
 

 

 

 

8. Resoluties 
 
Onder agendapunt 8 zijn 3 resoluties ingediend met de volgende essentie: 
 

1. Resolutie 1 Leenstelsel NEE, Inspraak JA 
Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie ... spreekt uit dat de ChristenUnie zich blijft uitspreken 
tegen het studieschuldenstelsel, maar zoveel als mogelijk het onderdeel betreffende het 
instemmingsrecht steunt, en gaat over tot de orde van de dag. 

 
2. Resolutie 2 Inzetten tegen de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking 

Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie ... spreekt uit dat de ChristenUnie bij eventuele 
toekomstige onderhandelingen zich met prioriteit inzet om de bezuinigingen op 
ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk te temperen of terug te draaien, en gaat over tot 
de orde van de dag. 

 
3. Resolutie 3 ECR-fractie blijf bij je leest 

Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie ... spreekt uit dat de ChristenUnie zich binnen de 
ECR-fractie uitspreekt tegen de komst van de Zweedse Centrumdemocratische partij in de 
ECR-groep.. 

 
Zie de pagina's hierna voor de constateringen en overwegingen bij de resoluties. 
 
Alle resoluties zijn ingedeeld door een geleding, dus aanvullende ondersteuning met het oog op het in 
behandeling nemen op het Ledencongres is niet nodig.  



 

 

 

Resolutie 1 Leenstelsel NEE, Inspraak JA 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 21 juni 2014 

 

gelezen en gezien 

 verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamer 2013 - 2017, met daarin de afwijzing van 

een Studieschuldenstelsel voor studenten, 

 de uitspraken van de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie, gekant tegen de plannen van 

het huidige kabinet voor een studieschuldenstelsel voor nieuwe studenten, 

 het onderdeel van die plannen, waarin wordt geregeld dat studenten en docenten 

medezeggenschap en instemmingsrecht krijgen als het gaat om bijvoorbeeld de begroting van 

onderwijsinstellingen. 

 

constaterende dat 

 slechts enkele universiteiten en hogescholen instemmingsrecht verlenen aan de 

medezeggenschapsraden, 

 een kloof kan bestaan tussen de financiële opvattingen van bestuurders van 

onderwijsinstellingen versus de opvattingen van studenten en docenten, 

 

 overwegende dat 

 extra transparantie en extra ‘checks en balances’ de kwaliteit van het Hoger Onderwijs ten 

goede zullen komen, doordat: 

o onnuttige uitgaven zullen verminderen door een verscherping van toezicht. 

o studenten en docenten door hun invloed bij het vaststellen van beleid en financiën 

van besturen kunnen bijdragen aan beter bestuur, 

 de aantrekkingskracht van medezeggenschapsraden vermeerdert en studenten kan 

stimuleren mee te draaien in besluitvorming. 

 

spreekt uit dat 

de ChristenUnie zich blijft uitspreken tegen het studieschuldenstelsel, maar zoveel als mogelijk het 

onderdeel betreffende het instemmingsrecht steunt, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 

Het geven van ‘instemmingsrecht’ bij de begroting (tegenover nu adviesrecht) is wel een flinke stap, 

maar lijkt gerechtvaardigd. We hebben vanuit de studentenbonden regelmatig voorbeelden gezien dat 

de medezeggenschapsraad weinig serieus wordt genomen (bijv: de begroting pas voorleggen als het 

nieuwe begrotingsjaar al is ingegaan, of geen of te weinig informatie verstrekken). Weliswaar heeft de 

TK-fractie in november 2013 nog tegen de motie Jasper van Dijk/Van Meenen gestemd waarin de 

regering werd verzocht op korte termijn te realiseren dat medezeggenschapsraden instemmingsrecht 

krijgen op de begroting. Maar dat was nog in niet in de context van het nieuwe leenstelsel. 

  



 

 

 

Resolutie 2 Inzetten tegen de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 21 juni 2014 

 

gelezen en gezien  

 verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamer 2013 - 2017, met daarin de programma’s 

betreffende Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlands beleid, 

 de plannen van de kabinetten Rutte-I en Rutte-II betreffende de plannen en begroting voor 

ontwikkelingssamenwerking, 

 

constaterende dat 

 de afgelopen jaren het budget dat door de Nederlandse Overheid wordt besteed aan 

ontwikkelingssamenwerking is met ruim 750 miljoen euro structureel door Kabinet Rutte-I en 1 

miljard euro structureel door Kabinet Rutte-II, 

 dit bovenop een reguliere daling komt van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 

vanwege de daling van het totale BBP, 

 verschillende ontwikkelingssamenwerking-organisaties (NGDO) hun zorgen hebben geuit over 

deze bezuinigingen en het als “onverantwoord” en “heel slecht” hebben betiteld (Volkskrant, 

2012), 

 

overwegende dat 

 bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking niet thuis horen bij de christelijke politiek, 

aangezien de allerarmsten en zwakken in de wereld bescherming van de overheid dienen te 

genieten, 

 ontwikkelingssamenwerking werkt, mits ze op de juiste manier wordt ingezet. Daarbij zijn 

nieuwe manieren met extra inzet op handelsrelaties een terechte wijze, 

 de millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG) afgesproken door alle lidstaten van de Verenigde 

Naties zeer ambitieus zijn, maar alleen kunnen worden gehaald als er financiële bijdragen 

tegenover staan. 

 

spreekt uit dat 

de ChristenUnie bij eventuele toekomstige onderhandelingen zich met prioriteit inzet om de 

bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk te temperen of terug te draaien, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 

 

 



 

 

 

Resolutie 3               ECR-fractie blijf bij je leest 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

 

Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 21 juni 2014 

 

gelezen en gezien, 

 de geruchten over het toetreden van de controversiële Zweden-Democraten, de 

‘Sverigedemokraterna’ (SD) tot de ECR-fractie, 

 verschillende onderdelen van het politiek programma en de geschiedenis van de 

‘Sverigedemokraterna’ (SD), waaruit onder andere de extremistische kritiek op het asielbeleid 

blijkt en de banden met rechts-extremistische partijen uit heden en verleden, 

 

constaterende dat, 

 een dergelijk confronterend programma op zeer gespannen voet staan met de christelijke 

politieke idealen, zoals het recht op godsdienstvrijheid waar juist Peter van Dalen in de 

Eurofractie zich zo hard voor maakt, 

 deze uitspraken op gespannen voet staan met de beginselen van de ECR-fractie, zoals 

verwoord in de Praagse beginselverklaring van de ECR-fractie, 

 

overwegende dat, 

 samenwerking in de ECR-fractie met zulke grote en fundamentele verschillen van inzicht 

ernstig bemoeilijkt wordt, 

 samenwerking met dergelijke partijen de ChristenUnie ook op andere niveaus in diskrediet 

kan brengen, zowel bij de eigen achterban, de kiezers als haar samenwerkingspartners, 

 

spreekt uit dat 

de ChristenUnie zich binnen de ECR-fractie uitspreekt tegen de komst van de Zweedse 

Centrumdemocratische partij in de ECR-groep, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pre-advies Landelijk Bestuur: overnemen 

Na de Europese verkiezingen van 22 mei jongstleden, is in het Europees Parlement het proces van 

fractievorming van start gegaan. De ChristenUnie heeft zich opnieuw aangesloten bij de Fractie van 

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), de eurorealistische fractie waar de ChristenUnie de 

afgelopen 5 jaar naar volle tevredenheid lid van is geweest. 

 

De ECR is na de Europese verkiezingen gegroeid naar meer dan 60 leden door zetelwinst en nieuw 

toetredende partijen. Van deze partijen wordt uiteraard verwacht dat zij het beginselprogramma van 

de ECR (de zogeheten Praag-verklaring) ondertekenen. 

 

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat toetredende partijen ook de godsdienstvrijheid, 

mensenrechten en rechtsstaat respecteren. Deze waarden willen we niet alleen in het werk uitdragen 

en verdedigen, maar ook intern naleven binnen de ECR-fractie. 

 

Onlangs hebben de Zweden-Democraten een verzoek ingediend lid te worden van de ECR-fractie. 

Deze Zweedse politieke partij kent een lange geschiedenis van racistische incidenten en slaagt er niet 

in afstand te nemen van het verleden en de partij te zuiveren van dit verwerpelijke gedachtegoed. 

Daarom is de eventuele toetreding van de Zweden-Democraten tot de ECR voor de ChristenUnie 

onacceptabel. In dat licht adviseert het bestuur het congres voor deze resolutie te stemmen. 

http://ecrgroup.eu/policy/the-prague-declaration/

