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Motie 1: Positie inwoners Papua als onderhandelingspunt coalitie 
Ingediend door het lid Dijkstra c.s. 
 

Partijcongres 26 november 2016, te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt 8 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26 november 2016 te Nijkerk, 
 
spreekt uit dat: 
bij uitnodiging besprekingen aan te gaan om deel te nemen aan een coalitie als onderhandelingspunt 
in te brengen de positie van de inwoners van de Indonesische provincie Papua, het vroegere 
Nederlands Nieuw Guinea met als doel via bevriende naties en organisaties zoals EU en NAVO dit 
weer op de tafel van de VN te brengen teneinde de vervalste volksraadpleging van 1969 op een 
eerlijke manier en gecontroleerd door de VN over te doen omdat 
 

1 er nog steeds een Nederlandse handtekening onder het verdrag van New.York staat, 
2 de achtereenvolgende regeringen de laatste 50 jaar dit hebben nagelaten, 
3 de slow motion genocide van Indonesië wordt gestopt 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening indiener: 
 
Naam lid/ leden   (Eventueel) Namens lokale 

afdeling / PerspectieF 
Handtekening 

Siebe Dijkstra ChristenUnie Leek Per e-mail 

Annamarie van Dijk ChristenUnie Leek 

Siemen Stienstra ChristenUnie Leek 

Etty de Goede ChristenUnie Leek 

Febo Emmelkamp ChristenUnie Leek 

Eelke Drijfhout ChristenUnie Leek 

Henk Das ChristenUnie Leek 

Peter Bouthoorn ChristenUnie Leek 

Martin de Boer ChristenUnie Leek 

Martin Bloemendal ChristenUnie Leek 

Gerrit v,d,Berg ChristenUnie Leek 

Erik Wijma ChristenUnie Leek 

  
 

Pre-advies Ontraden 

Het is de inzet van de Tweede Kamerfractie om blijvend aandacht aan dit thema te geven. En dat doet 

zij ook al. Maar het gaat te ver om als partijcongres dit punt specifiek aan de fractie mee te geven in 

geval van mogelijke coalitieonderhandelingen. Het hele verkiezingsprogramma zal dan immers 

ingebracht worden. Vandaar het advies ‘ontraden’. 
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Motie 2: Banken 
Ingediend door PERSPECTIEF 
 

Partijcongres 26-11-2016 te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26-11-2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  
- Verkiezingsprogramma ChristenUnie “Banken: ten dienste van de samenleving”; 
- Joris Luyendijks’ “Dat kan niet waar zijn”; 
 
B. constaterende dat: 
- Het verkiezingsprogramma zich sterk uitspreekt voor de maatschappelijke functie van banken en een 
dienstbare financiële sector; 
- Daarom gepleit wordt voor strengere eisen dan ‘Basel III’ (Waarom niet Basel IV?); 
- Welke eisen dit dan zijn en in welk opzicht ze strenger moeten niet gespecificeerd wordt; 
 
 
C. overwegende dat: 
- Er nauwelijks iets veranderd is aan de wetgeving en het toezicht rondom de financiële sector; 
- De financiële sector uit veel meer soorten bedrijven bestaat dan alleen banken; 
- ‘Gewone’ banken niet verantwoordelijk zijn voor de grootste risico’s; 
 
- De voorstellen voornamelijk terugvallen op ‘oude’ mechanismes die ook vóór de crisis gebruikt 
werden; 
- De voorstellen een zeer magere aanscherping vormen van de bestaande wetgeving, en Basel III een 
typisch geval is van een ‘slager die zijn eigen vlees keurt’; 
- Het huidige verdienmodel van de financiële sector op geen enkele manier rekening houdt met de 
maatschappelijke functie; 
- de verlaging van de garantie niets verandert voor de banken maar enkel meer risico afwentelt op 
consumenten; 
 
D. verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- na het vaststellen van het verkiezingsprogramma het thema ‘banken’ verder uit te werken en te 
verbreden, zodat ook andere financiële instellingen worden meegenomen; 
- in deze uitwerking tenminste te concretiseren welke aanvullende eisen gesteld moeten worden, en 
met welk doel; 
- Hierbij ook het verdienmodel van de financiële sector en de perverse prikkels mee te nemen; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies; Overnemen 

Toelichting Het Landelijk Bestuur zal in eerste instantie een verzoek doen aan het Wetenschappelijk 

Instituut van onze partij om met een nadere studie hierover te komen in een door hen opportuun 

geachte vorm. Eventueel zal hier op een andere manier invulling aan worden gegeven. 
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Motie 3: Uitwerking belastingvrije voet en vermogensbelasting 
Ingediend door PERSPECTIEF 
 

Partijcongres 26-11-2016 te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt  Verkiezingsprogramma 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26-11-2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  
- Verkiezingsprogramma ChristenUnie; 
 
B. constaterende dat: 
- het voorstel voor een nieuw belastingstelsel bestaat uit 2 tarieven van 35 en 49%; 
- beoogd wordt de lasten voor de lage en middeninkomens meer te verlagen dan voor de hoge 
inkomens; 
- er niets gezegd wordt over een (algemene) belastingvrije voet; 
 
- voorgesteld wordt de vermogensrendementsheffing te vervangen door een versimpelde 
vermogenswinstbelasting; 
- een nadere uitwerking ook hiervoor ontbreekt; 
 
C. overwegende dat: 
- de belastingvrije voet een belangrijk en effectief middel is om een bestaansminimum te garanderen 
voor iedere inwoner van Nederland; 
- ook wordt voorgesteld om meer producten en diensten onder te brengen in het hoge btw-tarief, wat 
de facto een extra belasting voor lage inkomens is omdat deze een hoger percentage van hun 
inkomen consumeren (en dus meer btw betalen); 
 
- de vermogensongelijkheid in Nederland 2x zo groot is als de inkomensongelijkheid; 
- vermogen economisch gezien van groter belang is dan inkomen; 
- de vermogensbelasting momenteel veel lager is dan de inkomstenbelasting en daardoor de 
ongelijkheid vergroot; 
 
D. spreekt uit dat: 
- een belastingvrije voet behouden wordt van tenminste het huidige niveau; 
- de voorgestelde vermogenswinstbelasting progressief van aard wordt, tenminste zo progressief als 
het voorstel voor de inkomstenbelasting; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies; Ontraden 

Toelichting De ingediende motie is op een aantal punten onzorgvuldig. Niet de belastingvrije voet is 

het middel om een bestaansminimum te garanderen, maar de bijstand is dat. Op dit moment is de 

vermogensbelasting al progressief, aangezien die pas wordt geheven vanaf een bepaald bedrag. 
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Motie 4: Gelijke inzet op Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
Ingediend door PERSPECTIEF 
 

Partijcongres 26-11-2016 te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26-11-2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  
- Verkiezingsprogramma ChristenUnie; 
- https://decorrespondent.nl/5250/dit-is-de-wapenlobby-waardoor-de-eu-in-zon-hoog-tempo-
militariseert/399851067000-4a5ab0e7 
 
B. constaterende dat: 
- Vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en dit belangrijk is voor de ChristenUnie; 
- Echte veiligheid niet met militaire middelen gerealiseerd kan worden, zoals geïmpliceerd wordt in de 
uitspraak dat we ‘ons vredesdividend hebben opgerookt’; 
- Een belangrijke oorzaak van de bedreiging van onze vrijheid ligt in de historische economische 
ongelijkheid tussen landen; 
- Defensie en Ontwikkelingssamenwerking vaak hand in hand gaan in de aanpak van 
wereldproblemen.  
 
C. overwegende dat: 
- Het verkiezingsprogramma voorstelt het budget voor Defensie structureel te verhogen naar de 
NAVO-norm van 2% van het BNP; 
- Er gepleit wordt om slechts 0.7% van het BNP aan Ontwikkelingssamenwerking uit te geven; 
- De wapenindustrie haar eigen markt creëert en door lobby grote invloed uitoefent; 
 
D. spreekt uit dat: 
- In het streven naar vrede en veiligheid verder gekeken wordt dan militaire middelen; 
- Niet-militaire middelen op eenzelfde manier behandeld worden als militaire middelen, en beide 
sterker gekoppeld en gezamenlijk bekeken worden; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies; Ontraden 

Dit is een deels overbodige en deels ongewenste motie. Op dit moment wordt er door de 3D-

benadering al verder gekeken dan naar militaire middelen. Militaire missies moeten altijd in het teken 

staan van vrede en veiligheid. Handhaving van de internationale rechtsorde en vredesmissies moeten 

bijdragen aan bescherming van mensenrechten, bescherming van vrijheid en opbouw van de 

rechtsstaat. De motie benadrukt dat Defensie en Ontwikkelingssamenwerking hand in hand gaan bij 

de aanpak van wereldproblemen, maar schetst een te negatief beeld van de meerwaarde van een 

sterke nationale defensiemacht bij het realiseren van vrede en veiligheid. Hier komt bij dat een 

substantieel deel van het defensiebudget bedoeld is voor de verdediging van ons eigen land (en dus 

geen directe betrekking heeft op ontwikkelingssamenwerking). 

  

https://decorrespondent.nl/5250/dit-is-de-wapenlobby-waardoor-de-eu-in-zon-hoog-tempo-militariseert/399851067000-4a5ab0e7
https://decorrespondent.nl/5250/dit-is-de-wapenlobby-waardoor-de-eu-in-zon-hoog-tempo-militariseert/399851067000-4a5ab0e7
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Motie 5: Rentenorm 
Ingediend door PERSPECTIEF  
 

Partijcongres 26-11-2016 te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26-11-2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  
- Verkiezingsprogramma ChristenUnie; 
 
B. constaterende dat: 
- Het verkiezingsprogramma voorstelt om “geleidelijk weer terug te keren naar normale renteniveaus.”; 
- Niet gespecificeerd wordt wat “normale” renteniveaus zijn; 
- Niet gespecificeerd wordt hoe dat gerealiseerd zou moeten worden; 
- Niet gespecificeerd wordt welke rente bedoeld wordt (rente op interbancaire leningen, op 
consumentenleningen, of op staatsobligaties); 
 
 
C. overwegende dat: 
- Rente een enorme invloed heeft op tal van zaken binnen het huidige economisch systeem; 
- Er een groot verschil zit tussen een rente van 2% (vóór de kredietcrisis) of 10% (jaren ’80 en ’90) en 
beide niveaus economische risico’s met zich meebrengen; 
 
D. verzoekt het Landelijk bestuur; 
- na het vaststellen van het verkiezingsprogramma het thema ‘leren van het verleden: geen nieuwe 
kredietbubbels (zie pagina 15 en verder van het verkiezingsprogramma) verder uit te werken; 
- in deze uitwerking tenminste een concreet percentage te noemen als norm, en de rente waarop 
gedoeld wordt; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies; Ontraden 

Toelichting: het noemen van een concreet percentage als norm is een markteconomie onmogelijk en 

leidt tot zeer ongewenste effecten. 
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Motie 6: Financiële onderbouwing verkiezingsprogramma 
Ingediend door lokale afdeling Rotterdam-Schiedam (Walter de Vries) 
 

Partijcongres 26 november 2016, te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt 8c  
 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26 november 2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  

 het Verkiezingsprogramma 2017 – 2021 Hoopvol realistisch 
 
B. constaterende dat: 

 het verkiezingsprogramma voorstelt extra geld vrij te maken voor lastenverlichting (5 mld), 
kinderen en gezinnen (1 mld), onderwijs (1 mld), defensie (2 mld), ontwikkelingshulp en  -
samenwerking ( 1mld), energietransitie en verlaging van het eigen risico in de zorg 

 het verkiezingsprogramma wel aangeeft voor solide begrotingsbeleid te zijn, maar niet 
concreet aangeeft hoe deze extra uitgaven te financieren 
 

C. overwegende dat: 

 solide overheidsfinanciën cruciaal zijn voor het landsbestuur 

 het programma aan overtuigingskracht zou winnen als concreter wordt aangegeven hoe extra 
uitgaven betaald worden 
 

D. verzoekt het Landelijk Bestuur: 

 explicieter aandacht te besteden aan de financiële onderbouwing van het programma 

 hierover te communiceren als onderdeel van de campagne 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Pre-advies; Overnemen 

Toelichting: er wordt veel aandacht geschonken aan de financiële onderbouwing van het programma. 

Dat kan evenwel nu nog niet openbaar gemaakt worden, aangezien er nog besprekingen met het CPB 

aan de gang zijn over de doorberekeningen. Het CPB zal half februari alle onderbouwingen van de 

verkiezingsprogramma’s, inclusief die van de ChristenUnie, openbaar maken. Dat zal ook zeker een 

belangrijke rol gaan spelen in de debatten. 
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Motie 7: Portret Arie Slob 
Ingediend door PERSPECTIEF  
 

Partijcongres 26-11-2016 te Nijkerk 
Motie behoort bij agendapunt Verkiezingsprogramma 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 26-11-2016 te Nijkerk, 
 
A. gelezen:  
- Het verslag 32e Partijcongres 21 november 2015, zinnen 313 – 315; 
 
B. constaterende dat: 
- Het landelijk bestuur verzocht werd een portret van Arie Slob te maken; 
 
C. overwegende dat: 
- Dit nog niet gebeurd is; 
 
D. spreekt uit dat: 
- Het landelijk bestuur dit binnen twee maanden toch realiseert; 
- Na het verstrijken van twee maanden dit door PerspectieF gedaan zal worden… 
- …maar dan in postmoderne stijl.  
 

Pre-advies; Gewijzigd overnemen 

Toelichting: Het Landelijk Bestuur wil wel degelijk de motie van 21 november 2015 uitvoeren, maar zal 

dit niet binnen de twee maanden, maar binnen twaalf maanden doen. Er is overigens wel contact 

geweest met een kunstenaar, maar die op dat moment helaas geen ruimte.  

 


