
 

Motie 1: Moratorium Uitzetting van in Nederland Gewortelde 
Kinderen 
Ingediend door: 

Hayarpi Tamrazyan, Antonie Fountain, Stefan Kowalczyk, Arjan Westerveld, Ben Bloem 
(fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn), Annebeth Roor (penningmeester ChristenUnie Utrecht), 
Esther Kaper (ChristenUnie Wijdemeren, Campagneleider PS19 ChristenUnie Noord Holland), 
Marrianne Mulderij, Ineke van Buren, Rick Middel, Jan de Lange, Cora Otter-van den Bosch 
(fractievoorzitter ChristenUnie Ede), Dirjanne van Drongelen (raadslid ChristenUnie Ede), Niek van den 
Brink (raadslid ChristenUnie Ede), Bram van der Beek (raadslid ChristenUnie Ede), Sandra Kooij 
(raadslid ChristenUnie Ede), Jaap Helmond (fractievolger Ede), Joel Visser (secretaris ChristenUnie 
Utrecht), Alex ten Cate, Erik van Loo, Don Ceder (fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam), Douwe 
Hooijenga (fractievoorzitter ChristenUnie Tytsjerksteradiel), Martijn Schilder (bestuurslid ChristenUnie 
Ede), Daan Weststrate (raadslid ChristenUnie Ede), Peter Kranenburg (fractievertegenwoordiger 
ChristenUnie Apeldoorn), Gerjan van den Heuvel (duoraadslid ChristenUnie Amsterdam), Ursula 
Hopman (ChristenUnie Wijdemeren), Wouter Teeuw (fractievoorzitter ChristenUnie Almelo), Marleen 
Mauritz-van Beem, Frank Visser (fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem), Inge Jongman 
(fractievoorzitter ChristenUnie Groningen stad), Siewerd de Jong (voorzitter Perspectief), Hélène de 
Bruine (duoraadslid ChristenUnie Amsterdam), Rieks Karssemeijer, Jarin van der Zande (raadslid 
ChristenUnie Apeldoorn), Leonie Schenkel, Rachel Streefland (fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht), 
Jan Wijmenga (raadslid ChristenUnie Utrecht), Harry Bruggema (ChristenUnie Overbetuwe), Klaas 
Eikelboom (ChristenUnie Culemborg), Niels Bruinius (secretaris ChristenUnie Hilversum), Jaco van 
Buren, Eelco Fortuijn, Heleen den Otter-Kuijper (bestuursvoorzitter afdeling Hilversum-Wijdemeren), 
Jeroen van Oort (bestuurslid ChristenUnie Utrecht stad, kandidaat PS19), Aafke Vreugdenhil 
(fractievoorzitter ChristenUnie Hilversum), Johan Paul de Groot (fractievoorzitter ChristenUnie Hollands 
Kroon, bestuurslid van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie), Merijn van der Mooren, Jantsje 
van der Veen (raadslid ChristenUnie Tytsjerksteradiel), William Poutsma 
(Commissielid/Fractiemedewerker ChristenUnie Hilversum), Arie Barendrecht (campagneteam Ede, 
voormalig bestuur PerspectieF), Michel Klein (Lijsttrekker PS19 ChristenUnie Noord-Holland), Gerdien 
van Binsbergen (burgerraadslid ChristenUnie Overbetuwe), Henriëtte Bos (ChristenUnie Overbetuwe), 
Roland Waardenburg, Peter Boers (steunfractielid ChristenUnie Provinciale Staten Noord Holland), 
Walter Brands (voormalig fractiemedewerker ChristenUnie Hilversum), Tjerk Pelsma (raadslid 
ChristenUnie Hilversum), Evert Sulman, Wim Keizer, P. van der Beek (Secretaris ChristenUnie 
Haarlem), Anil Kumar, Pieter-Jan den Dekker (fractievoorzitter ChristenUnie Papendrecht), Kees de 
Ruijter, Anjo Kiers (bestuurslid ChristenUnie Papendrecht), Gert van der Rhee (fractielid ChristenUnie 
Heerde), Joëlle Gooier (fractievoorzitter ChristenUnie Delft), Koos de Vries (lijsttrekker ChristenUnie 
Haarlemmermeer), Jan-Bart Karens (burgerraadslid SGP-ChristenUnie Sliedrecht), Christel Monrooij 
(burgerraadslid ChristenUnie–SGP Rotterdam), Matthijs Vet (Algemeen Secretaris, PerspectieF), 
Tjalling Vonk (Gemeenteraadslid en fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Rotterdam), Jan Wolsheimer, 
Harry Hindriks (fractievolger Ede), Foka Bruggema, Aad Rasenberg, Hanna Riezebos (raadslid 
ChristenUnie Apeldoorn), Theo Krins (fractievoorzitter ChristenUnie Gouda), Arjen Oostra 
(duo-raadslid ChristenUnie Papendrecht), Arja den Dekker, Anton Rietveld, Simone Rietveld, Simone 
Visser (voorzitter bestuur ChristenUnie Culemborg), Simone Kennedy-Doornbos (fractievoorzitter 
ChristenUnie Amersfoort), Vincent Laban (duoraadslid ChristenUnie Papendrecht), Cees Dekker 
(kandidaat PS19), Jaap Oudes (afdelingsvoorzitter ChristenUnie Katwijk), Hubert Kats (voorzitter 
bestuur ChristenUnie Papendrecht), Frank Abspoel, Aline Tuls, Hanny van Brakel-Huijgen 
(fractievoorzitter ChristenUnie Overbetuwe), Gerdien Barlag (bestuurslid ChristenUnie Papendrecht), 
Myrna Bockhoudt-Fransen, Ed Anker (wethouder ChristenUnie Zwolle, oud Tweede-Kamerlid), Ruben 
van de Belt (gemeenteraadslid ChristenUnie Zwolle), Tineke Visser-Dijkstra, Nathalie Bockhoudt, Wim 
Nugteren (raadslid en fractievoorzitter ChristenUnie Langedijk), Bas van der Bent, Maarten Otter, Vera 
van Eck, Aldert van Eck (voorzitter bestuur ChristenUnie Ede), Trijntje Johanne Visser 
(fractievoorzitter ChristenUnie Heerhugowaard), Henriette Rikkoert (voorzitter ChristenUnie Utrecht), 
Bert de Pijper (raadslid ChristenUnie Amstelveen), Johan Slik, Hans van Donkelaar (fractievoorzitter 



 

ChristenUnie Den Helder), Dick Karssen (raadslid ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug), Dianne van 
Wijnen (commissielid ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug), Lydia Plat (voorzitter ChristenUnie afdeling 
Utrechtse Heuvelrug), Jaap Schuurman (ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug), Cees Bos, Hans Hekstra 
(voorzitter afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer), Peter Rebergen, Karen Ader (fractievoorzitter 
ChristenUnie Roosendaal), Erna van der Beek-Salomé, Jan Tuinman (fractievoorzitter ChristenUnie 
Heerde), Ben van der Linde (fractielid ChristenUnie Heerde), Eline Moerman-Vreugdenhill 
(steunfractielid ChristenUnie Heerde), Mai Dijkstra, Nen van Ramshorst, Kees Maas (fractievoorzitter 
ChristenUnie Hoorn), Gert Mostert (Secretaris ChristenUnie, afdeling Culemborg), Jacob Jan Kooyman 
(ChristenUnie Hoorn), Myra van Bladel (Comissielid ChristenUnie Hilversum), Suzan Gouman, Nathan 
de Hoorn, Ben van der Heijden (voorzitter ChristenUnie Hoorn, Purmerend en Edam-Volendam), 
Arnold van Heusden, Atie Kuijt (fractie ChristenUnie Katwijk), Arend Kuijt, Lubbert van den Heuvel 
(fractievoorzitter ChristenUnie Putten), Nienke Lucaciu-Terlouw (secretaris ChristenUnie 
Haarlemmermeer), Job Kaper, Daniel Smits (PerspectieF Brabant i.o.), Ben van der Plas, Theo Berends 
(kandidaat raadslid ChristenUnie Gemeente Groningen), Queen Jalink (bestuurslid PerspectieF 
Rotterdam), Sylvana Bal (bestuurslid PerspectieF Rotterdam), Bart Boot, Gerard Mostert sr. 
(oud-wethouder ChristenUnie Katwijk), 

Mede ingediend door; 

PerspectieF – ChristenUnie jongeren 

ChristenUnie Afdeling Haarlem 

ChristenUnie Afdeling Katwijk 

ChristenUnie Afdeling Utrecht 

ChristenUnie Afdeling Culemborg 

ChristenUnie Afdeling Haarlemmermeer 

 
 

Partijcongres 24 November 2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 November 2018 te Zwolle, 

 
A. constaterende dat: 

- 98% van de aanvragen door in Nederland gewortelde kinderen voor het kinderpardon 
wordt afgewezen; 

- het meewerkcriterium zo wordt toegepast dat vrijwel geen enkel in Nederland geworteld 
kind in aanmerking komt voor kinderpardon; 

- óók na een asielprocedure van 6 jaar en altijd meewerken geen kinderpardon wordt 
toegekend; 

- óók vreemdelingen die geen procedures hebben gestapeld, geen aanspraak kunnen maken 
op deze regeling; 

- een groot deel van de langslepende procedures niet de asielzoeker zelf zijn aan te rekenen, 
maar komen doordat de Staat óf zelf in beroep gaat óf vaak maanden lang asieldossiers 
laat liggen; 

- zelfs als de oorzaak van de lange procedure wél bij de asielzoeker te vinden is, is dat niet 
het schuld van het kind (de term ‘kinderpardon’ is derhalve überhaupt misleidend - een 
pardon krijg je als je iets verkeerds hebben gedaan, deze kinderen hebben dat niet); 

- vrijwel nooit kinderpardon wordt toegekend als de in Nederland gewortelde kinderen niet 
vertrokken zijn; 

- er geconcludeerd moet worden dat het meewerkcriterium te streng wordt toegepast, en 
het kinderpardon in de praktijk daardoor niet bestaat; 

 
B. overwegende dat: 



 

- de staatssecretaris inmiddels een onderzoek heeft aangekondigd naar in Nederland 
gewortelde kinderen; 

 
C. spreekt uit dat: 

- in Nederland gewortelde kinderen in Nederland thuis zijn. 
 

en verzoekt het Landelijk Bestuur en Tweede Kamerfractie 
- het fractiestandpunt in te nemen dat een moratorium op het uitzetten van in Nederland 

gewortelde kinderen nodig is, gezien de feitelijke werkelijkheid, in ieder geval totdat het 
onderzoek van de Staatssecretaris is afgerond, en actief hiervoor te pleiten bij de andere 
regeringspartijen en de staatssecretaris; 

- er bij de Staatssecretaris op aan te dringen om als onderdeel van het aangekondigde 
onderzoek expliciet te laten uitzoeken welk eigen aandeel het eigen handelen van de Staat 
heeft in de duur en/of stapeling van asielprocedures. 

- alle mogelijke inspanningen te doen om na de afronding van het onderzoek van de 
Staatssecretaris er zorg voor te dragen dat de rechten van het kind worden nageleefd bij 
asielverzoeken van in Nederland gewortelde kinderen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting van de indieners bij deze motie. Deze motie is geen oproep het regeerakkoord open te 
breken of de coalitie op te blazen. Deze motie is wel een erkenning van het nieuwe feit dat de 
Staatssecretaris een onderzoek ingesteld heeft. Deze motie stelt de - aan alle kanten redelijke - vraag 
aan de fractie om zich héél hard te maken voor een moratorium tot het onderzoek klaar is. 

Preadvies Landelijk Bestuur: Oordeel Congres 
 
Het is bekend dat de ChristenUnie zich op alle niveaus steeds met hart en ziel inzet voor het lot van 
migranten en hun kinderen. Dat geldt zeker voor de Tweede Kamerfractie. Daarmee geven we handen en 
voeten aan onze opdracht om te zorgen voor mensen in nood en aan hen goede opvang en 
bestaanszekerheid te bieden. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, en in het 
bijzonder Joël Voordewind, er tijdens de formatie bijvoorbeeld voor gezorgd dat er kleinschalige opvang 
voor asielzoekers wordt gerealiseerd en dat we in Nederland stoppen met het gesleep en verhuizingen 
van asielkinderen. Er komt begeleiding en nieuwe screening voor hen die niet terug kunnen naar het land 
van herkomst via de regeling landelijke voorziening vreemdelingen en er wordt bijna 2 miljard extra 
uitgetrokken voor opvang in de regio en het bieden van perspectieven voor met name jongeren in 
migratielanden. 
 
Onze zorg en aandacht gaat dus uit naar de meest kwetsbaren. Daarom vinden we het erg belangrijk dat 
er een regeling is voor de langdurig verblijvende kinderen (kinderpardon), een regeling die er na 
jarenlange inzet van de ChristenUnie ook is gekomen. De ChristenUnie wil de regeling echter graag 
verruimen, omdat deze voor nog te weinig langdurig verblijvende kinderen een oplossing biedt. 
Ook tijdens de formatie is dit onderwerp van gesprek geweest. D66 en ChristenUnie willen verruiming van 
deze regeling, CDA en VVD willen de regeling afschaffen. Ook in de Kamer is helaas een meerderheid 
voor het afschaffen van het kinderpardon. In het regeerakkoord is afgesproken de regeling onverkort te 
houden zoals die nu is. Hierdoor zijn er nog steeds, weliswaar naar onze mening te beperkte, 
mogelijkheden om in bijzondere gevallen kinderen met hun gezinnen een veilig bestaan te bieden in 
Nederland. De ChristenUnie is intensief betrokken bij deze gezinnen. Soms voor de schermen, dikwijls 
achter de schermen.  
 
De motie vraagt om, lopende de onderzoekscommissie naar het verkorten van procedures, geen 
gewortelde kinderen uit te zetten.  
 
Enerzijds vindt het bestuur dat in het licht van het bovenstaande een sympathiek en op zich begrijpelijk 
signaal. Hierdoor wordt het onderzoek van de commissie immers ook serieus genomen. De fractie heeft 
ook bij de staatssecretaris aangedrongen op terughoudendheid met het terugsturen van gewortelde 
kinderen in deze periode.  
 
Anderzijds beseft het bestuur dat er in de coalitie maar ook in de Tweede Kamer op dit moment met de 
ChristenUnie geen meerderheid is om tot een uitzetstop te komen. Het is reëel om van de Tweede 



 

Kamerfractie te verwachten dat zij op aangelegenheden momenten binnen de coalitie en de Kamer zal 
doen wat zij kan om onze idealen met betrekking tot het kinderpardon dichterbij te brengen, zonder 
afbreuk te doen aan gemaakte afspraken in het regeerakkoord. Dit zeggen we omdat we ook geen 
onterechte hoop willen bieden. Niet aan het congres, niet aan de kinderen om wie het gaat.  
Alle voors en tegens overwegende laten wij in dit geval het oordeel over aan het congres.



 

 
Motie 2: Aanpak werkende armoede 
Ingediend door de leden Ceder, (..) 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 november 2018 te Zwolle 

A. constaterende dat: 
- Uit het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

blijkt dat het aantal werkenden dat in armoede leeft in Nederland, in dertien jaar tijd 
anderhalf keer zo groot geworden.1; 

- In 2001 nog 210.000 Nederlanders niet rond konden komen van hun salaris, terwijl 
dat aantal in 2014 inmiddels op 320.000 lag; 

- Onder de groep werkende armen zelfstandigen, alleenstaanden en mensen met een 
migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd; 

 
B. overwegende dat: 
- Werk moet lonen en het zeer zorgelijk is dat een deel van de werkenden in Nederland onvoldoende 
inkomsten ontvangt om in eigen onderhoud te kunnen voorzien; 
- Deze groep vaak ook niet in aanmerking komt voor minimavoorzieningen en hierdoor vaak tussen 
wal en schip valt; 
- Veel zelfstandigen tot de groep werkende armen behoren omdat zij te weinig per uur verdienen; 
- wildgroei van het aantal flexibele contracten en 0-urencontracten, een relatief lage stijging van de 

lonen in Nederland en een stijging van vaste lasten mede hebben geleid tot een toename in het aantal 
werkende armen; 
- De overheid vooralsnog moeite lijkt te hebben om deze kwetsbare groep effectief te bereiken en 
ondersteunen; 

C. spreekt uit dat: 
- De Tweede Kamer ChristenUnie fractie in het kader van de aanpak van schulden en armoede 

specifiek in samenspraak met lokale fracties aandacht gaat vragen voor de groep werkende armen in 
Nederland en met voorstellen komt die ervoor zorgen dat deze groep beter in beeld komt en wordt 
geholpen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening indiener: 

1 https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Als_werk_weinig_opbrengt 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Als_werk_weinig_opbrengt


 

Naam lid/ leden (Eventueel) Namens lokale Handtekening 
afdeling / PerspectieF 

1. Don Ceder   

2. Tjalling Vonk   

3. Gerdien Rots   

4. Simone Kennedy   

5. Koos de Vries   

6. Aafke Vreugdenhil   

7. Kees Maas   

8. Theo Krins   

9. Ben Bloem   

10. Frank Visser   

11. Joelle Gooijer   

12. Henk Jager   

13. Karen Suijkerbuijk-Ader   

14. Cora Otter   

15. Gerjan van den Heuvel   

16. Wietse de Boer   

 

Preadvies Landelijk Bestuur - overnemen 
 

Dit onderwerp staat al geruime tijd op de radar van de Tweede Kamer-fractie; het is goed dat dit 
onderstreept wordt met deze motie. Er ligt momenteel wetgeving voor om meer balans op de 
arbeidsmarkt te brengen, en er worden plannen uitgewerkt om kwetsbare zelfstandigen beter te 
beschermen. Ook is het kabinet bezig met de uitwerking van de brede schuldenaanpak. Daarnaast 
wordt bij debatten over financiën, het belastingplan en de koopkracht, telkens het onrechtvaardige 
verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners aangekaart. Veel kinderen in 
armoede leven in gezinnen met één werkende ouder. Bij elk van deze dossiers zal de Tweede 
Kamer-fractie het onderwerp ‘werkende armen’ aankaarten. Daartoe gaat zij graag in overleg met 
lokale fracties. 



 

 

Motie 3: Aanpak negatieve effecten kostendelersnorm 
Ingediend door de leden Ceder, (..) 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 november 2018 te Zwolle 

 
B. constaterende dat: 

- De invoering van de kostendelersnorm onbedoeld heeft geleid tot een aantal 

negatieve neveneffecten zoals spookjongeren, schulden, mantelzorgvrees, spanning 
binnen gezinnen, vrees om kwetsbaren tijdelijk op te vangen etc.; 

- Deze negatieve effecten ook weer tot nieuwe problematiek en hogere 
maatschappelijke kosten leiden; 

C. overwegende dat: 

 
- Er verschillende signalen zijn dat juist de meest kwetsbaren extra vatbaar zijn voor de 

negatieve bijeffecten van de kostendelersnorm; 

- Er bijvoorbeeld ouders zijn die hun kind uitschrijven van het woonadres of dat 
jongeren dit zelf doen. Hierdoor zijn zij in feite dakloos, de zogeheten ‘spookjongeren’, 
en niet meer traceerbaar voor gemeenten met alle gevolgen van dien; 

 
- Deze negatieve effecten niet beoogd werden met de invoering van de 

kostendelersnorm en hierdoor ongewenst zijn; 
 

- De ChristenUnie fractie in het kader van de brede aanpak van schulden en armoede 
een voortrekkersrol zou kunnen spelen om deze negatieve effecten effectief 
bespreekbaar te maken; 

 
 
 

C. spreekt uit dat: 
 

- De Tweede Kamer ChristenUnie fractie gaat kijken naar de negatieve bijeffecten van de 
kostendelersnorm en hiervoor in gesprek gaat met de bestuurdersvereniging en lokale fracties om zo 
onrechtvaardige en ongewenste effecten van de kostendelersnorm in kaart te brengen en deze door 
middel van voorstellen binnen de Tweede Kamer bespreekbaar te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening indiener: 
 

(Eventueel) Namens lokale Handtekening 
afdeling / PerspectieF 

Naam lid/ leden 



 

 

1. Don Ceder   

2. Tjalling Vonk   

3. Gerdien Rots   

4. Simone Kennedy   

5. Theo Krins   

6. Ben Bloem   

7. Joelle Gooijer   

8. Henk Jager   

9. Karen Suijkerbuijk-Ader   

10. Frank Visser   

11. Gerjan van den Heuvel   

12. Wietse de Boer   

 

Preadvies Landelijk Bestuur - overnemen 
Hoewel het principe van de kostendelersnorm te rechtvaardigen is, zien we in de praktijk dat er 
negatieve neveneffecten zijn. De Tweede Kamer-fractie gaat graag met de bestuurdersvereniging en 
lokale fracties in gesprek om deze ongewenste effecten te identificeren en aan te kaarten. 

 
Motie 4: Eerst herindeling luchtruim voor opening Lelystad 
Airport 

Ingediend door lokale afdelingen Oldebroek en Ede 
 

Motie: Eerst duidelijkheid dat geen laagvliegroutes meer nodig 
zullen zijn voor opening Lelystad Airport 
Ingediend door lokale afdelingen Oldebroek en Ede 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 november 2018 te Zwolle, 

 
constaterende dat: 
− de opening van Lelystad Airport gepland is in 2020 
− de herindeling van het luchtruim voorzien is in 2023 
− hierdoor 5 provincies tot in ieder geval 2023 te maken krijgen met laagvliegende vliegtuigen 
− nergens in de wereld vliegtuigen 100 km laag vliegen 
− deze laagvliegers geluidshinder, extra milieuschade, natuurschade, economische schade en 
veiligheidsrisico’s zullen veroorzaken 
overwegende dat: 
− dit kabinet ‘het groenste ooit’ pretendeert te zijn en als motto ‘vertrouwen in de toekomst’ 
heeft gekozen 
− er in het proces van voorbereiding op de opening van vliegveld Lelystad veel fouten zijn 
gemaakt en dubieuze uitspraken zijn gedaan 



 

− de minister van I&W geen enkele garantie geeft dat de herindeling van het luchtruim in 2023 
gereed zal zijn 
− het vertrouwen dat het ministerie van I&W een goede belangenafweging heeft gemaakt en 
zal maken omtrent de opening van vliegveld Lelystad tot een dieptepunt is gedaald 
− wanneer defensie flexibiliteit nastreeft aangaande gebruik van militaire gebieden, herindeling 
veel sneller kan 
− gemeente Lelystad, gezien de hoge werkloosheid onder jongeren, een economische impuls 
kan gebruiken, maar dat de voordelen van opening van vliegveld Lelystad in 2020 niet in 
verhouding staan met de schade die het zal teweegbrengen voor mens, natuur en milieu in de 
5 provincies die te maken zullen krijgen met de laagvliegende vliegtuigen 

 
spreekt uit dat: 
− de ChristenUnie zich maximaal zal inzetten op het proces van luchtruim herziening en pas 
akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat geen laagvliegroutes 
meer nodig zullen zijn. 
− de ChristenUnie zich zal inspannen om te zoeken naar een andere/extra economische impuls 
voor Lelystad en omgeving 
en gaat over tot de orde van de dag 
Ondertekening indieners: 

Naam lid/ leden 

Namens 
Lokale afdeling 

 
Ondertekening indieners: 

 
 

  

1. Egbert Jan Ruitenberg (Fractievoorzitter Oldebroek) Oldebroek 

2. Niek van den Brink (raadslid Ede) Ede 
 

Preadvies landelijk bestuur: overnemen (zie interpretatie) 
 

Een luchtruimherziening is nodig om Lelystad Airport een volwaardig functionerende 
luchthaven te laten zijn. Dat is al bekend sinds het besluit in 2008 dat Lelystad Airport er zou 
komen. De luchtruimherziening zou in 2015 klaar zijn. Lelystad zou open gaan in 2018. Dat 
is niet gebeurd. 
De luchtruimherziening is door de huidige minister in gang gezet en de komende jaren vindt 
stap voor stap verbetering plaats. Startdatum voor Lelystad is nu op zijn vroegst in 2020. De 
laagvliegroutes zijn volgens de luchtverkeersleiders uiterlijk 2023 weg. Inmiddels is het 
verdwijnen van de laagvliegroutes als nadrukkelijke voorwaarde meegegeven en hebben de 
luchtverkeersleiders dit ook als hoogste prioriteit benoemd. In de tussentijd (tot 2023) zullen 
vliegtuigen ook vaak direct kunnen doorstijgen, alleen kan niet worden aangegeven hoe vaak 
wel en hoe vaak niet.Dat is en blijft een onbevredigende situatie. Daarom is er voor gekozen 
dat, als Lelystad zou open gaan vóór 2023, het aantal vliegbewegingen lager is dan 
oorspronkelijk het plan was. 
De mensen in Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe zijn anderhalf jaar geleden 
overvallen door de laagvliegroutes. De Tweede Kamer fractie zet in op herstel van 
vertrouwen bij de burger en daarvoor is een zorgvuldig proces nodig. Er moet helderheid zijn 
dat de laagvliegroutes verdwijnen en dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Idealiter zijn 
de laagvliegroutes weg of worden ze zo weinig mogelijk gebruikt, zodra Lelystad open gaat. 
In ieder geval moet de overlap in tijd zo kort mogelijk zijn, de overlast zoveel mogelijk worden 
beperkt en moeten álle vliegtuigen uiterlijk 2023 ongehinderd kunnen stijgen en dalen zonder 



 

gebruik van laagvliegroutes. Als derde moet er een mogelijkheid gecreëerd worden dat 
Lelystad gaat functioneren als overloopluchthaven voor Schiphol. Vliegbewegingen op 
Lelystad zijn vluchten die verhuizen van Schiphol naar Lelystad en niet nieuwe vluchten die 
voortkomen uit autonome groei. 
Daar zet de ChristenUnie zich maximaal voor in. Als daardoor Lelystad verdere vertraging 
zou oplopen, zal de fractie zich bovendien graag inzetten om mee te helpen aan de verdere 
economische groei van Lelystad en omstreken. 
Als de motie zo gelezen mag worden, adviseert het bestuur positief, dus overnemen. 

 
Motie 5: Overplaatsing Vluchtelingen uit Lesbos 
Ingediend door de leden Rikko Voorberg, Antonie Fountain, en ondergetekenden 

Partijcongres 24 November 2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 November 2018 te Zwolle, 

 
A. constaterende dat: 

- De cijfers van Eurostat uitwijzen dat het aantal asielvragen in Europa daalt (evenals het aantal 
irreguliere migranten dat Europa binnenkomt) (Eurostat en NOS) 

- Het herplaatsingsprogramma afgesproken in 2015 in najaar 2017 weliswaar formeel ten einde 
is gekomen maar dat substantieel minder vluchtelingen herplaatst zijn dan aanvankelijk 
beoogd; 

- er in het regeerakkoord ruimte wordt geboden voor meer hervestigingsplaatsen als er sprake 
zou zijn van een lagere instroom (pg 51) 

- De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich al geruime tijd inzet voor de mensen die in 
de Griekse vluchtelingenkampen verblijven; 

- De uitspraken van ons kamerlid Joël Voordewind op 19 sep jl. dat er een ‘humanitaire ramp’ 
plaatsvindt, die we ‘zo snel mogelijk moeten aanpakken’. 
[https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4422376/vluchtelingenkamp-moira-lesbos-rut 
te-groen-links-christenunie] 

- Er op 24 oktober jl. een bilaterale overeenkomst is gesloten tussen Griekenland en Portugal 
om 1000 vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen naar Portugal in de loop van 2019; 

 
B. overwegende dat: 

- De omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen onmenselijk slecht zijn, in het bijzonder 
het kamp Moria op het Griekse Lesbos; 

- Dat dit volgens bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen nog meer te maken heeft met een gebrek 
aan perspectief op procedure dan met de onleefbare omstandigheden (‘door het systeem is 
de hoop weg’ https://www.groene.nl/artikel/het-lelijke-gezicht-van-europa) 

- Dat dit zo’n dramatische impact heeft dat zelfs kinderen zichzelf beschadigen en zich van het 
leven zouden proberen te beroven, volgens Artsen zonder Grenzen. 

- Dat de vrees voor verdere instroom of aanzuigende werking geen rechtvaardiging mag zijn 
voor het laten voortbestaan van de humanitaire rampsituatie op de Griekse eilanden. 

- Dat op Europees niveau weinig voortgang wordt geboekt met betrekking tot verdere 
gezamenlijke herplaatsingsafspraken. 

- Dat Joël Voordewind zelf spreekt over het goede voorbeeld geven als het gaat om verdere 
relocatie inspanningen 

- Dat Nederland tenminste moet onderzoeken hoe ze zelf tot daden kan komen, 
- Portugal daarin een weg wijst door middel van een bilaterale overeenkomst met Griekenland 

om het substantiële doch overzichtelijke aantal van 1000 mensen (gefaseerd) te herplaatsen; 
 

C. verzoekt het Landelijk Bestuur en Tweede Kamerfractie 
- De regering te verzoeken om op zeer korte termijn onderzoek te doen naar de bilaterale 

overeenkomst tussen Portugal en Griekenland en te wegen of het Portugese voorbeeld 
navolging verdient met het oog op de humanitaire ramp die zich afspeelt op de Griekse 
eiland; 

https://ind.nl/en/Documents/AT_september_2018_Appendix_%202.pdf
https://nos.nl/op3/artikel/2238121-waarom-er-veel-minder-migranten-op-de-boot-stappen.html
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4422376/vluchtelingenkamp-moira-lesbos-rut
http://www.groene.nl/artikel/het-lelijke-gezicht-van-europa)


 

- De regering te verzoeken om ook op Europees niveau tot nieuwe afspraken te komen voor 
herplaatsing van vluchtelingen die op Griekse eiland onder inhumane omstandigheden leven; 

- Zich urgent op elke wijze maximaal in te spannen de onacceptabele humanitaire situaties in 
vluchtelingenkampen binnen de EU te verlichten; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening indiener: 
 

Naam lid/ leden  (Eventueel) Namens 
lokale afdeling / 
PerspectieF 

Handtekening 

1. Rikko Voorberg   

2. Antonie Fountain   

3. Jan de Lange   

4. Frank Visser   

5. Hayarpi Tamrazyan   

6. Ria van den Akker   

7. Ageeth Weelink   

8. Matthias de Vries   

9. Ben Bloem   

10. Cora Otter   

11. Paul Voorberg   

12. Folkert Rinkema   

13. Marjan Medema- 
Sleurink 

  

14. Bas de Groot   

15. Dirjanne van Drongelen   

16. Wim Keizer   

16. Jaap Wilts   

17. Marco van der Graaf   

18. Simone Kennedy   

19. Don Ceder   

20. Irene Hollebrandse   

21. Jaco van Buren   

22. Wietske Otter   

23. Marjan van der Spek 
Den Hertog 

–   

 
Preadvies Landelijk Bestuur - overnemen 



 

Het bestuur staat achter deze motie. Deze is ook in lijn met de inspanningen van onze Tweede 
Kamerfractie op dit punt. 

Motie 6: Staatlozen 
Ingediend door de leden Ceder, Streefland, Grinwis, Vonk, Kennedy, van Dijk, Kumar, Sulman, van 
der Heuvel en Da Costa, Van Buren, Visser. 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 november 2018 te Zwolle 

 
 

Constaterende dat: 
 

- Er in Nederland staatlozen wonen; 

- Staatlozen door geen enkel land als burger worden erkend, en daardoor geen beroep kunnen 
doen op de bescherming van een overheid; 

- Staatlozen geen paspoort en geen nationaliteit bezitten; 

- Veel staatlozen buiten de landgrenzen van Nederland zijn geboren, maar velen ook hier in 
Nederland zijn geboren en zij staatloos zijn omdat hun ouders dat zijn; 

- Nederland de staatloosheidsverdragen heeft ondertekend waar een aantal rechten uit 
voortvloeien; 

 
B. overwegende dat: 

- Een persoon die staatloos is officieel de status ‘staatloos’ dient te hebben en als 
zodanig in de basisregistratie personen (hierna: BRP) dient te staan, om aanspraak te 
kunnen maken op rechten voortvloeiend uit de staatsloosheidsverdragen; 

- Gemeenten regelmatig staatlozen met de status ‘nationaliteit onbekend’ inschrijven in 
plaats van ‘staatloos’, waardoor deze personen geen aanspraak kunnen maken op 
staatloosheidsrechten; 

- Het momenteel in Nederland nagenoeg onmogelijk is voor iemand die de status 
‘nationaliteit onbekend’ heeft, om aan te tonen dat deze daadwerkelijk staatloos is 
door de wijze waarop de procedure is ingericht; 

- Mensen wonend in Nederland hierdoor verstoken van rechten blijven; 

- Er dus staatlozen in Nederland zijn die geen aanspraak maken op een 
verblijfsvergunning, maar ook elders niet worden toegelaten; 

 
 

C. spreekt uit dat: 
 

- De Tweede Kamer ChristenUnie fractie zich gaat inzetten voor spoedige sluitende wetgeving 
rondom staatloosheid, waarbij de staatloze die buiten eigen schuld niet kan terugkeren naar 
het land van herkomst (of verblijf), of de status ‘nationaliteit onbekend’ heeft, in Nederland 
zonder nodeloze vertraging of twijfel gebruik kan maken van de basisrechten genoemd in de 
staatloosheidsverdragen. 

- De Tweede Kamer ChristenUnie fractie zich gaat inzetten voor een Nederlandse overheid die - 
bij staatloze kinderen in het bijzonder – ondersteunt bij het onderzoeken van de 



 

staatloosheid, bijvoorbeeld door contacten met ambassades en consulaten rondom papieren 
en vaststelling van de nationaliteit. 

- De bestuurdersvereniging in gesprek met lokale fracties gaat om de wijze waarop lokale 
gemeenten staatlozen inschrijven en mogelijke oplossingen te bespreken. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening indiener: 
 

Naam lid/ leden (Eventueel) Namens lokale Handtekening 
afdeling / PerspectieF 

1.Don Ceder   

2.Rachel Streefland   

3.Pieter Grinwis   

4.Tjalling Vonk   

5. Simone Kennedy   

6. Hans van Dijk   

7. Anil Kumar   

8. Evert Sulman   

9. Gianni da Costa   

10. Gerjan van der Heuvel   

11. Ineke van Buren   

12. Frank Visser   

 
Preadvies Landelijk Bestuur – overnemen 
Het bestuur staat achter deze motie. Het bestuur is geïnformeerd dat er hierover wetgeving op komst 
is. Deze zal t.z.t. worden beoordeeld. 

 
 

Motie 7: Toekomstvisie Luchtvaartsector 
Ingediend door de leden Ceder, (..) 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 november 2018 te Zwolle 



 

Constaterende dat: 
- Er een landelijke discussie is rondom de toekomst van de luchtvaartsector in Nederland; 

- Deze discussie tot verschillende toekomstscenario’s leidt die onvermijdelijk gevolgen hebben 
voor het milieu, de landelijke en lokale economie en de functie, grootte, locatie en aantal 
vliegvelden in Nederland; 

 
Overwegende dat: 

- Het belangrijk is dat er zorgvuldige keuzes worden gemaakt omtrent de toekomst van 
de luchtvaartsector in Nederland; 

- de luchtvaartsector een belangrijke rol speelt in de (regionale) werkgelegenheid; 

- de luchtvaart verantwoordelijk is voor ongeveer 6% van de Nederlandse CO2-uitstoot; 
 

- onze verantwoordelijkheid voor de schepping met zich mee brengt dat we ons 
inzetten voor terugbrengen van de Nederlandse CO2-uitstoot met zo’n 85-95% in 
2050; 

 
- dit kabinet de eerste stap zet op weg naar het zwaarder belasten van consumptie en 

milieuvervuiling, zoals de in te voeren vliegtaks, maar dat meer nodig is voor een 
eerlijke beprijzing van luchtvaart ten opzichte van andere vormen van vervoer;' 

- de effecten op het klimaat, milieu, economie, infrastructuur, leefbaarheid en 
duurzaamheidsambities van Nederland integraal moeten worden betrokken bij het 
maken van deze keuzes; 

- de ChristenUnie als partij hier een voortrekkersrol in kan vervullen; 
 

-  de Tweede Kamer fractie, maar ook de regionale en lokale ChristenUnie fracties 
belang hebben bij een weloverwogen en breed gedeelde toekomstvisie; 

 
Spreekt uit dat: 

 
De ChristenUnie het komende jaar in gesprek gaat met stakeholders uit het hele land en een 
duurzame, breed gedragen en toekomstbestendige partijvisie ontwikkelt voor de toekomst van de 
luchtvaartsector in Nederland. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening indiener: 
 

Naam lid/ leden (Eventueel) Namens lokale Handtekening 
afdeling / PerspectieF 

1. Don Ceder   

2. Michel Klein   

3. Koos de Vries   

4. Tjalling Vonk   

5. Tjitske Kuiper   



 

 

6. Henk Jager   

7. Inge Jongman   

8. Gerjan van den 
Heuvel 

  

9. Gianni da Costa   

10. Jonathan van der 
Zeijl 

  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - overnemen 
In de motie wordt terecht genoemd dat we verantwoordelijkheid dragen voor de Schepping. We 
moeten de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen terugdringen, ook in de luchtvaart. De 
luchtvaartsector is daarnaast belangrijk voor de (regionale) economie en werkgelegenheid. Het is 
goed om binnen de partij een visie te ontwikkelen op de toekomst van de luchtvaart. Het bestuur 
pakt dit graag op samen met de Tweede Kamerfractie, provinciale fracties en het WI. 

 
 

Motie 8: Vliegpact 

Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Partijcongres 24-11-2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24-11-2018 te Zwolle, 

 
A. Constaterende dat: 

 
● PerspectieF samen met een brede groep politieke jongerenorganisaties het Vliegpact heeft 

ondertekend; 
 

● het kabinet een vliegtaks wil invoeren variërende tussen de €3,80 en €22,00 om, bij een 
keuze voor een vervoersmiddel, reizigers stil te laten staan bij de negatieve effecten van 
vliegen op het milieu; 

 
B. Overwegende dat: 

 
● de luchtvaart, in tegenstelling tot de auto, bus of trein, op geen enkele manier in Nederland 

wordt belast; 
 

● de luchtvaart een aanzienlijk deel van de mondiale uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt; 
 

● onderzoeksbureau CE Delft heeft aangetoond dat de bovengenoemde vliegtaks slechts ‘een 
beperkt positief effect’ heeft op de uitstoot van CO²; 

 
● daarmee lijkt het er dus op dat het beoogde doel van de vliegtaks slechts beperkt wordt 

behaald; 



 

● het kabinet de opbrengst van de vliegtaks gebruikt om lagere lasten voor burgers en 
bedrijven te bewerkstelligen en het geld dus niet gebruikt om aangerichte milieuschade te 
compenseren; 

 
C. Spreekt uit dat de ChristenUnie Tweede Kamerfractie en de fractie van het Europees Parlement: 

 
● de inhoudelijke punten van het Vliegpact uitvoert, te weten: 

 
o belast de CO2-uitstoot van elke vlucht om aangerichte milieuschade te herstellen en 

schonere vliegtuigen te bevorderen; 
 

o hef BTW op vliegtickets om een gelijk speelveld in de transportsector te creëren; 
 

o maak passagiers bewust van de milieu- en de maatschappelijke impact van vliegen, 
door te verplichten dat informatie over de CO2-uitstoot van een vlucht inzichtelijk 
wordt gemaakt bij de aankoop van een vliegticket; 

 
o zorg ervoor dat de reistijd van internationale treinen wordt verkort, het reiscomfort 

wordt vergroot en de stiptheid wordt verbeterd; 
 

o werk voor de bovenstaande maatregelen samen met buurlanden en vorm een 
kopgroep van gelijkgestemde landen binnen de Europese Unie; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening indiener: 

 
Naam lid/ leden (Eventueel) Namens lokale Handtekening 

afdeling / PerspectieF 
1.Siewerd de Jong PerspectieF  

2. Jeroen Troost PerspectieF  

 
 

Preadvies Landelijk Bestuur -Overnemen 
Wat betreft de BTW heffing op vliegtickets: het kabinet werkt aan het zwaarder belasten van de 
luchtvaart, in eerste instantie via de EU op basis van het Parijsakkoord. Als dat geen resultaat heeft, 
komt er een nationale vliegbelasting. Daarnaast wordt gekeken naar een extra heffing op basis van 
“de vervuiler betaald”. dat voorstel zorgt ervoor dat de vervuilendste en meest lawaaiige vliegtuigen 
zwaarder worden belast. Via deze lijn zet de ChristenUnie in op het zwaarder belasten van 
vliegverkeer. 

De motie vraagt aan de Tweede Kamerfractie om het vliegpact uit te voeren. Dit is niet aan de kamer 
maar aan het kabinet. We lezen de motie als een oproep aan de fractie om zich maximaal in te zetten 
om de in de motie genoemde punten politiek gerealiseerd te krijgen. 

Met die aantekening adviseert het bestuur positief: overnemen. 
 
 

Motie 9: Zekerheid voor het hoger onderwijs 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 



 

Motie “Zekerheid voor het hoger onderwijs” 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Partijcongres 24-11-2018 te Zwolle 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24-11-2018 te Zwolle 

 
A. Constaterende dat: 

● in het regeerakkoord afgesproken is dat de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs 
zal worden herzien. 

● binnen de huidige bekostigingssystematiek de Rijksbijdrage per student (eerste geldstroom) 
structureel afneemt. 

● Deze afname aan de basis ligt van grote problemen in het hoger onderwijs, zoals: 
● werk- en prestatiedruk onder docenten én studenten, leidende tot: 
● minder begeleiding van studenten 
● de groeiende kloof tussen onderwijs en onderzoek 

● De voorinvesteringen, mede geïnitieerd als compensatie voor bezuinigingen en teruglopende 
rijksbijdragen, gebrekkig en niet transparant zijn uitgevoerd; 

 
B. Overwegende dat: 

● Het kabinet voornemens is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
● De kwaliteit van het onderwijs rust op een stabiele financieringsstructuur die evenredig is aan 

het groeiend aantal studenten. 
● De relatie tussen studenten, onderwijsinstellingen en de overheid gebaat is bij stabiliteit, 

zekerheid en vertrouwen; 
 

C. Spreekt uit dat de ChristenUnie Tweede Kamerfractie: 
● de Minister oproept te werken aan een stabiele en realistische financieringsstructuur, die 

aansluit bij veranderingen in het hoger onderwijs en dient als basis voor kwaliteit en stabiliteit. 
Hierbij dient uitdrukkelijk meer rekening gehouden te worden met de groei van het aantal 
studenten dan dat nu gebeurt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening indiener: 

 
Naam lid/ leden (Eventueel) Namens lokale Handtekening 

afdeling / PerspectieF 
1.Siewerd de Jong PerspectieF  

2. Jeroen Troost PerspectieF  

3. Ruben Ros PerspectieF  

 
 
 

Preadvies Landelijk Bestuur - overnemen 
Deze motie moet worden gezien in het licht van de herziening van de bekostigingssystematiek voor 
het hoger onderwijs, die in het regeerakkoord is afgesproken en waarvoor nu de Commissie-Van Rijn 
is ingesteld. De motie sluit aan bij de inzet van de Tweede Kamerfractie en benoemt belangrijke 
aandachtspunten. Het bestuur adviseert daarom positie over deze motie. In debatten en schriftelijke 
overleggen zal de fractie aandacht vragen voor deze punten. 
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