullen de moties van Perspectief en Oldebroek aan
de orde komen.
De heer Breeveld
Carl Breeveld van de DOE-partij uit Suriname wordt uitgenodigd door de voorzitter om iets te zeggen
over zijn partij. Hij spreekt over leiders in Suriname die van het land iets moois wil maken. De DOEpartij staat voor democratie en eenheid, en gaat voor de verkiezingen die volgend jaar gehouden
worden. De spreker vraagt de aanwezigen hiervoor te bidden. Binnenkort gaat de heer Schuurman
naar Suriname om de DOE- partij te steunen.
3. Verslag Uniecongres 14 juni 2008
De meelezers mevrouw Huttinga-Heijes en de heer Kardol waren de meelezers en hebben het
goedgekeurd.
Opmerking uit de zaal:
- De heer Smits (KV Maassluis- Midden Delfland): onderaan pagina 1, in zijn opmerking over
het vorige congres van 17 november 2006: de toezegging van nadere informatie vanuit het
LB, is nog niet nagekomen. De heer Blokhuis dacht dat hij al antwoord had gekregen, trekt het
boetekleed aan en zegt toe in februari antwoord te geven. Zo niet, dan volgt een fles wijn.
- De heer Smits: in de passage op pagina 10 is sprake van een brief, deze brief van 2
november was door hemzelf geschreven en naar mevr. Lont gestuurd. Het verslag zou de
indruk kunnen wekken dat het partijbureau een brief heeft gestuurd. Dhr. Smits meldt dat hij
op deze brief geen antwoord heeft gekregen.
- Verder geen andere insprekers.
4. Voorstel Toestemming uitstel goedkeuring jaarrekening
Voorzitter de heer Blokhuis meldt dat de planning van de Uniecongressen in 2009 en 2010 gewijzigd
is, zodat er niet voldaan wordt aan de statutaire periode van zes maanden. Maar bij toestemming voor
uitstel van het congres kan het wel. Er hebben zich hiervoor geen sprekers gemeld. Na stemming
blijkt dat het congres toestemming voor de wijziging geeft.
5. Voorstel Vertrouwensregeling
De voorzitter stelt dat er al snel gemeenteraadsverkiezingen zijn, waarbij de vertrouwensregeling die
nu aan de orde is, gebruikt zal worden. De selectiecommissies krijgen ondersteuning vanuit het
partijbureau, er is een handboek, er komen trainingsdagen voor leden van de selectiecommissies en
een training voor campagneleiders. De aanmelding en inschrijving lopen via de Kaderschool.
Er zijn reglementen opgesteld die nu aan de orde komen.
Hierop zijn de volgende amendementen ingediend.


A5.0 KV Barneveld Verantwoordelijkheid voor de Vertrouwensfunctie
voorstel tot drie vertrouwenspersonen, die voorgedragen worden door het partijbestuur en het Uniecongres
verleent goedkeuring aan de aanstelling van deze personen.

-Steun
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Bergambacht (M. Leerling), KV Elburg (H. Dickhof).
-Toelichting KV Barneveld, mevr. Brouwer:
Alle verantwoordelijkheid ligt bij één persoon, de directeur van het partijbureau, maar deze is
niet gekozen. Verantwoordelijkheid zou bij het LB moeten liggen.
Barneveld gaat akkoord met overname van het preadvies van het LB, maar constateert nog
wel losse eindjes.
-Pre-advies:
Gedeeltelijk overnemen. Gehele overname zou namelijk herschrijving van de regeling
betekenen. Het bestuur wil de zorg van de indiener dat bestuur buitenspel zou komen te
staan, wegnemen door de volgende wijzigingen in de regeling voor te stellen.
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Gewijzigde tekst door het LB:
(a) art. 3 lid 2 als volgt wijzigen:
Het Landelijk Bestuur is, met inachtneming van deze regeling, verantwoordelijk voor
de uitvoering van de vertrouwensfunctie. Het Landelijk Bestuur laat deze taak,
onverlet deze verantwoordelijkheid, uitvoeren door de directeur.
(b) aan art. 7 lid 3 en 9 lid 3 een zin toevoegen:
In bijzondere gevallen kan ook de voorzitter van het Landelijk Bestuur worden
geconsulteerd.
(c) i.c.m. met amendement 5.7, art. 10 lid 2 als volgt te wijzigen:
De directeur rapporteert jaarlijks, schriftelijke en geanonimiseerd, aan het Landelijk
Bestuur over de wijze waarop invulling is gegeven aan de vertrouwensfunctie.
De voorzitter geeft aan dat na de komende diverse verkiezingen de regeling zal worden
geëvalueerd en dan komen die losse eindjes wel naar boven.
Stemming:
Preadvies Bestuur, dus het gewijzigde voorstel, wordt met zeer ruime meerderheid
overgenomen


A. 5.1 KV Alpen a/d Rijn Directeur functioneel verantwoordelijk
De directeur is, met inachtneming van deze regeling, verantwoordelijk voor de invulling van de behandeling
van de meldingen, adviesvragen en klachten door de vertrouwensperso(o)n(en).

Amendement is onvoldoende ondersteund, is daarom vervallen.


A. 5.2 KV Alpen a/d Rijn Werving via vacature
om in de Artikelgewijze Toelichting op art. 3, de volgende zin toe te voegen: Hiervoor stelt de directeur een
vacaturetekst op en zoekt hij geschikte personen.

Steun:
KV Barneveld (mevr. C. Brouwer), KV Bergambacht (M. Leerling).
Toelichting:
De kiesvereniging Alphen a/d Rijn is niet aanwezig, daarom geen toelichting.
Preadvies en stemming:
Niet overnemen.
Het amendement wordt verworpen.


A.5.3 KV Alpen a/d Rijn Opleiding en bijscholing vertrouwensperson(o)n(en)
om aan artikel 3 een vijfde lid toe te voegen, dat als volgt luidt:
Onder verantwoordelijkheid van de directeur verzorgt het Landelijk Bestuur de nodige opleiding en/of
bijscholing voor de vertrouwensperso(o)n(en).

Steun:
KV Barneveld (mevr. C Brouwer), KV OIdebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof)
Toelichting:
Geen
Preadvies en stemming:
Overnemen. Amendement wordt met algemene stemmen overgenomen.


A.5.4 KV Alpen a/d Rijn Taken vertrouwenspersoon
om tussen art. 4 en 5 een nieuw artikel toe te voegen, dat als volgt luidt:
Taken van de Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon moet een duidelijke plaats binnen de organisatie hebben. De drempel voor een
indiener mag niet te hoog zijn en de vertrouwenspersonen mogen ook niet als verlengstuk van het Landelijk
Bestuur worden ervaren. Ze moeten kunnen rekenen op een breed vertrouwen binnen de organisatie.
Meldingen over seksuele intimidatie worden slechts aan de directeur gemeld als de melder het daarmee
eens is. Voor Integriteitsmeldingen gaat dat niet op.
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Misdrijven moeten ten allen tijde worden gemeld.
De taakstelling van de Vertrouwenspersoon is
a. Het fungeren als eerste meldpunt,
b. Het opvangen en eventueel doorverwijzen van indieners,
c. Het adviseren van de directeur op het gebied van preventief beleid,
d. Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van beleid,
e. Het registreren van meldingen,
f. Het leveren van een jaarverslag,
g. Het (mede) zorgdragen voor voorlichting,

Steun:
Barneveld (mevr. C. Brouwer), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Bergambacht (M. Leerling)
Toelichting
Geen
Preadvies en stemming:
Overnemen. Met algemene stemmen wordt het amendement overgenomen


A.5.5 KV Alpen a/d Rijn Toegang tot vertrouwenspersoon.
om in art. 4, lid 1, het woord "Iedereen" te vervangen door:
Ieder lid of medewerker

Steun:
Barneveld (mevr. K. Brouwer), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Bergambacht (M. Leerling)
Toelichting
Geen
Preadvies en stemming:
Overnemen. Het amendement wordt met bijna algemene stemmen overgenomen


A.5.6 KV Alpen a/d Rijn Valideerbaarheid vs. Ontvankelijkheid
om in art. 7, lid 1, onder e, het woord "valideerbaarheid" te vervangen door ontvankelijkheid

Steun:
Het amendement is onvoldoende ondersteund.
Preadvies
Het LB wil wel de valideerbaarheid vervangen door verifieerbaarheid, ziet het als verrijking,
aanwezigen daar niet tegen.
Stemming
Amendement is toch gewijzigd overgenomen


A.5.7 KV Alpen a/d Rijn Overlegmomenten
om in art. 10, voor lid 1 een nieuw lid toe te voegen, dat als volgt luidt:
De vertrouwenspersoon heeft periodiek overleg met de directeur, waarbij in beginsel in algemene termen
gesproken wordt over de (aard van de) meldingen, adviesvragen en klachten. Dit overleg vindt minimaal 2
maal per jaar plaats.

Steun:
KV Barneveld (mevr. K. Brouwer), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Bergambacht (M. Leerling)
Toelichting
Geen
Preadvies en stemming:
Overnemen. Amendement is overgenomen


A.5.8 KV Alpen a/d Rijn na de evaluatie
om in art. 11, de volgende zin toe te voegen:
Dan wordt ook de inhoud van dit artikel gewijzigd of het artikel komt te vervallen.
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Steun:
De motie is onvoldoende ondersteund.
Preadvies
Het LB is het wel eens met het amendement en stelt de aanwezigen voor om toch in te
stemmen met het amendement.
Stemming
Amendement wordt overgenomen
Daarna volgt stemming over de vertrouwensregeling. Er zijn geen tegenstemmers, de
vertrouwensregeling wordt dus vastgesteld met de amendementen.

6. Voorstel Verkiezingsprogramma EP2009
Voorzitter de heer Blokhuis zal technisch leider zijn bij de volgende bespreking, vragen worden
beantwoord door de heer Joop Alssema, politiek secretaris, en door de heer Van Dijk, voorzitter
programmacommissie.
De heer Alssema geeft vanuit het bestuur toelichting op het bestuurlijk overleg met de SGP en het
eindresultaat. Er is nauw overleg tussen de SGP en de ChristenUnie. De heer Alssema spreekt de
hoop uit op instemming van de aanwezigen.
De heer van Dijk geeft aan dat het een breed thema betreft. Pagina 14 van het verkiezingsprogramma
geeft duidelijk de kern aan. Van Dijk is van mening dat er over Europa veel te zeggen valt. Europa is
vooral diplomatiek i.p.v. politiek. Brussel is geen politieke arena, maar gaat het om allerlei instituten
waar de burger geen invloed op heeft. Juist dat moet ons als kiezer aanzetten tot kiezen.
Het verkiezingsprogramma is het product van beide partijen. Volgens de analyse van de heer van Dijk
heeft het programma een hoog ChristenUnie gehalte. Hij geeft ter overweging mee dat bij
amendementen eerst weer overleg moet volgen met de SGP.


M 6.1 KV Den Helder Motie Uitstel vaststelling program
Steun:
De motie heeft onvoldoende steun, wordt niet in behandeling genomen.
Toelichting:
De heer Oudekerk van KV Den Helder ziet een paar prangende kwesties, zoals meer
Nederlandse ambtenaren, standplaats alleen Brussel, etc. Hij wil graag meer onderbouwing.
Advies LB
De heer Blokhuis constateert dat dit nu niet behandeld kan worden vanwege de inhoudelijke
aspecten. Spreker wordt gevraagd met de heren Alssema en Van Dijk in contact te treden



A 6.01 Perspectief Omvang Europese commissie
om op p. 7 na regel 3, de volgende tekst toe te voegen:
De oorspronkelijke wijzing in het aantal eurocommissarissen van voor elke lidstaat één naar tweederde van
het aantal lidstaten was een goed plan. De geplande wijziging voor Ierland waarbij opnieuw elke lidstaat
een eurocommissaris behoudt zien wij dan ook als een ongewenste situatie en moet bij de mogelijke
gelegenheid teruggedraaid te worden.

Toelichting:
Perspectief geeft als toelichting dat zij het wijzigingsplan van Ierland afwijzen.
Steun:
KV Lelystad (H. van der molen), KV Oldebroek (W.B. Junte) KV Elburg (H. Dickhof).
Preadvies:
Het preadvies is gewijzigd overnemen.
Stemming: amendement wordt overgenomen met grote meerderheid.


A 6.02 Perspectief Recht van initiatief Europees Parlement
om op p. 7 na regel 32, de volgende tekst toe te voegen:
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In de toekomst moet het Europees Parlement daarbij ook het recht van initiatief krijgen. Zo kan de
democratische kracht van het Europees Parlement worden vergroot.

Steun:
KV Lelystad (H. van der Molen).
Toelichting
Perspectief licht toe dat bij recht van initiatief er geen superstaat komt, maar juist meer
democratie.
De heer van Dijk:
Hij is het eens met Perspectief dat de rol van het Europees Parlement nader bekeken moet
worden. Het recht van initiatief ligt nu bij de Europese Commissie. Het Europees Parlement
krijgt al meer bevoegdheden en kan daarna meer initiatieven ontplooien. Het voorstel van
Perspectief nu is te snel
Preadvies en stemming
Het preadvies is niet overnemen, na oordeel van de stemcommissie blijkt het voorstel te zijn
verworpen.


A 6.03 Perspectief Nederlandse ambtenaren
Voorstel om p. 8, regel 19 (eerste speerpunt) te schrappen.
Toelichting
Het gaat om de competentie van de ambtenaren, niet van welke nationaliteit zij zijn. Daarom is
het dus niet goed te streven naar meer Nederlandse ambtenaren bij de Europese instellingen.
De heer Van Dijk
Het gaat om competentie van ambtenaren. Er zijn contigenten afgesproken over aantallen
ambtenaren. Het is een punt om goed om vast te houden.
Pre advies:
Tegen
Stemming:
Voorstel Perspectief wordt verworpen.



A 6.04 KV Lelystad Duurzaamheidsdoelen
Steun:
onvoldoende ondersteund, wordt derhalve niet in behandeling genomen.



A 6.05 KV Lelystad Uitbreiding EU
om op p. 14, de paragraaf "Uitbreiding" als volgt te herschrijven:
”Uitbreiding
Zowel voor de burgers van de EU als voor omliggende landen moet er duidelijkheid komen over de grenzen
van de Europese Unie. Ook de integratiecapaciteit van de EU zelf speelt een rol.
Het belangrijkste criterium is dat alleen die landen tot de EU kunnen toetreden waarmee voldoende
culturele verwantschap is, die een stabiel democratisch bestuur hebben en waarin de vrijheid van
Godsdienst en meningsuiting en de rechten van minderheden, gewaarborgd zijn. Daarnaast moet
toetreding bijdragen aan de doelen van de EU, zowel voor de EU als voor toetredende landen
(doelmatigheidscriterium).
Als daar aan voldaan is, zijn er toetredingsperspectieven voor de landen van de Westelijke Balkan. Het
toetredingsproces zal voor deze landen door hun afwijkende cultuur en recente geschiedenis niet
gemakkelijk zijn.
De EU zal intensief betrokken blijven bij de ontwikkelingen in Kosovo. Een politiek instabiel Kosovo is niet in
het belang van de EU en de omliggende landen. Wij willen dat al deze landen in het toetredingsproces
individueel beoordeeld worden.
Of landen langs de oostgrens van de EU zoals Moldavië en Oekraïne op de lange termijn tot de EU kunnen
toetreden zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling die deze landen doormaken. Vanwege de offensieve
houding van Rusland richting voormalige Sovjetrepublieken doet de EU er goed aan doen deze landen het
toetredingsperspectief duidelijk te maken en hen te steunen in de vereiste ontwikkeling. Op korte en
middellange termijn kan van een daadwerkelijke toetreding geen sprake zijn. De democratische rechtsstaat,
de economische situatie en de mensenrechten zijn daarvoor onvoldoende ontwikkeld. De betrekkingen
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tussen de EU en deze landen moeten de komende jaren verder uitgewerkt worden in het Europees
Nabuurschapsbeleid (ENB).”

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Delft (J.K. Gooijer) , KV Elburg (H. Dickhof).
Toelichting:
Het gaat nu om geografie. Het is irreëel om alleen de ligging in Europa als selectie toe te
passen, culturele overeenkomst is veel selectiever.
Preadvies
Niet overnemen.
Van Dijk: de link met cultuur is wel belangrijk. Toetreding waarbij cultuur wordt meegewogen,
is al in akkoord van Lissabon geregeld.
Stemming:
Amendement wordt verworpen


A 6.06 KV Lelystad Turkije
Steun:
onvoldoende ondersteund, wordt derhalve niet in behandeling genomen.



A6.07 Perspectief Minderheden
Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Bergambacht (M. Leerling).
Toelichting:
Perspectief gaat mee met preadvies van bestuur.
Preadvies:
Amendement gewijzigd overnemen: in verband met bescherming van minderheden.
Gewijzigde tekst door het LB
een (beperkte) alternatieve tekst voor de regels 6-8::
Bescherming van minderheden
Vrijheid van geloofsovertuiging en mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend. In tal van landen worden
minderheden vervolgd of stelselmatig achtergesteld.

Stemming:
Het amendement wordt in gewijzigde vorm overgenomen.


A 6.08 KV Ede WTO
om op p. 20, in de paragraaf "Terrorisme en privacy", de regels 14-20 te vervangen door:
”Terrorismebestrijding mag niet ten koste gaan van de privacy van mensen die met die terrorisme niets van
doen hebben. Europa moet vooroplopen in de bescherming en verbetering van de privacy. Het uitwisselen
van steeds meer informatie, van steeds meer burgers en voor een steeds langere periode, betekent een
uitholling van doelmatigheid en de noodzakelijkheid en kan tot groot misbruik door overheidsorganisatie,
verzekeringsbedrijven enz leiden. Bij elke maatregel die wordt genomen op het gebied van
terrorismebestrijding moet daarom verantwoording over doelmatigheid en noodzaak worden afgelegd
evenals over de verhouding tot de privacy van burgers. Maatregelen moeten na verloop van tijd worden
geëvalueerd op het punt van noodzaak en effectiviteit.”

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Lelystad (H. van der Molen),
Perspectief.
Toelichting.
De kiesvereniging vindt een toelichting overbodig, gezien het preadvies.
Preadvies:
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Het preadvies: overnemen, het LB ziet de voorgestelde tekst als verrijking.
Stemming:
Amendement wordt overgenomen


6.09 Perspectief Ontwikkelingssamenwerking
om op p 17, de regels 33-39 te wijzigen in:
Wij willen naast een eerlijk handelsbeleid ook een rechtvaardig ontwikkelingsbeleid. Het
belangrijkste doel van het Europese ontwikkelingsbeleid is de coördinatie van de door de lidstaten geboden
hulp. De Europese Unie beheert eigen projecten en fondsen, vormgegeven langs richtlijnen zoals
beschreven in de Verklaring van Parijs.

Toelichting:
De voorzitter van Perspectief, IJmert Muilwijk, bedankt een ieder die het Europees
verkiezingsprogramma nauwgezet heeft bekeken. Perspectief vindt de omschrijving op pagina
17 te vaag.
De heer Van Dijk
Het Europees Parlement kan coördinerend optreden, ontwikkelingsbeleid is echter een zaak
voor het nationale parlement.
Preadvies en stemming:
Niet overnemen, het amendement wordt verworpen.


6.10 KV Lelystad Bestrijding drugs
om op p. 20, in de paragraaf "Terrorisme en privacy", de regels 14-20 te vervangen door:
”Terrorismebestrijding mag niet ten koste gaan van de privacy van mensen die met die terrorisme niets van
doen hebben. Europa moet vooroplopen in de bescherming en verbetering van de privacy. Het uitwisselen
van steeds meer informatie, van steeds meer burgers en voor een steeds langere periode, betekent een
uitholling van doelmatigheid en de noodzakelijkheid en kan tot groot misbruik door overheidsorganisatie,
verzekeringsbedrijven enz leiden. Bij elke maatregel die wordt genomen op het gebied van
terrorismebestrijding moet daarom verantwoording over doelmatigheid en noodzaak worden afgelegd
evenals over de verhouding tot de privacy van burgers. Maatregelen moeten na verloop van tijd worden
geëvalueerd op het punt van noodzaak en effectiviteit.”

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Delft (J.K. Gooijer), Perspectief (Y.
Muilwijk).
Toelichting:
De kiesvereniging heeft geen behoefte aan verdere toelichting na preadvies van bestuur tot
gewijzigd overnemen.
Gewijzigde tekst door het LB:
Het voorstel is om de tekst op te nemen als actiepunt aan het eind van het hoofdstuk
en niet in de hoofdtekst.
Stemming
Gewijzigde amendement wordt algemeen aangenomen.


6.11 KV Lelystad Terrorisme en privacy
om op p. 20, in de paragraaf "Terrorisme en privacy", de regels 14-20 te vervangen door:
”Terrorismebestrijding mag niet ten koste gaan van de privacy van mensen die met die terrorisme niets van
doen hebben. Europa moet vooroplopen in de bescherming en verbetering van de privacy. Het uitwisselen
van steeds meer informatie, van steeds meer burgers en voor een steeds langere periode, betekent een
uitholling van doelmatigheid en de noodzakelijkheid en kan tot groot misbruik door overheidsorganisatie,
verzekeringsbedrijven enz leiden. Bij elke maatregel die wordt genomen op het gebied van
terrorismebestrijding moet daarom verantwoording over doelmatigheid en noodzaak worden afgelegd
evenals over de verhouding tot de privacy van burgers. Maatregelen moeten na verloop van tijd worden
geëvalueerd op het punt van noodzaak en effectiviteit.”

Steun:
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KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Delft (J.K. Gooijer), Haarlemmermeer
(R. Zijtregtop).
Toelichting:
Overheden zijn zeer machtig, terrorismebestrijding kan snel verkeerd gebruikt worden. In
Nederland, in de Tweede Wereldoorlog, werden vele gegevens misbruikt door de bezetter.
Het is goed om gezond wantrouwig te zijn. Het programma is te volgzaam. Het gaat niet
alleen om terrorismebestrijding. Privacybescherming is geen luxe, echter enige
privacyschending is wel onvermijdelijk.
Preadvies:
Niet overnemen
De heer Alssema stelt dat terrorismebestrijding een belangrijk internationaal thema is. Enige
privacyschending is niet te vermijden. Het bestuur vindt het belangrijk hierover verder na te
denken en stelt een werkgroep voor en nodigt KV Lelystad uit hier in mee te denken.
Stemming:
Oordeel van de stemcommissie: amendement is verworpen.


6.12 KV Ede Bescherming positie Nederlandse werknemers en eerlijke concurrentie
om op p. 21, de paragraaf "Sociaal beleid" als volgt te formuleren:
Vrij verkeer van werknemers mag niet ten koste gaan van de rechtspositie van Nederlandse werknemers.
Nederlandse Arboregels, cao’s en sociale premies moeten van toepassing zijn op iedereen die in Nederland
werkt. Europese richtlijnen die dit ondermijnen, zoals de detacheringsrichtlijn, moeten worden aangepast.
Open grenzen voor werknemers uit Oost Europa is geen probleem, zolang er maar geen oneerlijke
concurrentie ontstaat. Bij Europese aanbesteding, bijvoorbeeld door gemeenten (thuiszorg), worden de
opdrachten alleen gegund aan die bedrijven die hun werknemers het CAO loon van de sector betalen. De
Europese regels dienen dat toe te staan.

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Lelystad (H. van der Molen).
Toelichting:
Geen.
Preadvies en stemming:
Preadvies is overnemen en het amendement wordt aangenomen.


6.13 KV Ede Harmonisatie minimumloon
de actiepunten die worden genoemd op p. 21, regel 25 en op p. 30, regel 11, als volgt te formuleren:
De EU dringt aan op een wettelijk minimumloon in alle lidstaten die recht doet aan de inkomensopbouw in
de betreffende lidstaat

Steun:
KV Elburg (H. Dickhof), KV Lelystad (H. van der Molen), KV Bergambacht (M. Leerling).
Toelichting
Minimumloon bij harmonisatie zou halvering van het minimumloon in Nederland betekenen.
Preadvies:
Niet overnemen.
De heer van Dijk: amendement niet overnemen. Natuurlijk wil het LB geen pleidooi voor
halvering van het minimumloon, echter het is een nationale zaak. In bepaalde landen wordt
met dit voorstel a.h.w. een bodem gelegd voor een minimumloon.
Stemming:
Amendement wordt verworpen.


A 6.14 KV Ede Vaccinatie veestapel
op p. 23, na regel 45 de volgende tekst toe te voegen: Om te voorkomen dat boeren moeten stoppen met
hun bedrijf als gevolg van crisissituaties zoals dierziekten of extreme weersituaties, moet er een vangnet
zijn. We denken hierbij aan speciale verzekeringen die niet marktverstorend werken. Dat neemt niet weg
dat de EU vaccinatie van de veestapel moet toestaan om besmettelijke ziekten als MKZ en vogelpest te
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bestrijden. Gevaccineerde dieren hoeven niet geruimd te worden. Hun producten komen in ieder geval voor
Europese consumptie beschikbaar.

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Elburg (H. Dickhof), KV Lelystad (H. van der Molen).
Toelichting:
Geen, gezien het preadvies overnemen.
Preadvies en stemming:
Overnemen, en het amendement wordt met algemene stemmen overgenomen.


A6.15 KV Delft Zondag rijverbod
om op p. 26, de regels 16-18 te vervangen door:
ChristenUnie en SGP vinden in de eerste plaats dat de Europese Unie een zondagrijverbod moet instellen,
wat verschillende lidstaten momenteel reeds kennen. Op zondag zou in de gehele Europese Unie geen
vrachtverkeer moeten plaatsvinden.

Steun:
KV Lelystad (H. van der Molen), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Capelle a/d IJssel (F.
Lachman).
Toelichting:
Geen, gezien het preadvies overnemen.
Preadvies en stemming:
Overnemen, het amendement wordt overgenomen.


A6.16 KV Delft Wetgeving i.p.v. richtlijnen
om op p. 29, regel 17, het woordje "richtlijnen" te vervangen door wetgeving

Steun:
KV Lelystad (H. van der Molen), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Capelle a/d IJssel
(F.Lachman)
Toelichting:
Geen, gezien het preadvies overnemen.
Preadvies en stemming:
Overnemen, het amendement wordt overgenomen.


A6.17 KV Delft Verplaatsen actiepunten overgenomen
om op p. 30 , de laatste twee actiepunten te verplaatsen naar het lijstje op p. 21.

Steun:
KV Lelystad (H. van der Molen), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Groningen (S. van der
Graaf).
Toelichting:
Geen, gezien het preadvies overnemen.
Preadvies en stemming:
Overnemen, het amendement wordt overgenomen.

Het verkiezingsprogramma wordt met de amendementen aangenomen.


Moties:
M 6.02 KV Lelystad Onderzoek privacybescherming
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Spreekt uit dat:
• het gewenst is een duidelijker visie te hebben op het te voeren beleid m.b.t. privacybescherming
Verzoekt het Landelijk Bestuur:
• een studie te laten verrichten door het WI naar het gewenste beleid t.a.v. privacybescherming
• de resultaten te verwerken in het conceptverkiezingsprogramma voor de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen

Steun:
KV Haarlemmermeer (R. Zijtregtop), KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Delft (J.K. Gooijer).
Toelichting:
Er is een discussie mogelijk over de onafhankelijkheid van het WI. Het bestuur kan aan het WI
vragen een onderzoek te doen naar privacybescherming.
De heer Alssema:
Het voorstel ligt dichtbij zojuist voorgestelde werkgroep en het is nu te verstrekkend om aan
het WI een onderzoek voor te stellen. Het is beter nu eerst werkgroep te formeren.
De kiesvereniging trekt haar motie in bij de toezegging van de intentie van de werkgroep. Aan
het WI is altijd advies te vragen. Motie wordt ingetrokken.

Na de stemmingen komende leden van de programcommissie onder applaus naar voren en krijgen
als dank een bos bloemen. De leden zijn: Dick van Dijk, Chris Janse, Jan Harm Boiten, Dick Jan
Diepenbroek, Diederik van Dijk, Rita Klapwijk, Guido van Beusekom.
De voorzitter dankt de leden voor de enorme inzet.
Een spreker uit de zaal vraagt naar de positie van de SGP in deze zaak.
De heer Alssema antwoordt dat hij zich niet kan voorstellen dat de SGP zich niet zou kunnen vinden
in zaken die uit het congres naar voren zijn gekomen.
7. Voorstel kandidatenlijst EP2009
De heer Alssema heeft al gesproken over de samenwerking met de SGP. Het Landelijk Bestuur hecht
eraan om een mogelijke lijstverbinding met het congres te bespreken.
Sprekers uit de zaal m.b.t. lijstverbinding met het CDA:
-KV Zoetermeer:dit hangt samen met vraag of we een onafhankelijke koers gaan of aansluiting willen
met de EVP. Het bestuur heeft nu verkenningen gedaan in de richting van het EVP. De kiesvereniging
vindt dit niet verstandig, Nederland moet zoveel mogelijk zelfstandig zijn.
De voorzitter geeft aan dat lijstverbinding betekent dat de drie christelijke partijen de stemmen beter
aan elkaar kunnen geven dan aan andere partijen, ze blijven zelfstandig.
De heer Smits (KV Maassluis): velen zullen misschien niet het verschil kennen tussen een
lijstverbindingen een lijstcombinatie.
Uit stemming blijkt dat een meerderheid voor lijstverbinding is.


A 7A.1 Perspectief Motie Aansluiting ChristenUnie Europees Parlement bij de EVP
Dat de nieuwe vertegenwoordigers van de ChristenUnie/SGP in het Europees Parlement zich inzetten voor de
aansluiting bij de EVP en ondertussen de mogelijkheid om een christelijke fractie te vormen in het oog houden.

Steun:
KV Oldebroek (W.B. Junte), KV Barneveld (mevr. K. Brouwer), KV Bergambacht (M. Leerling),
KV Zoetermeer (M. Brouwer)
Toelichting:
De ChristenUnie kan zich beter aansluiten bij een Christelijke Europese partij.
Preadvies:
Overnemen. De heer Blokhuis zegt dat de ChristenUnie in de richting komt van de EVP na
verkenningen.
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Discussie:
-De heer Smits, KV Maassluis,: in de EVP zit ook Berlusconi, er zitten dus vreemde snuiters
in. Eerst verkiezingen afwachten en op grond daarvan een besluit nemen. Zoals nu in het
voorstel staat, gaat de richting naar de EVP.
De voorzitter stelt dat het niet om deuren dichtgooien gaat. De ChristenUnie moet de deur
naar de EVP niet zoals eerder dichtgooien, maar het aan de gekozen delegatie overlaten bij
welke fractie ze zich wil aansluiten. Met de IND/DEM-groep zijn er nu nare ervaringen. Als
twee of drie afzonderlijke leden opereren in het Europees Parlement is niet doenlijk, het is
daarom beter aan te sluiten bij een bepaalde fractie.
-KV Amsterdam: Uit een interview met Peter van Dalen blijkt dat deze zich niet zo gauw ziet
aansluiten bij de EVP.
-KV Zoetermeer: in fractie van de EVP met honderden anderen komt de ChristenUnie niet in
beeld. Huidige IND/DEM- groep gaat niet verder, dus zijn er alle kansen voor andere
mogelijke aansluitingen.
De voorzitter spreekt de intentie uit tot aansluiting tot EVP, maar laat ook mogelijkheid open
voor andere samenwerking.
-De heer Blokland: het landschap in het Europees Parlement na de verkiezingen is nu
volstrekt onduidelijk. Daarom moet de ChristenUnie nu aansluiting met EVP overwegen.
-KV Houten stelt voor het dictum om te draaien: eerst onderzoek naar een andere fractie en
daarna pas EVP in beeld laten komen.
-De heer Blokland stelt alternatief voor: serieus onderzoek naar samenwerking met de EVP en
ondertussen mogelijkheid openhouden tot het vormen van een christelijke fractie.
-Perspectief is het eens met wijziging door Blokland.
-De voorzitter wil geen stemming over mondelinge moties, alleen over zaken die op papier
staan. Hij bespeurt vrees voor zoekraken van zichtbaarheid binnen de EVP.
-De heer Smits is blij met debat over deze kwestie, vindt het te kort door de bocht dat er alleen
maar voor of tegen de motie gestemd kan worden.
-De heer Vente is het hiermee eens.
-KV Zoetermeer wil uitstel van stemming om het duidelijk op papier te stellen.
-De voorzitter vindt wijzigingen niet nodig, voor of tegenstemmen is voldoende.
-Peter van Dalen is het hiermee oneens.
De voorzitter gaat er dan toch mee akkoord dat er een nieuwe tekst gemaakt zal worden en
later in stemming gebracht wordt, ná de toespraak van de lijsttrekker voor het Europese
Parlement.


M 7A.2 KV Oldebroek Samenwerking van gekozen eurofractie ChristenUnie –SGP met
andere partijen
Is daarmee vervallen.

De heer B. Groen geeft daarna uitleg over de totstandkoming van de kandidatenlijst. Bij het opstellen
van de lijst is goed kennis genomen van profiellijsten en zijn er partijdocumenten geraadpleegd. .
Er waren twee selectieronden, de eerste een globale ronde, de tweede de definitieve ronde, bij de
laatste waren alle leden van de selectiecommissie aanwezig.
Aanstormend politiek talent is ook op de lijst gekomen. De lijst geeft een zo goed mogelijk beeld van
diversiteit van de leden van de ChristenUnie, bevat voldoende kwaliteit en kwantiteit en is om trots op
te zijn.
Er is minder belangstelling voor het Europees Parlement, er ligt een grote taak voor
communicatieafdelingen binnen alle partijgeledingen. De aanbevolen kandidaten zijn kundig en
veelbelovend en kunnen het gedachtegoed van de ChristenUnie goed vertolken. Ze worden met volle
overtuiging voorgedragen.
De heer Groen wenst met name de kopgroep alle goeds toe.
De leden van de selectiecommissie o.l.v. Bert Groen: Marjan Haak, Heleen van der Berg, Bernard Kok
komen naar voren en krijgen een bos bloemen en applaus.
Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de kandidatenlijst en geen aangediende sprekers.
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Na het voorlezen van de lijst is de lijst vastgesteld. De kandidaten zijn: Peter van Dalen, Ruud van
Eijle, Leon Meijer, Carla Dik-Faber, Stieneke van der Graaf, Klaas Koelewijn, Fred Lachman, Gerdine
Visser-Westland, Jochem Pleijsier, Joanne van der Schee-van de Kamp, Jan Harm Boiten, Bert
Tijssen en Hans Hekstra. De kandidaten komen naar voren m.u.v. de afwezige Peter Koelewijn en
worden bedankt voor de bewilliging.
De voorzitter wenst hen veel succes en Gods zegen toe om het gedachtegoed van de ChristenUnie
en ook de SGP tot uiting te brengen.
8. Toespraak lijsttrekker EP2009
De voorzitter geeft Peter van Dalen het woord.
De tekst van zijn toespraak is te vinden op de site van de ChristenUnie.
7 Vervolg Motie M 7A.1
Perspectief trekt haar eigen motie M 7A.1 in en stemt in met de getoonde wijziging:
Dat de nieuwe vertegenwoordigers van de ChristenUnie en de SGP in het Europees Parlement aansluiting bij de EVP
serieus onderzoeken en ondertussen de mogelijkheid om een christelijke fractie te vormen in het oog houden.

Dan volgt een discussie volgt over het legitieme karakter van wijziging van de motie, maar de
voorzitter houdt vast aan de afspraak de wijziging in stemming te brengen. Bij stemming oordeelt de
stemcommissie dat de nieuwe tekst aangenomen is.
De voorzitter concludeert dat deze de afgevaardigden voldoende ruimte geeft en ook lucht geeft aan
de gevoelens van de aanwezigen in het congres.
Gert Jan Segers wordt hierna door de voorzitter voorgesteld als nieuwe directeur van het
Wetenschappelijk Instituut en geeft aan dat er een studie zal komen over de islam met op 4 april 2009
een islamconferentie. De vraag naar macht en overtuiging is een belangrijke zaak.
9. Afsluiting ochtendgedeelte, gebed voor lunch
De heer Segers sluit de ochtend met gebed af gebed wordt afgesloten met het samen zingen van het
Onze Vader.
Voortzetting congres, Ledencongres-gedeelte
De voorzitter heropent het congres. Hij feliciteert H.M. de Koningin met haar verjaardag vandaag. Hij
wil haar daarom een boodschap toesturen namens de ChristenUnie. Met de waardering daarin voor
haar werk en de wens van de ChristenUnie van Gods Zegen. Deze boodschap gaat naar het Kabinet
van de Koningin.
Bij de samenzang wordt daarom het Wilhelmus gezongen, vers 1,6 en 15.

Ledencongres
10 Plenaire behandeling ingediende resoluties/ onderwerpen ter bespreking Ledencongres
Arie Slob en Joop Alssema zullen de vragen beantwoorden.
De indiener zal eerst spreken, daarna geven de heren Slob of Alssema antwoord op de vragen.


11.1 Resolutie Werkgroep Inclusief, Evenwichtige kandidatenlijst in Handboek
Verkiezingen,
spreekt uit:
dat het gedachtegoed van de paragraaf 3.3.3. Evenwichtige lijst – die letterlijk uit het Handboek Verkiezingen 2004 is
overgenomen – door het bestuur van de ChristenUnie onder de aandacht wordt gebracht van de kiesverenigingen:

Steun:
G.J. Harmsen, M. Harmsen Spruyt, F. Lachman, W.B. Junte, J.Boerma…
Toelichting door mevrouw Boerma, werkgroep Inclusief
Mevr. Boerma van Inclusief moet achter uit de zaal komen om de microfoon te bereiken. De
voorzitter spreekt de wens uit dat dit niet illustratief is voor waar vrouwen vandaan moesten
komen om tot zover te komen.
Mevr. Boerma geeft aan geen behoefte aan verdere toelichting, daar het bestuur positief
gereageerd heeft.
Zaal:
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De heer Vente: de resolutie lijkt uit Handboek over genomen te zijn,
De heer Alssema: voor een evenwichtige kandidatenlijst is het goed om dit weer expliciet te
vermelden. Preadvies: overnemen
Stemming
Vrijwel iedereen stemt in, resolutie is dus aangenomen.


R11.2 KV Almere, Bosch-Nijeboer.
Spreekt uit:
dat uitbreiding van het aantal koopzondagen in (delen van) een gemeente naar meer dan 12 per jaar, alleen mogelijk
zou moeten kunnen zijn na toestemming van de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken.

Steun:
W. Knip, J.F. Huizinga, J. Bellinga, G. Malda (met toevoeging “na toetsing aan de wet”)
Toelichting door R. Bosch-Nijeboer KV Almere:
Mevr. Bosch: er is al veel bereikt,
Er is gezegd dat er een uitgebreidere toetsing komt. Het lokaal bestuur zou goed in staat zijn
beleid te handhaven, maar dit blijkt niet zo te zijn. Het gaat om sociaal beleid, en ook om
juridische toetsing. Grote partijen zijn beter in staat om een lange rechtsgang mogelijk te
maken. Een rechtsgang om te bepalen of er sprake is van substantieel toerisme wordt lang,
gezien de lange tijd van de praktijk.
Opmerkingen uit zaal:
-De heer Smits: eens met bestuursadvies. Heeft wel zorg, daar veel afspraken van het
regeerakkoord door het parlement, met name de PvdA, op de tocht zijn komen te staan. Het
wordt hard vechten om het gerealiseerd te krijgen.
-KV Leiden: vraagt of het erom gaat om alle winkelsluitingen landelijk te bepalen of om het
aan de gemeenteraden over te laten.
KV Almere: dit is niet aan de orde.
-De heer Vente vindt het een prachtig voorstel vanuit Almere.
-Als alles door de regering geregeld wordt, dan krijgt deze het druk.
-De heer Hoving: sommige zaken moeten landelijk geregeld worden.
De heer Slob meldt dat dit onderwerp ook bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie
grote aandacht heeft. De situatie Almere is juist een signaal om aandacht te vragen voor de
kwestie, om de bestaande wet aan te scherpen. De ChristenUnie wil juist nu afspraken
maken. SGP en SP willen de zaak landelijk regelen. Bij aanname van deze resolutie zou de
ChristenUnie de lijn van de coalitie niet meer kunnen volgen. En dan staan we met lege
handen. Het moet niet de bedoeling zijn dat wanneer bepaalde gemeenten steken laten vallen
het op het bord komt te liggen van de minister. Wanneer er een andere minister komt, weet je
ook niet wat er dan gebeurt. De heer Slob vraag juist steun voor het beleid van de
ChristenUnie.
Mevr. Bosch beseft dat de lijn veranderd wordt met de coalitie, maar ze heeft niet veel
vertrouwen in de rechtsgang.
De heer Alssema wil graag meer vertrouwen op lokaal niveau.
Stemming:
De resolutie wordt verworpen


Resolutie 11.3 Perspectief Thuisonderwijs
Spreekt uit dat:
de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich actief gaat inzetten om thuisonderwijs in Nederland mogelijk
te maken voor elke ouder die dit wil.

Steun:
F.M. Holting, W.B. Junte, M. Leerling, B. Malda.
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Toelichting door Rienette Sytsma, Perspectief.
Er was al eerder een resolutie ingediend over thuisonderwijs. Perspectief wil graag de
mogelijkheden uitbreiden voor thuisonderwijs. Deze resolutie is bedoeld als aanvulling en
aanmoediging voor het werk van de Tweede Kamerfractie. Het gaat om de lijn van opvoeding
in overeenstemming met thuis, waarbij de kinderen ook weer terug kunnen naar het reguliere
onderwijs.
Opmerkingen uit zaal:
-KV Hoogeveen: bij thuisonderwijs bestaat de kans dat ouders hun kinderen buiten de
maatschappij houden.
- Heleen Bos: de ruimte voor thuisonderwijs moet blijven bestaan, wel niveau in de gaten
houden. Je kunt kinderen wel een stuk meer weerbaarheid geven. Met de vrijheid naar het
reguliere onderwijs te gaan.
-Kor Stelma zelf thuisonderwijzer: regelingen m.b.t. thuisonderwijs zijn: bij overwegende
richtingsbezwaren kun je vrijstelling aanvragen voor regulier onderwijs, mits niet eerder
aangemeld voor gewoon onderwijs. Uit onderzoek in Verenigde Staten bij kinderen met
thuisonderwijs blijkt dat zij juist goed midden in de maatschappij staan, beter dan kinderen met
klassikaal onderwijs.
-zorgen dat thuisonderwijs niet alleen maar mogelijk is voor mensen met een goede beurs.
Thuisonderwijs niet vrijgeven.
-Het stimuleren van thuisonderwijs zal ook betekenen dat bij anderen, zoals Marokkaanse
gezinnen, onderwijs moeilijk te controleren is, met de kans op sekteachtige toestanden.
Preadvies:
Overnemen.
De heer Slob vindt dat er in Nederland goede mogelijkheden zijn voor christelijk onderwijs, en
dit moeten we in stand houden. Wel de mogelijkheid openhouden voor thuisonderwijs. Niet
ongelimiteerd, maar als noodzakelijke aanvulling op de mogelijkheden. Resolutie is dan op te
vatten als een steun in de rug voor de Tweede Kamerfractie .
Rienette Sytsma begrijpt de reacties in de zaal, ziet controle als een taak van de overheid. Bij
thuisonderwijs wel inzage geven van het onderwijs.
-Vraag naar zorgvuldig omgaan met het idee van mogelijkheid van elke ouder, vanwege de
psycho-sociale gevolgen voor de kinderen.
Stemming:
De resolutie wordt verworpen.


Resolutie 11.4 Perspectief Studieuitval hoger onderwijs
Spreekt uit dat:
de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich actief gaat inzetten om uit de beschikbare gelden een pilot
mogelijk te maken om onderzoek te doen naar de effecten van ongefinancierde tussenjaren en de
heroriëntatietrainingen.

Steun:
W.B. Junte
Toelichting:
Het gaat erom een pilot op de Evangelische Hogeschool mogelijk maken om uit te zoeken of
een tussenjaar gefinancierd kan worden om uitval te voorkomen, en gaat dus om geld.
Opmerkingen uit zaal:
-De heer Vente vindt het een prachtig voorstel.
-KV Elst: waarom is er nog onderzoek nodig?
Preadvies:
Overnemen.
De heer Slob wil er vol voor gaan met de steun van de resolutie in de rug.
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Perspectief: op de Vrije School is er al ruimte voor een tussenjaar. En bij de EH blijkt dat het
een goede zaak is.
Stemming:
Resolutie met ruime meerderheid aangenomen.


Resolutie 11.5 Perspectief Irak
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.

Steun:
W.B. Junte, M. Harmsen, M. leerling, S. Chan, H. van der Veen
Toelichting:
Volgens IJmert Muilwijk is nog steeds veel onduidelijkheid, en hij roept daarom de Eerste
Kamer op voor zo’n Irak onderzoek te zijn. Het is belangrijk voor Nederland om die
onduidelijkheid uit de weg te helpen. Als er niets te verbergen valt, waarom gaat de politiek
dan zo moeilijk doen.
Opmerkingen uit zaal:
-Bij geen onderzoek zal de onrust blijven voortbestaan, voor de rust is het juist goed een
onderzoek te doen.
-Steun voor de inval is iets anders dan steun voor de incompetentie daarna.
-In het regeerakkoord is afgesproken om geen onderzoek te doen, daarvan moeten we nu niet
afstappen.
-De druppelsgewijze informatie die nu steeds binnenkomt, is niet nieuw. Daarom moeten we
ons houden aan het regeerakkoord. Het bloeddorstige bewind is verdwenen en er zijn daar
vandaag verkiezingen.
Preadvies:
De Eerste Kamer niet binden.
De heer E. Schuurman: de fracties van Eerste en Tweede Kamer en Eurofractie hebben hun
eigen verantwoordelijkheid. Regeerakkoord is niet bindend voor de Eerste Kamer, maar geeft
wel een morele binding.
De oorlog in Irak heeft internationale ontwrichting gebracht, onze broeders en zusters hebben
het daar niet beter gekregen. Hij heeft drie punten:
 Bij het starten van een oorlog, zoals de VS deed, is te voorzien dat de oorlog gewonnen
en de dictator verdrijven zou worden. Vrede opbouwen is iets heel anders, daar was niet
eens een plan voor.
 De Amerikaanse overheid ging uit van vele wapens, gebaseerd op de informatie van de
inlichtingendiensten. De vraag is dan of die inlichtingendiensten wel juist werken.
 Uiteindelijk kan de Eerste Kamer vragen stellen: vragen naar de betrouwbaarheid van de
info van inlichtingendiensten, zonodig vragen stellen achter gesloten deuren. Als laatste is
onderzoek naar politieke steun mogelijk. De mogelijkheid daarvoor moet open blijven.
Opmerkingen uit zaal
-De heer Vente vraagt naar de verhouding van de antwoord van de heer Schuurman en de
resolutie van Perspectief.
Het antwoord luidt dat de laatste vraagt om duidelijk een onderzoek, de heer Schuurman
houdt het open als een laatste mogelijkheid.
Stemming:
De resolutie wordt met kleine meerderheid verworpen.


Resolutie 11.6 Hugo Scherff, Beprijzen vlees
Ondertekend door: PerspectieF, Cor Stal, Harmjan Vedder, Wolter van Popta, Peter de
Kluijver, Marianne Stal, Wout Scherff, Dirk Klapwijk, Suzan Sierksma, IJmert Muilwijk, Marijn
Gunnink
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uit dit alles constaterende
dat de volgende maatregelen zouden kunnen bijdragen aan een beter milieu en vermindering van het
wereldwijde voedseltekort
het beprijzen van niet-biologisch vlees, in ieder geval zodanig dat het prijsniveau hoger ligt dan dat van
biologisch vlees
het opstarten van een campagne die consumenten wijst op mogelijkheden de essentiële voedingsstoffen die
vlees bevat via andere voedingsmiddelen te verkrijgen
het met (een deel van) de opbrengst van deze accijnsbelasting ondersteunen van veehouders die op de manier
willen gaan produceren die voldoet aan de wettelijke normen voor het predikaat ‘biologisch’
roept de Tweede Kamerfractie op
onderzoek te (laten) doen naar de uitvoerbaarheid en effecten van bovenstaande maatregelen
zich sterk te maken voor het nemen van deze maatregelen, indien deze het gewenste effect teweeg blijken te
kunnen brengen en zij uitvoerbaar blijken te zijn

Toelichting door Hugo Scherff:
Eigenlijk is het een onsympathieke resolutie. Het is niet juist dat er velen honger leiden en dat er
voor de slachtdieren t.b.v. onze consumptie zoveel grond nodig is. Het gaat bij de resolutie erom
de vleesprijs hoger maken ter vermindering van de vleesconsumptie.
Opmerkingen uit zaal:
- KV Amsterdam: de kwestie gaat om meer, veel vlees is namelijk afkomstig uit landen met
honger.
- Bij meer vleesconsumptie, ook in arme landen, zijn er nog meer aardbollen nodig. Nu betalen we
naar verhouding veel minder dan vroeger voor ons vlees.
-Het is een vrij impopulaire maatregel en dient het doel niet. Daarom is het beter een pleidooi te
houden om vlees gezonder maken.
-De heer Vente: er zou geen land zijn voor al die koeien, terwijl je geen koeien meer in de wei ziet.
-Het is een goede resolutie, 12 jaar geleden was het idee dat de gangbare landbouw meer
biologisch zou worden. Het proces gaat echter veel langzamer. In de winkel is de keuze klein. Het
is goed om een signaal af te geven om de effecten voor gangbare landbouw na te gaan. De
resolutie gaat over onderzoek naar maatregelen.
Preadvies:
De heer Slob: preadvies is niet overnemen, het is beter in te zetten op meer biovlees.
Hij heeft met genoegen geluisterd naar de indiener van de resolutie. In de Tweede Kamer is een
burgerinitiatief geweest met een dergelijk verzoek. De ChristenUnie is de weg gevolgd van
consumentenvoorlichting en stimulering van biologische landbouw door financiële mogelijkheden.
Hugo Scherff, indiener: het burgerinitiatief was niet hetzelfde als deze resolutie, vele dieren
hebben voedsel nodig dat verbouwd moet worden.
Stemming:
De resolutie wordt aangenomen.
11 Stand van zaken Kernprogramma
Kernprogramma is binnenkort gereed, het bestuur gaat er het land mee in.
12 Toespraak Arie Slob
Deze staat integraal op de site van de ChristenUnie.
13 Intermezzo
De voorzitter meldt dat de Ledenwerfprijs 2008 gaat naar de KV van Culemborg gaat.
Henk van der Veen namens het partijbureau en mensen van de kiesvereniging komen naar voren.
Van der Veen vertelt dat ChristenUnie de afgelopen tijd een aantal leden heeft verloren, maar de KV
Culemborg kende 94% groei.
De prijs bestaat uit €250 ,- om nog meer nieuwe leden te kunnen werven.
De kiesvereniging geeft aan dat bij de laatste verkiezingen er veel ChristenUnie stemmers waren,
maar geen leden. Daarom zijn er netwerken aangeboord en mensen gebeld. Juist nu de stem laten
klinken, juist in deze economisch roerige tijden.
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Ook Perspectief doet aan ledenwerving.
IJmert Muilwijk: congressen zijn het hart van de ChristenUnie. In congressen is Perspectief actief
aanwezig, maar ook buiten de congressen om is Perspectief actief. Perspectief doet veel samen met
de ChristenUnie, maar ook veel zelf, zoals trainingen voor de Perspectief leden. Nieuwe aanwas is
nodig, vooral ook van jonge mensen. De oogst is groot, maar het aantal arbeiders is dat jammer
genoeg niet. Achter in de zaal worden foldertjes uitgedeeld om jonge mensen, kinderen, kleinkinderen
e.d. lid te maken.
14 Toespraak André Rouvoet
Deze staat ook integraal op de site van de ChristenUnie.
15 Sluiting
De voorzitter spreekt de dank uit aan allen die meegewerkt hebben om dit congres tot een succes te
maken. Speciale dank is er voor de organist, Jos van deer Kooi, die tijdens het congres op het mooie
orgel speelde.
16 Sluiting
De voorzitter sluit af met dankgebed en tot slot is er samenzang: Gz 21: 1-7.
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