Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren, namens deze Annika van de Belt-Steenbeek (Bestuurslid
Lokaal).

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
gelezen:
Momenteel is 7% van de raadsleden van de ChristenUnie onder de 30 jaar. De behoefte voor meer jongeren
die een actieve bijdrage willen leveren aan de lokale politiek is groot. Daarom is in samenwerking tussen
Talent en PerspectieF het programma Smaakmakers opgezet: afgelopen maart gelanceerd. Smaakmakers is
opgericht om jongeren te enthousiasmeren voor en begeleiden naar een actieve rol in de lokale politiek met
hopelijk als doel dat in 2018 een groter percentage van de raadsleden onder de 30 jaar is. Begeleiding vind
plaats op zowel inhoudelijk als praktisch gebied. Het belangrijkste aspect van Smaakmakers is mentorschap;
een geïnteresseerde jongere wordt tot aan de komende lokale verkiezingen begeleid door een mentor (raadsof statenlid). Daarnaast worden trainingen, werkbezoeken en thema-avonden georganiseerd. Nu blijkt echter
dat jongeren die op het moment dat de kieslijsten vastgesteld worden tussen de 14 en 17 jaar zijn, maar in
de raadsperiode 18 jaar worden, niet kunnen deelnemen.
-

constaterende dat:
Landelijke regelgeving het toestaat dat jongeren onder de 18 jaar zich kandideren voor een
volksvertegenwoordigende functie, waarbij zij hun zetel innemen na het bereiken van de leeftijd van 18
jaar;
jongeren van 18 jaar of jonger volgens artikel 7.1 van de statuten geen lid kunnen worden van de
ChristenUnie en daarmee de niet in aanmerking komen voor een plek op de kandidatenlijst;
in artikel 16 van het Reglement Kandidaatstelling staat beschreven dat kandidaten na vaststelling van de
kandidatenlijst verzocht worden hun kandidaatstelling te bewilligen middels het tekenen van de
Bewilligingsverklaring;
ondertekening door een kandidaat alleen mogelijk is wanneer hij lid is van de ChristenUnie.
overwegende dat:
Er talentvolle jongeren zijn die de leeftijd van18 jaar tijdens de kandidaatstelling nog niet bereikt hebben,
maar die in de raadsperiode wel zullen bereiken;
het een gemiste kans is wanneer een groep potentiële jongeren zich niet kandidaat kan stellen;
veel van deze jongeren al wel lid zijn van PerspectieF en deelnemen aan Smaakmakers.
verzoekt het Landelijk Bestuur:
Met een voorstel te komen die de mogelijkheid biedt dat jongeren tussen de 14 en 18 lid kunnen worden
van de ChristenUnie middels een combi-lidmaatschap met PerspectieF;

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam lid/ leden

(Eventueel) Namens lokale
afdeling / PerspectieF
1. Annika van de Belt-Steenbeek PerspectieF

Agendapunt 6.1
Moties

33e Partijcongres
ChristenUnie

Handtekening

Motie
1 van 6

Ingediend door [PERSPECTIEF]

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
A.
-

gelezen:

https://www.internetconsultatie.nl/wiv
https://www.internetconsultatie.nl/wiv/document/1715
https://www.internetconsultatie.nl/wiv/document/1721
https://decorrespondent.nl/3070/Wat-staat-er-in-de-nieuwe-Nederlandse-surveillancewet-/149499790-e7e03df9
http://svir.nl/herziening-wet-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-evenwichtige-balans-of-niet-geijkte-weegschaal/
https://www.christenunie.nl/k/nl/n33079/news/view/974311/363763/segers-strijd-tegen-het-jihadisme-moet-beter-en-vereistinternationale-samenwerking.html
http://nos.nl/artikel/2096407-rutte-meer-geld-naar-veiligheid.html

B.
constaterende dat:
- Terrorisme een bijzonder lastige uitdaging is voor onze samenleving;
- De inlichtingen- en veiligheidsdiensten een rol kunnen spelen in de bestrijding en het voorkomen van
terroristische aanslagen;
- De Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna: Wiv) aangepast zal worden om hier beter
invulling aan te geven;
- Het huidige voorstel van de Wiv het voor de diensten mogelijk maakt om ongericht kabelgebonden data
te verzamelen van burgers die niet per definitie onder verdenking staan (zie art. 33);
- De Commissie Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) geen bindende uitspraken kan
doen en hierdoor onvoldoende in staat is om haar controle- en waarborgfunctie goed uit te kunnen
voeren;
- Het huidige concept wetsvoorstel ook enkele andere voorstellen doet die zeer ingrijpend zijn (artikelen 25
t/m 33);
- De ChristenUnie streeft naar een betrokken maar ook bescheiden overheid waarbinnen een dienstbare
samenleving kan floreren.
C.
overwegende dat:
- Terrorisme een bedreiging vormt voor de vrije samenleving;
- Veiligheid een belangrijke overheidstaak is, maar nooit volledig gerealiseerd kan worden;
- Meer bevoegdheden voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet noodzakelijkerwijs ook de
effectiviteit in de terrorismebestrijding ten goede komt;
- Het huidige voorstel van de Wiv ernstige inbreuken op burgerlijke vrijheden zoals privacy kan betekenen;
- Het huidige voorstel onvoldoende waarborgen heeft ingebouwd om de burgerlijke vrijheden zo goed als
mogelijk te beschermen;
- De Wiv in strijd is met een staat die dienstbaar is aan de samenleving;
- Een veilige samenleving ook vooral voortkomt uit een vrije samenleving.
D.
spreekt uit dat:
- De ChristenUnie tegen de nieuwe Wiv stemt tenzij de privacy en andere burgerlijke vrijheden extra
gewaarborgd worden;
- De ChristenUnie zich hard maakt voor een veilige- maar ook vooral een vrije samenleving;
- De ChristenUnie zoekt naar een evenwichtig terrorismebeleid waarin niet alleen de repressieve
maatregelen centraal staan maar aandacht is voor de gehele veiligheidsketen;
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam lid/ leden
1. Antonie Drenth
2. Jarin van der Zande

Agendapunt 6.1
Moties

Namens

Handtekening

PerspectieF
PerspectieF

33e Partijcongres
ChristenUnie

Motie
2 van 6

Ingediend door [PERSPECTIEF]
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
A.
-

gelezen:

https://www.defenceforchildren.nl/images/69/2868.pdf
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4267760/2016/03/22/Uitzetting-kinderen-lijkt-kwestie-vanwillekeur.dhtml?utm_medium=rss&utm_content=binnenlandsnieuwsopadnl
http://nos.nl/artikel/2096352-kalverboer-strijdt-tegen-rafelrandjes-van-nederlands-asielbeleid.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4137865/2015/09/08/Bijbel-stelt-eisen-aan-opvang-vluchteling.dhtml
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/21/tk-bijlage-rapportagevreemdelingenketen/Vreemdelingenketen_V2.pdf (Pagina 17)
http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
http://bit.ly/1SPeuxA

B.
constaterende dat:
- Een kind in aanmerking voor het Kinderpardon kan komen als hij voor zijn achttiende langer dan vijf jaar
in Nederland was en asiel heeft aangevraagd;
- Er grote groepen minderjarige asielzoekers zijn die voldoen aan de bovenstaande eis, maar buiten de
boot vallen omdat ze een tijd ‘buiten beeld’ van het IND waren, niet actief meewerkten aan vertrek,
ouders hebben die verdacht worden van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, tijdelijk in het
buitenland verbleven of tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder waren;
- Slechts 8.9% van alle aanvragen voor het kinderpardon tussen 2013 en 2015 ingewilligd zijn;
- Er geen duidelijke richtlijnen zijn wat betreft de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris
Veiligheid en Justitie omtrent het verlenen van verblijfsvergunningen aan kinderen die net buiten het
kinderpardon vielen;
- De initiatiefnota van Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon op 1 juni 2015 is afgewezen.
C.
-

overwegende dat:
Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland gewoond te hebben hier geworteld zijn;
Kinderen geen keuze hebben in de verblijfsrechtelijke procedure die hun ouders hebben gestart;
De Bijbel ons oproept tot een humane behandeling van vluchtelingen;
Minderjarige vluchtelingen beschermd moeten worden door de overheid ten gevolge van artikel 3 van het
Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind;
Kinderen geen slachtoffers moeten worden van het falen van hun ouders bij het doorlopen van de
reguliere procedures;
Slechts een bijzonder laag percentage van alle aanvragen worden toegekend;
Het toekennen van discretie van de staatssecretaris Veiligheid en Justitie een kwestie van willekeur lijkt te
zijn;
De ChristenUnie zich moet inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving.

D.
spreekt uit dat:
- De ChristenUnie onvoorwaardelijk blijft opkomen voor de minderjarige vluchtelingen in Nederland;
- De ChristenUnie opnieuw naar het huidige Kinderpardon zal kijken en zo mogelijk een aangepast
initiatiefvoorstel doet voor een ruimere invoering van het kinderpardon;
- De ChristenUnie een verkennend onderzoek zal doen naar een verschuiving van de discretionaire
bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar een discretionaire bevoegdheid voor
een onafhankelijk team van experts. Deze onafhankelijke experts zullen zich buigen over de schrijnende
gevallen en een bindend advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geven. Bij dit advies zal
de afweging worden gemaakt of de belangen van het kind zwaarder wegen dan de belangen van de
Staat.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam lid/ leden
1. Jarin van der Zande

Agendapunt 6.1
Moties

Namens
PerspectieF

Handtekening

33e Partijcongres
ChristenUnie

Motie
3 van 6

Ingediend door [PERSPECTIEF]

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
A.
gelezen:
- http://www.theoblogie.nl/7447-2/
- https://decorrespondent.nl/4207/Waarom-de-Fransen-liever-in-een-veiligheidsstaat-dan-in-eendemocratie-lijken-te-willen-leven/320413988356-b73ad65a.
B.
constaterende dat:
- islamitisch gemotiveerd terrorisme in Europa zich geïntensiveerd heeft en een buurland van Nederland
getroffen heeft;
- de vluchtelingenstroom een relatief makkelijk kanaal kan zijn om Europa binnen te komen;
- angst vaak de boventoon lijkt te voeren in zowel het publieke als het politieke debat;
- de roep om ‘veiligheid’ luid klinkt en dat zelfs in het vluchtelingendebat het veiligheidsdiscours overheerst;
- dit geluid ook bij de ChristenUnie(-vertegenwoordigers) gehoord wordt;
- dit schuurt met de Bijbelse roep om barmhartigheid, onpartijdige rechtshandhaving en met
privacywetgeving.
C.
overwegende dat:
- angst een begrijpelijke reactie is die niet genegeerd kan worden;
- het hanteren van één wet voor ingezetenen en voor vluchtelingen niet slechts een Bijbels principe is,
maar juist ook de basis voor het functioneren van de rechtsstaat;
- dit ondermeer betekent dat de wettelijke straffen niet verzwaard mogen worden met een eventuele
uitzetting enkel omdat de overtreder een vluchteling is;
- de rechtsstaat het fundament is van onze vrije samenleving en het belangrijkste verschil met regimes in
herkomstlanden van vluchtelingen;
- de politieke dimensie van islamitisch gemotiveerd terrorisme, en de relatie met de Nederlandse interventie
in Syrië en Irak, niet genegeerd kan worden;
- het zorgen voor veiligheid een belangrijke overheidstaak is, maar nooit volledig gegarandeerd zal kunnen
worden;
- veiligheid volgt op gerechtigheid.
D.
spreekt uit dat:
- de ChristenUnie onvoorwaardelijk blijft opkomen voor de rechtsstaat;
- de ChristenUnie het onpartijdig handhaven van de wet blijft verdedigen, ook wanneer het vluchtelingen
betreft;
- barmhartigheid en fundamentele grondwettelijke vrijheden van burgers nooit mogen worden opgeofferd
omwille van veiligheid.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam lid/ leden
1. Bjorn Lous

(Eventueel) Namens lokale
afdeling / PerspectieF
PerspectieF

2. Jarin van der Zande

PerspectieF

Handtekening

Etc.
Agendapunt 6.1
Moties

33e Partijcongres
ChristenUnie

Motie
4 van 6

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
A.
gehoord:
1
- het plenaire debat in de Tweede Kamer over de aanslagen in Brussel d.d. 29 maart 2016 ;
- de vragen van diverse Tweede Kamer-leden over de mogelijkheden teruggekeerde Syrië-gangers
preventief op te sluiten, hen langer in voorarrest te houden en het verblijf in IS-gebied strafbaar te stellen
met daarbij een omgekeerde bewijslast;
B.
constaterende dat:
- er mogelijkheden worden onderzocht die zich buiten het strafrechtelijk proces afspelen;
- er onder andere gesproken wordt over de verruiming van administratieve detentie en een omgekeerde
bewijslast bij de strafvervolging van verblijf in IS-gebied;
C.
overwegende dat:
- een langere periode van administratieve detentie (preventief opsluiten uit veiligheidsoverwegingen)
anders dan korte periode(s) van voorarrest strijdig is met internationale (mensenrechten)verdragen
(ECHR art. 5 en 6);
- een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig gehouden wordt totdat zijn schuld in
rechte is komen vast te staan;
D.
spreekt uit dat:
- het preventief opsluiten van teruggekeerde Syrië-gangers en het strafbaar stellen van het verblijf in ISgebied waarbij een omgekeerde bewijslast geldt, onwenselijk is;
- rechtstatelijke aspecten en mensenrechten in het onderzoek naar eventuele verlenging van het voorarrest
een fundamenteel gewicht hebben;
en gaat over tot de orde van de dag.
Naam lid/ leden
1.
2.
3.
4.
5.

1

Dico Baars
Arie Barendrecht
Ruben van de Belt
Henriëtte Rikkoert
Jarin van der Zande

(Eventueel) Namens lokale
afdeling / PerspectieF
PerspectieF

Handtekening

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=70&version=2
Agendapunt 6.1
33e Partijcongres
Moties
ChristenUnie

Motie
5 van 6

Ingediend door Thematische Partij Commissie Internationaal

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 23 april 2016 te Zwolle,
A.
-

-

-

B.
D.
-

constaterende dat:
Dat ISIS een fundamentele bedreiging is voor Christenen in het Midden Oosten.
Dat Christenen in Noord-Oost Syrië zich militair (Syriac Military Council) en politiek (Syriac Union
Party) alsmede in maatschappelijke organisaties georganiseerd hebben.
Dat deze militaire, politieke en maatschappelijke organisaties samenwerken in de ’Federatie van
Rojava Noord Syrië’ (voorheen bekend als Democratisch Zelfbestuur) en de Syrian Democratic Forces
(SDF).
Dat de Federatie een multi-ethnische, multi-religieuze politieke eenheid is met 4 miljoen inwoners en
een volstrekt seculiere grondwet en die vrijheid van godsdienst en gelijkheid van man en vrouw in de
praktijk brengt en daarmee de beste garantie biedt op vrijheid op de lange termijn.
Dat de SDF (bestaande uit Koerden, Syriac Christenen en Arabieren) veruit de meest succesvolle
legermacht tegen ISIS is die mede ondersteund wordt door de Nederlandse luchtmacht in de
operaties tegen ISIS in Syrië.
Het Europees Parlement 12 maart 2015 opgeroepen heeft tot ondersteuning van de Syriac Military
Council
overwegende dat:
Bescherming van Christenen in het Midden Oosten een speerpunt is van de ChristenUnie
De beste garantie voor Christenen in die regio op de lange termijn ligt in de participatie in een
bredere samenleving gefundeerd op fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen
De Federatie van Noord Syrië een bijzondere kans biedt die aangegrepen moet worden om die
rechten en vrijheden in het Midden-Oosten verder te ontwikkelen
De Federatie van Noord Syrië totnogtoe uitgesloten is van de VN Vredesbesprekingen door druk
vanuit Turkije
spreekt uit dat:
De ChristenUnie verdere samenwerking zoekt met genoemde groepen Christenen en samen met hen
en hun partners werkt aan de erkenning van de Federatie van Noord Syrië (bijv. als partner in VN
Vredesbesprekingen) alsmede aan verdere versterking van Syriac-Assyrische Christenen in de
Federatie en in de SDF.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam lid/ leden

(Eventueel) Namens lokale
afdeling / PerspectieF

Handtekening

1. Johannes de Jong
2. Wim den Hartog
Etc.

Agendapunt 6.1
Moties

33e Partijcongres
ChristenUnie

Motie
6 van 6

