Samenvatting ingediende moties Partijcongres 21 november 2015
Nr

Indiener

1

Verwerpen handelsverdrag EU-Canada (CETA)
Ingediend namens
de leden van de
Thematische
partijcommissie
(TPC) Internationale
Samenwerking, door
het lid Sander van 't
Foort.

2

Pre-advies: overnemen
Ook de overwegingen bij deze motie zijn in lijn met
de houding van de TK-fractie. Bij liberalisering van
de landbouwhandel lijkt 'prijs' de enige drijvende
kracht achter de productie te worden en zaken als
verduurzaming, dierenwelzijn en regionalisering
van de landbouw komen op losse schroeven te
staan.

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit dat de (Tweede Kamerfractie
van de) ChristenUnie zich in moet
spannen voor een sterker Europees
buitenlands- en veiligheidsbeleid,
waarbij de Europese landen meer
gezamenlijk optrekken. Synergie met de
NAVO is daarbij een belangrijk
uitgangspunt.

Pre-advies: ontraden
Motie 3 lijkt te pleiten voor een verdere integratie
van het veiligheidsbeleid van de EU. Daar zijn we
op tegen. Meer samenwerking is prima, maar dat
mag niet leiden tot het verlies van soevereiniteit.
Dat bezwaar is in deze motie niet onder ogen
gezien.

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit dat de (Tweede Kamerfractie
van de) ChristenUnie zich inspant voor
het op orde krijgen van de maritieme
capaciteiten van de krijgsmacht en dat
zij prioriteit zal geven aan de
behandeling van die onderwerpen in de
Tweede Kamer.

Pre-advies: overnemen
Op de strekking van deze motie is niets tegen; de
TK-fractie zal zich hier voor inspannen.

Lange termijn visie economie
Ingediend namens
Perspectief,
ChristenUniejongeren, door Jarin
van der Zande
(bestuurslid politiek)

6

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit dat landbouw buiten de
onderhandelingen over TTIP moet
worden gehouden.

Prioriteit maritieme capaciteiten Krijgsmacht
Ingediend namens
de leden van de
Thematische
partijcommissie
(TPC) Defensie,
door het lid
Christiaan Meinen.

5

Pre-advies: overnemen
De overwegingen bij deze motie zijn in lijn met de
kritische houding van de TK-fractie, die moties
heeft gesteund die de minister oproepen om zich in
te zetten voor aanpassing van het verdrag. Want
het verdrag in zijn huidige vorm, dat voorziet in
zgn. investeringsarbitrage, doet afbreuk aan onze
rechtsstaat en kan daarom niet door de
ChristenUnie worden gesteund.

Voor een sterk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid
Ingediend namens
de leden van de
Thematische
partijcommissie
(TPC) Defensie,
door het lid
Christiaan Meinen.

4

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit dat het onderhandelde
vrijhandelsakkoord van de Europese
Unie met Canada (CETA) moet worden
verworpen.

Pre-advies Landelijk Bestuur

Landbouw buiten TTIP
Ingediend door een
collectief van 13
leden, te weten
Harm de Vries
(initiatiefnemer) c.s.

3

Uitspraak

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit dat het Landelijk Bestuur een
Thematische Partij Commissie (TPC)
Economie opricht die zich richt op het
bedenken en ontwerpen van een
christelijke visie op de economie voor de
lange termijn.

Pre-advies: overnemen (eigenlijk overbodig)
Het Landelijk Bestuur erkent de noodzaak van een
lange termijn visie op de economie. Het zal
binnenkort een speciale Thematische
Partijcommissie (TPC) Economie instellen.

Aanpak belastingafspraken multinationals
Ingediend namens
Perspectief,
ChristenUniejongeren, door Jarin
van der Zande
(bestuurslid politiek)

Het Partijcongres, in vergadering bijeen
op 21 november 2015 te Nijkerk,
...
spreekt uit de Tweede Kamerfractie er
bij het kabinet krachtig op aandringt om
een einde te maken aan de
belastingvoordelen voor multinationals
en rijke individuen.

Pre-advies: overnemen
De TK-fractie is het met de essentie van deze
motie eens. Als de motie zo mag worden gelezen,
dat er een einde gemaakt moet worden aan
belastingvoordelen voor multinationals, áls deze
voordelen ertoe leiden dat ontwikkelingslanden en
MKB-bedrijven in Nederland hierdoor benadeeld
worden, dán is het advies van het Landelijk
Bestuur positief.

Terugkoppeling aangenomen moties
1. Het partijcongres in vergadering bijeen op 13 juni 2015 in Zwolle ... overwegende [o.a.] dat de
bevolking van Papoea recht heeft op een eerlijke behandeling door de Nederlandse overheid,
verzoekt de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie dringend deze zaak in de Tweede Kamer
aan de orde te stellen.
Update
De TK-fractie heeft hier tot nu toe nog niets mee gedaan, dat weet de indiener ook. Er is geen
debat geweest waar dit onderwerp bij is kunnen worden aangekaart. De fractie heeft met de
indiener in ieder geval afgesproken dat wanneer er een geschikt debat zich aandient, het
ingebracht zal worden.

2. Het partijcongres in vergadering bijeen op 13 juni 2015 in Zwolle... verzoekt het Landelijk Bestuur
om:
a. de voor en tegenargumenten voor een basisinkomen af te wegen en
b. op basis van deze afweging, in samenwerking met verschillende ChristenUnie
geledingen, te komen met een richtlijn voor een ChristenUnie standpunt over:
 een meer socialere bijstand (basisinkomen voor bijstandsgerechtigden) en
 het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.
Update
Vrij kort na het partijcongres van 13 juni, organiseerde het Wetenschappelijk Instituut een politiek
café over dit onderwerp. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen. Binnenkort verschijnt
een bundel van het WI, Coöperatief kapitalisme, waarin dit onderwerp terugkomt. Er wordt binnen
de partij dus ook op landelijk niveau over gesproken en geschreven. Tot een "richtlijn" heeft dit
nog niet geleid. Mocht die er komen (inmiddels wordt ook al weer nagedacht over een nieuw
verkiezingsprogramma), dan zal het eerder een negatieve dan een positieve richtlijn worden.
Het basisinkomen voor iedereen heeft enkele sympathieke aspecten. Zo is er nu teveel nadruk op
betaald werk. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk en mantelzorg (iets dat de
ChristenUnie ook benoemt met haar pleidooi voor verhoging van de algemene heffingskorting).
Aan de andere kant is het basisinkomen te ongericht en bereikt niet per definitie de groepen die je
beoogt. Daardoor wordt het ook een dure maatregel. Beter is het om inkomensondersteuning
gericht in te zetten voor mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben.

Motie 1

Verwerpen handelsverdrag EU-Canada (CETA)

Ingediend namens de leden van de Thematische partijcommissie (TPC) Internationale Samenwerking,
door het lid Sander van 't Foort.
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2015 te Nijkerk,
constaterende dat:
- de Europese Commissie onderhandelt over een vrijhandelsakkoord met de VS (genaamd
‘TTIP’), en op 26 september 2014 tot overeenstemming is gekomen met Canada over een
vrijhandelsakkoord (genaamd ‘CETA’);
- deze akkoorden verder gaan dan gewone vrijhandelsverdragen, door te streven naar
harmonisatie van regelgeving;
- CETA een investeerderbeschermingsmechanisme bevat dat zorgt voor compensatie voor
Canadese bedrijven wanneer de EU of Nederland strengere regelgeving voor bijvoorbeeld
natuur en milieu wil invoeren;
- de ChristenUnie zich in de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat TTIP geen
geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en
onze democratische besluitvorming (motie Segers 24 maart 2015) en de regering heeft
verzocht niet in te stemmen met een ISDS-clausule of een vergelijkbare clausule in TTIP
(motie Segers 16 maart 2015) en CETA (motie Van Dijk/Voordewind 9 april 2015);
- de ChristenUnie zich in de Tweede Kamer heeft uitgesproken tegen CETA wanneer het een
geschillenbeslechtingsmechanisme bevat (motie Smaling/Van Dijk 19 november 2014);
overwegende dat:
- het vrijhandelsakkoord CETA als voorloper op TTIP moet worden gezien, en daarmee ook op
vergelijkbare wijze moet worden beoordeeld;
- in deze vrijhandelsakkoorden de belangen van werknemers, natuur en milieu,
volksgezondheid en ontwikkelingslanden ondergeschikt gemaakt worden aan de belangen
van multinationale ondernemingen;
- de voordelen van het CETA verdrag ten opzichte van de huidige situatie onduidelijk zijn;
- een investeerderbeschermingsmechanisme als in het CETA-verdrag een ondermijning is van
de democratische rechtsstaat en soevereiniteit van Nederland.
spreekt uit dat:
- het onderhandelde vrijhandelsakkoord van de Europese Unie met Canada (CETA) moet
worden verworpen
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2

Landbouw buiten TTIP

Ingediend door een collectief van 13 leden, te weten Harm de Vries (initiatiefnemer), Mark Zandvoort,
Jeroen Mandemakers, Herman van Eck, Alex Sytsma, Jos Schouten, Kees den Uijl, Sander van ‘t
Foort, Jurgen Duivenvoorden, Karen Schouten- Van Berkum, Jouke Elsinga, Ger Standhardt en Bjorn
Lous
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november 2015 te Nijkerk
gelezen:
- het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP); een handelsovereenkomst tussen de
Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS),
constaterende:
- dat er op dit moment onderhandelingen gaande zijn in het kader van TTIP, waar landbouw
deel van uit maakt.
overwegende dat:
- het overlaten van voedselproductie aan een vrije markt ten koste gaat van sociale,
economische en ecologische belangen,
- de verschillen tussen de VS en de EU in landbouwbeleid op het gebied van voedselkwaliteit
en duurzaamheid te groot zijn,
- een open markt juist leidt tot meer gesleep met voedsel,
- Nederland zonder TTIP reeds een stevige positie heeft op de huidige export en import markt
van voedsel,
- het borgen van voedselzekerheid een rol blijft van de overheid,
- dat deze rol op Europees niveau ingevuld zou moeten worden,
- verduurzaming van de landbouw gebaat is bij een helder Europees kader
spreekt uit dat:
- landbouw buiten de onderhandelingen over TTIP moet worden gehouden

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 3 Voor een sterk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid
Ingediend namens de leden van de Thematische partijcommissie (TPC) Defensie, door het lid
Christiaan Meinen.
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november te Nijkerk,
constaterende dat:
- er grote mondiale problemen zijn: klimaatverandering, oorlogen, extremisme, extreme
armoede,
- deze problemen in toenemende mate ook Europa raken,
- de relatieve macht van de VS afneemt, en de prioriteiten van de VS en Europa niet altijd
hetzelfde zijn,
overwegende dat:
- Europa meer verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor deze mondiale problemen
- de EU beter is uitgerust, tov NAVO, om crisis/conflict situaties aan te pakken die een
geïntegreerde benadering van civiele en militaire instrumenten behoeft,
- Europese landen, ondanks vele tegengestelde belangen één primair belang met elkaar delen,
we leven gezamenlijk op het continent Europa We moeten dus ook gezamenlijk optrekken om
deze problemen het hoofd te bieden;
- Europa hierbij met de VS moet samenwerken, maar niet (alleen) op de VS kan en moet
leunen
spreekt uit dat:
- de (Tweede Kamerfractie van de) ChristenUnie zich in moet spannen voor een sterker
Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid, waarbij de Europese landen meer gezamenlijk
optrekken. Synergie met de NAVO is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 4 Prioriteit maritieme capaciteiten Krijgsmacht
Ingediend namens de leden van de Thematische partijcommissie (TPC) Defensie, door het lid
Christiaan Meinen.
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november te Nijkerk,
constaterende dat:
- 95% van de wereldhandel plaats vind over zee,
- Nederland als klein land een leidende positie heeft op diverse ranglijsten: 5e exportland /
7e Importland,
- Nederland als maritiem land te boek staat dankzij bekende rederijen, grote offshore bedrijven,
Scheepsbouw en prominente havens als Rotterdam en Amsterdam
- er een steeds duidelijkere "gordel van instabiliteit" zichtbaar is aan de randen van Europa,
waar Nederlandse militairen in de toekomst zullen moeten optreden om: 1. hulp te bieden en
2. veilige doorgang van koopvaardijschepen te garanderen,
overwegende dat:
- Nederland en de rest van Europa voor de handel en toevoer van belangrijke grondstoffen
afhankelijk zijn van de handel overzee,
- Nederland door haar maritieme positie in de wereld gebaad is bij een goed uitgeruste
krijgsmacht met voldoende maritieme middelen,
- de krijgsmacht momenteel over te weinig middelen beschikt om adequaat op te treden en
diverse belangrijke systemen voor maritieme veiligheid in het verleden zijn wegbezuinigd
zonder vervanging,
- de regering de afgelopen jaren drie belangrijke maritieme investeringsprojecten steeds heeft
uitgesteld,
spreekt uit dat:
- de (Tweede Kamerfractie van de) ChristenUnie zich inspant voor het op orde krijgen van de
maritieme capaciteiten van de krijgsmacht en dat zij prioriteit zal geven aan de behandeling
van die onderwerpen in de Tweede Kamer
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 5 Lange termijn visie economie
Ingediend namens Perspectief, ChristenUnie-jongeren, door Jarin van der Zande (bestuurslid
politiek)
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november te Nijkerk,
constaterende dat:
- Het boek coöperatief kapitalisme een sterk analytische inslag heeft en gericht is op de korte
termijn en actuele ontwikkelingen.
- In dit studieboek wordt opgeroepen tot een christelijke visie op de economie voor de lange
termijn waarbij prioriteiten en waarden worden gekozen (pag.102).
overwegende dat:
- In de politiek vaak de waan van de dag regeert, maar het belangrijk is om ook na te denken
waar we heen willen met Nederland en hier discussie over te voeren.
- urgente problemen die in de studie coöperatief kapitalisme worden geschetst (toenemende
ongelijkheid, een losgezongen financiële sector, onzekerheid op de arbeidsmarkt, eenzijdige
focus op economische groei) ook vragen om een christelijke visie op economie en
samenleving voor de lange termijn en het stellen van prioriteiten,
- deze problemen niet alleen worden opgelost door weeffouten in het systeem te traceren, maar
juist vragen om een vernieuwde denkrichting, systeemverandering of het nastreven van
andere doelen en waarden in de politiek,
spreekt uit dat:
- het Landelijk Bestuur een Thematische Partij Commissie (TPC) Economie opricht die zich
richt op het bedenken en ontwerpen van een christelijke visie op de economie voor de lange
termijn
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6 Aanpak belastingafspraken multinationals
Ingediend namens Perspectief, ChristenUnie-jongeren, door Jarin van der Zande (bestuurslid
politiek)
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 21 november te Nijkerk,
constaterende dat:
- ontwikkelingslanden jaarlijks meer dan 350 miljard euro mislopen door belastingontwijking,
- Nederland een van de belangrijkste landen is die dit faciliteert middels 12.000
brievenbusfirma’s met een jaaromzet van 4000 miljard euro,
overwegende dat:
- eerlijke handel en duurzame ontwikkelingssamenwerking voor de ChristenUnie belangrijke
thema’s zijn;
- gezien het ontwikkelingssamenwerkingsbudget van slechts 3,7 miljard euro, elke inspanning
hiervoor door de misgelopen belastinginkomsten meer dan teniet gedaan wordt;
- de aanpak van belastingafspraken waardoor ontwikkelingslanden gedupeerd worden een
belangrijke stap is om te zorgen dat overheden de middelen hebben om hun taken te
verrichten, die nu in veel gevallen door NGOs worden overgenomen;
spreekt uit dat:
- de Tweede Kamerfractie er bij het kabinet krachtig op aandringt om een einde te maken aan
de belastingvoordelen voor multinationals en rijke individuen

en gaat over tot de orde van de dag.

