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Reageren op het verslag? 

Dat kan per e-mail naar bestuur@christenunie.nl. Het verslag wordt op het partijcongres van 26 

novemberniet apart geagendeerd en/ of in bespreking gegeven. 

 

1. OPENING 

Vooraf aan het welkomstwoord van de voorzitter wordt er een korte film getoond over het bezoek van 

Jitze Bontekoe aan premier Mark Rutte. Het filmpje is via het internet veel bekeken en kreeg circa 

250.000 hits. Jitze Bontekoe heeft het syndroom van Down. De voorzitter meldt dat de ChristenUnie 

zich sterk maakt voor waardevol leven in de samenleving, een samenleving waar mensen met het 

syndroom van Down ook bij horen. Dit was het thema van het vorige congres. De aandacht van de 

partij voor waardevol leven kreeg veel media aandacht, zo zat Carla Dik aan de tafel van het VARA TV 

programma Pauw. 

 

Voorzitter Piet Adema heet iedereen welkom en gaat in op het thema van vandaag: Dienstbare 

samenleving. Hij is zelf afkomstig uit ondernemerskringen en kent veel ondernemers die hart voor de 

samenleving hebben, van de voedselbank tot de plaatselijke sportclub. Hij vraagt Lennard de Ruijter 

naar voren te komen. Lennard de Ruijter runt het boerderijcafé De Hooijmaat bij de stadsboerderij De 

Korenmaat in Arnhem-Zuid. Deze is gelegen in een wijk waar weinig gebeurt, ’s morgens gaan de 

mensen op weg naar hun werk, s ‘avonds komen ze weer thuis. De Ruijter had eerder een mooie 

carrière bij Arcadis.  

Maar hij begon zich af te vragen of dit het was. Hij wilde meer betekenen voor zijn naaste. Via een 

vriend kwam hij op het spoor van De Hooijmaat. Het is eigenlijk een vlucht vooruit. Na overleg thuis 

stapte hij erin en is het avontuur ingegaan. Adema vraagt hem waarom hij niet genoeg had aan 

christen-zijn op zijn eerdere plek. Lennard voelde dat de impact elders veel groter kon zijn, zoals bij 

de Hooijmaat die vooral gericht is op mensen met autisme. Een van de personeelsleden is een oud-

studente die nu in de bediening werkt en helemaal opbloeit.  

Op de vraag wat De Hooijmaat in de wijk betekent, antwoordt Lennard dat er behoefte aan het café, 

niet alleen om er wat te drinken, maar ook als vergaderlocatie. De Hooijmaat is als het ware de 

huiskamer van de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. De Hooijmaat krijgt geen subsidie, krijgt wel geld voor 

de zorgverlening, maar is verder helemaal zelf risicodragend. Het betekent hard werken, maar het is 

de moeite waard.  

De congresgangers beantwoorden het verhaal met applaus. 

 

De voorzitter introduceert vervolgens het combo dat de samenzang zal begeleiden. De comboleden 

zijn afkomstig uit de Friese gemeente Smallingerland. 

 

Ook Bram Rebergen wordt voorgesteld, hij zal de meditatie verzorgen. Hij is sinds één jaar directeur 

van Youth for Christ. Bram Rebergen legt zijn werkzaamheden uit. Hij bezoekt vaak scholen, verzorgt 

er lessen over pesten, maar zorgt ook voor kerst- en paasvieringen.  

Daar Youth for Christ dit jaar 70 jaar bestaat, zal de ChristenUnie a.s. maandag gebak laten bezorgen 

op het kantoor van Youth for Christ. De jarige organisatie zal zelf een boekje over gebed voor 

jongeren als cadeautje aan de congresgangers uitdelen na afloop van het congres. Dit wordt met 

applaus begroet.   
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Dan volgt de samenzang van het opwekkingslied 334: Heer uw licht en liefde schijnen.  

 

Aansluitend houdt Bram Rebergen zijn overdenking, deze is hier terug te zien.  

 

Als luisterlied met de uitnodiging om mee te zingen volgt Opwekkingslied 705 Toon mij uw liefde  

 

De voorzitter Piet Adema bedankt het combo voor het mooie lied en Bram Rebergen voor de goede 

meditatie. 

 

Naast gasten van de PvdA en de VVD zijn er ook christen-Iraniërs als gast. Zij zijn uitgeweken naar 

ons land en kregen een uitnodiging vanwege hun interesse in onze partij. Er wordt simultaan vertaald 

in het Farsi, de eigen taal van deze gasten. Ze worden hartelijk welkom geheten.  

Tijdens het vorige congres werd Meindert Leerling onwel. Hij heeft een boodschap op papier gezet, 

daar hij nu niet aanwezig kan zijn. Meindert bedankt in zijn boodschap voor alle meeleven en 

voorbeden en spreekt de wens uit tot een gezegend congres. Hij heeft alle vertrouwen in Gert-Jan die 

nu in Den Haag ‘op de bok’ zit  

 

Een hartelijk welkom geldt ook voor Branislav Scripeck en Peter Bros. Beide zijn net als Peter van 

Dalen lid van het Europees Parlement en lid van de European Christian Political Movement (ECPM). 

Beide heren komen uit Slowakije.  

 

2.  “DE BANK” 

Ter introductie van het vaste onderdeel “De Bank” volgt eerst een introductiefilmpje met Gert-Jan 

Segers waarin hij zich als hoopvol realist omschrijft. In dit filmpje toont hij het Haagse café waar hij 

vaak komt en waar medewerkers werken ‘met een vlekje’. De ondernemer krijgt loonsubsidie zodat hij 

mensen met een beperking aan het werk kan helpen. Hij maakt winst. Gert-Jan ziet hem als een 

voorbeeld van wat een dienstbare samenleving kan doen.  

 

André Zwartbol is de gespreksleider bij “De Bank” en hij beaamt dat het café een voorbeeld van een 

dienstbare samenleving is. In de huidige samenleving moeten mensen met beperking een gewone 

baan vinden. Met de ondernemers zijn afspraken gemaakt om 100.000 mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Onder leiding van André zal Carola Schouten op De Bank in 

gesprek gaan met eigenaar Jan van Werven en  Wajong -werknemer Salomon Abraham. Het 

gespreksonderwerp is het gat tussen ideaal en werkelijkheid.  

 

Jan van Werven vertelt over zijn bedrijf. Het is een dienstverlenend bedrijf in infra en recycling, met 

meerdere vestigingen en 348 mensen op de loonlijst. Hij houdt niet bij hoeveel mensen met beperking 

hij in dienst te heeft. Want hij vraagt zich af wat eigenlijk een beperking is. Mensen waar hij wat 

extra’s voor moet doen neemt hij in dienst, omdat hij christen is.  

Salomon heeft zijn heftruckdiploma bij Van Werven gehaald en doet daar allerlei werkzaamheden. Hij 

heeft een drukke baan en is tevreden met zijn salaris. Hij vindt het leuk werk en moet veel 

communiceren. 

 

Carola vraagt of er meer van dit soort bedrijven zijn. Nu heeft de ChristenUnie circa vijf jaar een eigen 

ondernemersnetwerk waarbij nagedacht wordt over wat ondernemer is en hoe mensen met minder 

kansen en talenten toch een plaats kunnen krijgen. Zij is blij dat Jan op de bank zit. Jan is een 

https://www.youtube.com/watch?v=rGwKRHApDro
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voorbeeld van een ondernemer die een stapje extra doet en is een inspiratiebron voor Carola om de 

te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

 

Jan geeft aan dat ten aanzien van subsidies een kleine prikkel niet verkeerd is. Salomon krijgt gewoon 

loon. De subsidie is van belang om uit te zoeken of een werknemer geschikt is voor de baan. Het kost 

vooral inzet van mensen om de mensen te begeleiden. Jan heeft ook stageairs in zijn bedrijf.  

Salomon zegt aan Jan een goede leermeester te hebben. Hij vertelt dat hij bij Van Werven ook zijn 

VCA diploma Veilig Werken gehaald heeft. 

 

Jan meldt dat het moeilijk is om aan mensen te komen met een beperking. Hij draaide een 

proefproject met kunststof recycling en wilde meer mensen om hen een kans te geven. Hij wilde acht 

mensen, maar kon er maar twee vinden. Hij vroeg aan instantie Invent om mensen voor hem te 

vinden, maar dit lukte niet en dat is een tegenvaller. Hij heeft tien vestigingen en het kost teveel geld 

om zelf mensen te zoeken. Salomon was vóór zijn baan bij Van Werven ook al actief op zoek naar 

werk. Hij was ook een tijdje vrijwilliger bij Leger des Heils te Hattem.  

 

Carola is boos over het feit dat ondernemers als Jan geen mensen met een beperking kunnen vinden. 

Het blijkt dat dit vanwege de bureaucratie heel lastig is. Er zijn teveel regels over de subsidie en of 

mensen wel in het goede rijtje staan. Ondernemers haken af als ze de mensen niet krijgen. Dan wordt 

het momentum verloren. Carola roept op om niet bang te zijn over het juiste hokje en mee te kijken 

met de ondernemer wat een werknemer kan en welk loon daarbij hoort. Mogelijk kan daarvoor als 

aanvullende subsidie gegeven worden. 

 

Jan geeft aan geen medewerking van gemeentes te krijgen. Hij geeft lijstje van (eenvoudige) 

werkzaamheden, maar wacht al drie weken op antwoord. Hij vraagt Carola hoe dit te doorbreken is. 

Zij wil dat er breder gekeken gaat worden om iedereen kansen te geven en ook normaal te 

behandelen. Daarom moet niet het hele dossier doorgegeven worden, maar alleen het CV. Ze heeft 

aan de minister gevraagd om een CV-bank op te zetten, waarin werknemers zelf aangeven wat ze 

kunnen. Ze roept op om ondernemers en mensen met beperking te helpen, want het gaat om 

normale werknemers.  

 

Aan het einde van dit bankgesprek bedankt André Zwartbol Carola, Jan en Salomon, onder applaus uit 

de zaal.   

 

Dan volgt de splitsing van het partijcongres en het bestuurderscongres. De bestuurders gaan naar 

eigen ruimtes. De Iraanse gasten gaan ook naar hun eigen deelsessie.  

 

3. HUISHOUDELIJKE DEEL 

 3.1 verslag 32e partijcongres 21 november 2015  

Voorzitter Adema meldt dat er geen insprekers zijn. Er volgt dus geen discussie. Reina Dijksterhuis en 

Wim Koetsier hadden als meelezers van het congresverslag geen opmerkingen. 

 

De meelezers van het congresverslag van vandaag zijn Jannie Matsinger en Aart Meiling.  

 

 3.2 Jaarverslag (verslag, jaarrekening, controleverklaringen) 

Menno van Hulst licht uit het Jaarverslag enige onderwerpen toe. 
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In het afgelopen jaar waren er enkele hoogtepunten. Zo waren op 1 januari al 30% van de statuten 

bij de notaris gepasseerd. Nu is dit al 85%. Het opleidingscentrum heeft circa 300-500 cursisten per 

jaar. Vorig jaar waren er wat minder cursisten. De cursussen worden steeds interactiever.  

 

De bestuurdersvereniging heeft ongeveer 800 leden, afkomstig uit de allerlei bestuurlijke lagen, zoals  

gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden, 

waterschapsvertegenwoordigers, Kamerleden, één Europarlementariër, en overige leden zoals 

steunfractieleden.  

 

Er zijn digitale Gebedsbrieven, die door 1266 mensen geopend zijn door 42% van de ontvangers. 

Ipray2day is 9500 keer gedownload. De partij had vorig jaar veel evenementen: het verjaardagsfeest 

in Zwolle, twee keer het congres en de Open Dag in oktober.  

 

Het Handboek voor Bestuursleden is nu af te halen bij lokale afdelingen en ook bij dit congres. Van 

Hulst hoopt dat dit boek bij kan dragen tot nog bruisender afdelingen. 

 

Het Financieel Jaarverslag wordt toegelicht door penningmeester Fred Ruiten van het Landelijk 

Bestuur. Hij meldt dat het afgelopen jaar er strak uit ziet. Elk jaar zijn de financiën netjes gedaan. Bij 

het partijbureau is steeds het besef van sober en doelmatig geld uitgeven. De verkiezingskas voor de 

verkiezingen is goed gevuld, mede dankzij het feit dat het kabinet al lang zit. De kas is gericht op elke 

drie jaar verkiezingen en nu is er zo’n acht ton aan reserves. Nog meer is mooi, maar het gaat vooral 

om uitstralen. Fred Ruiten krijgt dank en applaus.  

 

Menno van Hulst krijgt de dank en applaus voor vele werk dat verzet wordt door het partijbureau. 

 

 3.3 Voorbereidingen op Tweede Kamerverkiezingen 2017 

De voorbereidingen zijn in volle gang, aldus de voorzitter. Er liggen voorstellen klaar voor de 

profielschets van kandidaat-Kamerleden en het verkiezingsprogramma is in de maak. De 

selectiecommissie is al volop aan de gang en dit kost veel tijd en energie.  

 

Vanmiddag volgen de stemmingen. Dan wordt ook gestemd over de vraag om wel of geen 

lijstverbinding met de SGP aan te gaan en wordt Gert-Jan Segers officieel aangewezen als lijsttrekker. 

 

De voorzitter roept op om goed te letten op de deadlines van het aanleveren van amendementen voor 

het verkiezingsprogramma.  

 

4. DEELSESSIES 

 

De voorzitter geeft aan dat de deelsessies in diverse zalen plaatsvinden.  

 

De deelsessies zijn: 

 Dienstbare samenleving: Al het onderwijs bijzonder 

 Dienstbare samenleving: Dienstbaarheid in een ontzuilde samenleving 

 Het Midden-Oosten: de opkomst van ISIS en het verdwijnen van het christendom 

 Voorbespreking (politieke) moties 

 In gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie 

 Buitenlandse gasten 
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LUNCH EN ONTMOETING 

 

5. DEELSESSIES, TWEEDE RONDE 

Na de lunch zijn er weer deelsessies, waarbij nu ook de leden van de bestuurdersvereniging 

aansluiten. 

 

De deelsessies zijn: 

 Dienstbare samenleving: De zorg kan wel wat minder overheid gebruiken 

 Dienstbare samenleving: Toekomstsessie; de sociale zekerheid 

 Dienstbare samenleving: Hoeveel kunnen we aan? 

 Impact van echtscheidingen op de samenleving 

 Binnenstad van de toekomst 

 In gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie 

 

HERVATTING PLENAIR GEDEELTE CONGRES 

Na afloop van de deelsessies gaat iedereen weer naar de plenaire zaal. Daar heeft André Zwartbol een 

interview met de heer Jos de Blok, naar aanleiding van de deelsessie Dienstbare samenleving: De zorg 

kan wel wat minder overheid gebruiken.  

Jos de Blok geeft aan dat het voor zorg beschikbare geld aan de zorg en niet aan de bureaucratie 

besteed moet worden. De hulp moet gepaard gaan met de vraag wat nodig is. En we moeten mensen 

ondersteunen die afhankelijk zijn van anderen, maar zodanig dat ze zichzelf weer kunnen redden, 

ofwel kijken naar herstelvermogen.  

Bij de jeugd en de psychiatrie wordt teveel gedacht aan protocollen, zodat de meest gewenste 

oplossing niet in beeld komt. Daarom moet men beginnen vanuit de dagelijkse praktijk, niet van uit 

protocollen, geld of organisatiebelang. Het vakmanschap mag meer centraal staan. Minder overheid 

leuk, maar wanneer er geen vakmanschap voor in de plaats komt, wordt het niet beter.  

 

 Verwelkoming 

De voorzitter krijgt na dit interview weer het woord. Hij bedankt Janny de Vries die als medewerker 

van het partijbureau vijftien congressen georganiseerd heeft. Als dank voor al haar werk klinkt 

applaus. 

 

 Branislav Scripeck 

Dan komt Europarlementariër Branislav Scripeck uit Slowakije aan het woord.  

 

Hij vertelt dat hij drie zonen heeft en al op 21 jarige leeftijd trouwde. Dat was toen heel gewoon, 

maar nu niet meer. Hij was niet altijd christen, hij had een goede moeder, maar zij was een echte 

communiste. Hij kwam als soldaat in het leger in contact met God, en dat was een enerverende 

ervaring, en kwam in gesprek met een rooms-katholieke priester. Dit ervoer hij als een hele goede 

ontmoeting. Hij werd echter niet rooms-katholiek. Hij bestudeerde theologie en werd predikant. In de 

jaren ‘90 was er een hele grote christelijke opwekking in zijn land.  

Een ding is voor hem erg duidelijk: christenen raken steeds meer op de achtergrond in Europa. Als 

nieuwe christenen in Slowakije zijn we erg teleurgesteld over de christendemocraten. In het 

parlement van Slowakije zijn maar vier christenen. Ook is hij teleurgesteld in het Europees Parlement, 

omdat daar maar heel weinig christenen zijn.  

Hij werd zelf lid van het Europees Parlement en kwam daar in aanraking met de ECPM en ontmoette 

er Peter van Dalen die hem opving. Hij bedankt de ChristenUnie voor het delen van de ervaringen. Er 

was bijna was een christelijke partij gekozen in het Slowaakse parlement: op een aantal stemmen na 
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lukte het niet. Een andere partij met de leuze voor god en volk kwam er wel in. Hij hoopt in de 

komende tijd net zo aan de gang te gaan als de ChristenUnie. Hij bedankt de ChristenUnie en zegt tot 

slot: ‘we hebben uw gebeden nodig, we moeten het evangelie in Europa verspreiden’.  

 

Voorzitter Adema bedankt hem en wenst hem veel steun voor de komende tijd. Er volgt applaus. 

 

 Ledenwerving 

Daarna geeft de voorzitter aan dat er een nieuw gezicht is voor de ledenwerving: Indra Schenkel.  

 

De congresgangers hebben nog een belofte te goed aldus de voorzitter: het bekendmaken van de 

winnaar van de competitie ledenwerving. De winnende prijs is een uniek inkijkje in het leven van 

Europees Parlement in de vorm van een Tweedaagse Brussel voor drie personen. Eén afdeling heeft 

61 leden geworven, en deed dat met drie mensen. Het is de kiesvereniging Zuidhorn met de drie 

ledenwervers: Ebe de Haan, Arie Sikkema en Johan Sikkema. Alle drie komen ze onder applaus het 

podium op.  

 

Ebe de Haan geeft als antwoord dat het geheim voor het ledenwerven tijdig beginnen is. Als 

ledenwerver moet je eerst kijken wie er lid zouden kunnen worden, en goed kijken naar de doelgroep. 

In Zuidhorn is ingezet op de doelgroep jongeren: dertigers en veertigers. In een nieuwbouwwijk was 

het vrij gemakkelijk leden te werven. Er werd veel aandacht aan geschonken, zo werd bij potentiële 

leden er eerst een pakketje bezorgd met de belofte dat binnen twee weken iemand zou langskomen. 

En dat gebeurde ook.  

In Zwolle, de stad van het congres van vandaag, kreeg men minder nieuwe leden.  

 

Indra geeft aan dat de actie nu afgelopen is. De 2015 leden in 2015 zijn niet gehaald, ook is de 

ChristenUnie niet in de plus gekomen. Wel is er een trendbreuk: het verlies vlakt af. Van alle 

afdelingen hebben er twintig actief geworven. Als alle afdelingen zouden werven dan komt 

ChristenUnie in de plus. Het partijbureau focust nu op Moeder- en Vaderdag met de actie dat een 

gezinslidmaatschap maar €12,- kost met een welkomstgeschenk als extra cadeau.  

 

Dit hoeft niet alleen een individuele actie te zijn, maar kan ook als afdeling gebruikt worden. Zo kan 

een afdeling een belactie onder haar eigen ledenbestand houden om meer gezinsleden te krijgen. Het 

voordeel is dat je dan als afdeling ook even contact hebt met de achterban, daarmee snijdt het mes 

aan twee kanten. Ook is het mogelijk tien namen bij Indra aan te leveren van mensen die gebeld 

mogen worden. Zij verwijst verder naar de ChristenUnie site voor nadere info.  

 

Ook wijst zij erop dat er nu ook een speciaal geschenk voor vrouwen is: een leren armbandje met een 

metalen kruisje met daarop Geef geloof een stem. 

 

6. STEMMINGEN 

 

 Moties 

De voorzitter geeft aan dat er geen insprekers zijn aangemeld. Hij geeft het woord aan Klaas Tigelaar 

als de vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur voor de behandeling van de moties.  

 

De moties worden nog kort toegelicht en het Landelijk Bestuur zal hierop haar pre-advies aangeven.  

 

Motie 1 Lidmaatschap ChristenUnie onder de 18 jaar 
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(Ingediend door PerspectieF) 

 

- 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;   

 

Annika van de Belt licht namens PerspectieF toe dat PerspectieF veel jongeren stimuleert voor de 

politiek. Maar veel van deze jongeren die ze begeleiden zijn nog geen 18, daarom deze motie.  

 

Reactie Piet Adema namens het Landelijk Bestuur: deze motie ondersteunt het LB volledig. Het wordt 

dan een combi lidmaatschap van PerspectieF en ChristenUnie.  

 

Stemming: voor 354; de motie wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 

 

Motie 2 Nieuwe Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten. 

(Ingediend door PerspectieF) 

 

-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 

  

Toelichting door Antonie Drenth van PerspectieF: De leden van PerspectieF hebben zorgen over debat 

over veiligheid. Steeds meer lijken burgerlijke vrijheden aangetast te worden. Met deze motie is er 

meer borging. 

 

Reactie Landelijk Bestuur: als ChristenUnie komen we op voor rechten van burgers, de Tweede 

Kamerfractie wil zoveel mogelijk waarborg voor vrijheden. De ChristenUnie staat voor een evenwichtig 

beleid in veiligheid, wil niet zomaar meer repressie.  

 

Stemming: voor 333;  de motie wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 

 

Motie 3 Verruiming Kinderpardon 

(Ingediend door PerspectieF) 

 

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 
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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.  

 

Toelichting door PerspectieF: als PerspectieF-leden willen we graag meer inzichtelijkheid ten opzichte 

van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Het gaat om het doen van voorbereidend 

onderzoek. 

 

Het Landelijk Bestuur ontraadt de motie. De ChristenUnie wil wel opkomen voor vluchtelingen, ook 

voor kinderen, en wil een ruimhartiger kinderpardon. Het punt is te gaan naar een commissie. Een 

nieuwe commissie is voor het Landelijk Bestuur geen oplossing. Als een commissie bevoegdheid heeft, 

dan is het weer een politieke commissie en komen daarover weer discussies. De ChristenUnie wil 

verruiming van het kinderpardon. De doelstelling van de motie is goed, maar een ruimhartiger 

kinderpardon moet niet via een nieuwe commissie geregeld worden. Dit zou contraproductief kunnen 

zijn. Het Landelijk Bestuur heeft ook advies gevraagd aan Vluchtelingenwerk, deze organisatie stelt 

ook voor dit niet via een nieuwe commissie te doen, maar via verruiming van rechten.  

 

Stemming: voor 154, tegen 231; de motie is verworpen. 

 

Motie 4 Vluchtelingen, veiligheid, rechtsstaat 

(Ingediend door PerspectieF) 

 

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. 

 

Toelichting door PerspectieF: in de discussies in de samenleving ligt de nadruk op veiligheid. Maar 

daaraan mag de rechtsstaat niet opgeofferd worden. 

 

Reactie Landelijk Bestuur: overnemen. Vluchtelingen die overtredingen begaan, moeten op dezelfde 

manier behandeld als Nederlanders. Nu hebben we in Nederland een goede balans hoe we hier mee 

omgaan.  

 

Stemming: voor 338;  de motie wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 

 

Motie 5 preventief opsluiten Syrië-gangers 

(Ingediend door PerspectieF) 

 

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 
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Toelichting door Dico Baars van PerspectieF: in de laatste maanden gaven vele partijen suggesties 

hoe met Syrië-gangers om gegaan moet worden. PerspectieF wil niet naïef zijn, maar wil een debat 

over veiligheid voeren. Het zonder meer opsluiten van Syrië-gangers zou gaan om omgekeerde 

bewijslast, en dat willen we niet. 

 

Reactie Landelijk Bestuur: het is duidelijk dat je niet voor een vakantie naar een IS gebied gaat. 

Veiligheidsdiensten moeten Syrië-gangers in beeld hebben. Wel moeten we de rechtsstaat 

aanhouden. Dus moeten we niet tot preventief opsluiten overgaan. De ChristenUnie heeft een motie 

ingediend om het voorarrest te verlengen, daarmee blijft de zaak onder de rechter. De ChristenUnie 

motie werd in de Tweede Kamer aangenomen. De CDA motie om preventief op te sluiten werd door 

ChristenUnie niet gesteund, en is ook niet aangenomen. 

 

Stemming: voor 336;  de motie wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 

 

Motie 6 Versterking christenen Noord-Syrië 

(Ingediend door Thematische Partij Commissie Internationaal) 

 

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 

 

Toelichting door Johannes de Jong van de Thematische Commissie: het gaat om oplossingen in de 

regio, in Noordoost Syrië. Dit willen christenen in Noord-Syrië graag. Joël Voordewind probeerde dit 

bij de onderhandelaars bij de vredesbesprekingen in Genève onder de aandacht te brengen, maar dat 

is niet gelukt. 

 

Het Landelijk Bestuur ondersteunt de motie.  

 

Stemming: voor 369;  de motie wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 

 

Klaas Tigelaar spreekt zijn dank uit voor de moties en bedankt de indieners daarvoor.  

 

Op zijn beurt bedankt de voorzitter Klaas Tigelaar voor zijn begeleidende rol van daarnet.  

Piet Adema wil graag discussies en roept op tot indienen van moties. 

 

 Stemmingen over voorstellen 

De voorzitter geeft aan dat vanmorgen onderdelen waren besproken. Toch moeten er nog zaken 

vastgesteld worden.   

 

Het Jaarverslag 

Deze wordt met applaus zonder stemming aangenomen.  

 

De voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen – onderdelen 1,2 3 

Er zijn geen sprekers. Er wordt geen stemming gewenst, en daarmee zijn de voorstellen ter 

voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 aangenomen. 

 



 
 

Agendapunt 8.0 34e Partijcongres Pagina 
Verslag 33e partijcongres ChristenUnie 10 van 10 
   

De selectiecommissie wordt veel wijsheid toegewenst, dit werk kost veel tijd, en is kwetsbaar 

vanwege de vertrouwelijkheid. De selectiecommissie staat onder leiding van Remmelt de Boer. De 

voorzitter wenst hem en de andere commissieleden Gods zegen.  

 

Voordracht Gert-Jan Segers als lijsttrekker voor de komende Kamerverkiezingen.  

Er zijn geen tegenkandidaten. De voorzitter stelt voor om niet te stemmen, maar om bij acclamatie te 

benoemen. Dit gebeurt met een staande ovatie met confetti en een boeket bloemen. 

 

7. SPEECH POLITIEK LEIDER  GERT-JAN SEGERS 

Ter inleiding op de speech van Gert-Jan wordt een korte film vertoond over dromen van mensen die 

klappen in het leven hebben gekregen. Daarna houdt hij zijn speech: Politiek van hoop. Deze is hier 

terug te vinden. 

 

Gert Jan krijgt een staande ovatie voor zijn speech.  

 

SLUITING 

Tot slot bedankt Jolande Uringa namens Landelijk Bestuur voorzitter Piet Adema voor zijn inbreng.  

 

Ze gaat daarna voor in gebed.  

 

Aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen.  

 

Tot slot volgt een korte film van Gert Jan over de hoop. Francis die in een sloppenwijk bij Nairobi 

opgroeide, kreeg via Compassion kansen om te gaan leren. Hij koos ervoor om kinderen in de 

sloppenwijk ook de kansen te geven die hij zelf kreeg. Zo blijkt dat iemand die geholpen wordt daarna 

zelf weer kan helpen. Als ChristenUnie mogen we niet met de rug naar Afrika gaan staan. Met geld 

van bedrijven en ontwikkelingsgeld kunnen we hoop mede mogelijk maken. We laten Afrika niet los 

en ook rest van de wereld niet. Gert-Jan spreekt in de film de hoop uit dat mensen de ChristenUnie 

steunen.  

 

De congresgangers beantwoorden deze oproep in de film met een groot applaus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adrcJ0IMInM

