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 Ingediend namens 
PerspectieF, 
ChristenUnie-
jongeren, door 
Annika van de 
Belt-Steenbeek 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
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; 
 

Pre-advies: Overnemen 
Hoewel in de praktijk de kandidaatstelling van 
jonge PerspectieF-leden wel werd toegestaan, en 
het hier om een kleine groep liefhebbers gaat, 
heeft PerspectieF hier formeel zeker een punt. 
En het zou jammer zijn wanneer formaliteiten 
een grote(re) betrokkenheid van jonge mensen 
bij de partij zouden belemmeren. Het LB is 
voornemens om op het najaarscongres met een 
statutenwijziging te komen die lidmaatschap van 
14-jarigen mogelijk maakt. 

 Ingediend namens 
PerspectieF, 
ChristenUnie-
jongeren, door 
Antonie Drenth 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
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;  

Pre-advies: Overnemen 
Wat de nieuwe WIV betreft is een goede balans 
nodig tussen de bevoegdheden van de 
veiligheidsdiensten aan de ene kant en het 
bewaken van burgerlijke vrijheden en de privacy 
aan de andere kant. Is op een gegeven moment 
het nodig uitzonderlijke maatregelen te nemen, 
dan verdient het bv aanbeveling je toevlucht te 
nemen tot tijdelijke noodwetgeving op basis van 
de noodtoestand, in plaats van permanente 
maatregelen die dit evenwicht verstoren. 
Onder deel veiligheidsbeleid: Het gaat niet om 
een hard veiligheidsbeleid, maar om een effectief 
veiligheidsbeleid, vanuit de wetenschap dat we 
veel bondgenoten nodige hebben, zeker in de 
wijken, om inderdaad ook effectief te kunnen 
zijn. We hebben bondgenoten in de wijken nodig 
die juist naar meldpunten, politie en justitie 
toelopen zonder angst als zij willen melden dat 
mensen in hun buurt radicaliseren. 
 

 

 Ingediend namens 
PerspectieF, 
ChristenUnie-
jongeren, door 
Jarin van der 
Zande 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
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.   

Pre-advies: Ontraden 
Sympathiek voorstel. Ook onze TK-fractie is van 
mening dat de uitvoering van het kinderpardon 
op een aantal punten ernstig tekortschiet. Zo 
vallen onder meer kinderen buiten de 
pardonregeling omdat ze niet onder toezicht 
hebben gestaan van de Rijksoverheid, maar wel 
onder het toezicht van de lokale overheid zoals 
de gemeente en de school. Het klopt ook dat 
lang niet alle kinderen alsnog een verblijfsstatus 
via de discretionaire bevoegdheid krijgen. Dat 
betekent echter niet dat het wegnemen van deze 
bevoegdheid ertoe zal leiden dat méér kinderen 
een verblijfsstatus zullen krijgen (overigens is de 
discretionaire bevoegdheid van de 
staatssecretaris niet alleen beperkt tot het 
kinderpardon). De bevoegdheid van de 
staatssecretaris kenmerkt zich juist door het feit 
dat buiten de geldende wet- en regelgeving een 
uitgeprocedeerde vreemdeling in een schrijnende 
situatie alsnog een verblijfsstatus kan worden 
verleend. De bewindspersoon hoeft hierover 
geen publieke verantwoording af te leggen. Door 
het instellen dergelijke commissie, zoals 
voorgesteld door de indieners, wordt een nieuwe 
bestuurslaag, naast het juridische traject van de 
rechtsgang gecreëerd. Het risico bestaat 
daarmee dat zowel de samenstelling en de 
werking van de commissie onderhevig wordt aan 
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het politieke debat. Daarmee zijn de belangen 
van het kind en de belangen van de 
uitgeprocedeerde asielzoeker in de optiek van de 
Tweede Kamerfractie uiteindelijk niet mee 
gediend. Dit overwegende ontraadt het LB deze 
motie. 

 Ingediend namens 
PerspectieF, 
ChristenUnie-
jongeren, door 
Bjorn Lous 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
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. 

Pre-advies: Overnemen 
Als ons land staat voor de vrijheid kan het niet zo 
zijn dat diezelfde vrijheid wordt opgeofferd 
omwille van het verdedigen van die vrijheid. Een 
goed veiligheidsbeleid is nodig, maar binnen de 
kaders van de rechtsstaat. 

 Ingediend namens 
PerspectieF, 
ChristenUnie-
jongeren, door Dico 
Baars 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
spreekt uit dat: 
 het preventief opsluiten van 

teruggekeerde Syrië-gangers en het 
strafbaar stellen van het verblijf in IS-
gebied waarbij een omgekeerde 
bewijslast geldt, onwenselijk is; 

 rechtstatelijke aspecten en 
mensenrechten in het onderzoek naar 
eventuele verlenging van het 
voorarrest een fundamenteel gewicht 
hebben;  

Pre-advies: Overnemen 
Het enkele verblijf in IS-gebied of andere 
terroristische gebieden strafbaar stellen is 
rechtsstatelijk een stap te ver. Dat geldt 
eveneens voor de omgekeerde bewijslast. Er 
moet een redelijke verdenking zijn van het 
daadwerkelijk hebben verricht van strafbare 
feiten (dat kan ook zijn: hulp van allerlei aard 
aan IS), voordat het strafrecht wordt ingezet. 
Om die reden heeft de ChristenUnie een motie 
ingediend bij het debat over de aanslagen in 
Brussel, onder afwijzing van administratieve 
detentie, het in het strafrechtelijk vooronderzoek 
gemakkelijker te maken om voorlopige hechtenis 
toe te passen, zodat mensen tegen wie gerede 
verdenking bestaat, een langere periode kunnen 
worden vastgezet, lopende het onderzoek en 
onder periodieke toetsing van de strafrechter. 

 Ingediend namens 
Thematische 
partijcommissie 
Internationaal, 
door Johannes de 
Jong 

Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 
23 april in Zwolle, 
... 
spreekt uit dat: 
 de ChristenUnie verdere 

samenwerking zoekt met genoemde 
groepen Christenen [in noordoost-
Syrie, red.] 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.    

Pre-advies: Overnemen 
De motie wordt gezien als een ondersteuning en 
onderstreping van het door de ChristenUnie 
Tweede Kamerfractie gevoerde beleid.  

 


