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1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter van het Landelijk Bestuur, de heer Blokhuis, heet de afgevaardigden, leden en 5 
belangstellenden van harte welkom op het 22

e
 Uniecongres.  Hij heet de genodigden speciaal welkom, in 

het bijzonder mevrouw Roefs van de PvdA en mevrouw Schouten van de PCOB. Hij vertelt dat de ministers 
Van Middelkoop en Huizinga zich hebben afgemeld vanwege verplichtingen elders.  
 
De heer Blokhuis stipt aan dat er nog maar net de gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn en dat nu 10 
alweer Tweede Kamerverkiezingen op het programma staan. In de afgelopen maanden zijn er 
teleurstellingen geweest, maar zijn er ook wonderbaarlijke dingen gebeurd.  
 
 Meditatie 
De meditatie wordt verzorgd door ds. René van Loon. Hij is voorganger van de hervormde wijkgemeente 15 
Schollevaar in Capelle aan den IJssel. De samenzang vindt plaats onder begeleiding van de band Salt. Ook 
de leden van de band zijn van harte welkom en zullen bijdragen voor een goede sfeer. Vooraf aan de 
meditatie wordt eerst Lied 542 gezongen uit de bundel Opwekking: God van Trouw. 
 
Van Loon vertelt dat hij rijdende naar Lunteren het opschrift “De Werelt” zag. Het zette hem tot denken: de 20 
wereld verwacht je eerder in Amsterdam dan op de Veluwe. 
Hij leest voor uit Mattheüs 28: 16-20 en gaat daar verder op in. Hij heeft lange tijd gedacht dat het bewuste 
stuk de periode na de Hemelvaart beslaat. Het gaat het om het gebied Galilea. De discipelen moeten bij de 
berg zijn waar Jezus hen destijds had onderricht tijdens de Bergrede. Na het paasgebeuren krijgen de 
discipelen het bevel naar Galilea te gaan, een zendingsgebied, het Galilea der heidenen, waar de Joodse 25 
voorschriften niet goed worden nagevolgd. Maar dat Galilea heeft wel het grote Licht gezien, voor hen is een 
Licht opgegaan in het donkere Galilea. De discipelen moeten naar die berg in Galilea waar Jezus hen zal 
ontmoeten om ze van daar uit de wereld in te sturen. 
Politiek wordt door velen gezien als een slangenkuil, te vergelijken met het Galilea van toen. Toch worden 
we geroepen om daar te zijn waar de beslissingen vallen. Daar moeten we in afhankelijkheid van Hem naar 30 
de goede besluiten zoeken. We hoeven het niet alleen te doen, want Jezus gaat met ons mee, alle dagen, 
tot aan de Voleinding van de wereld, onbeperkt in ruimte en tijd. Dit geldt voor alle zaken die vandaag in het 
congres spelen, maar ook voor het werk in de gemeenteraden, provincies, in de Kamer en in Europa.  
In de slangenkuil van de politiek bent u bezig met het Koninkrijk van de heer, als lid van de ChristenUnie 
bent u ambassadeur van de Heer. Daarin kom je steeds weer uit bij aanbidding, bij je klein weten, maar ook 35 
je toevertrouwen aan de grootheid van Jezus Christus. Dat lijkt moeilijk, maar in het bewuste stuk staat dat 
ook discipelen wel eens twijfelden en dat Jezus hen dan naderbij kwam.  
We mogen Hem aanbidden en in de aanbidding van Hem, ontdekken wij Zijn grootheid en onze 
dienstbaarheid. 
 40 
Na deze meditatie volgt de samenzang van Psalm 86: 4 en 5 en gaat ds. Van Loon voor in gebed.  
De meditatie wordt afgesloten met het zingen van Lied 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen. 
 

2. Welkomstspeech voorzitter en huishoudelijke mededelingen 
De heer Blokhuis stelt in zijn speech dat het vandaag een belangrijke dag is van onze partij, en dat het een 45 
dag van oogsten zou  kunnen zijn. Er waren vele discussies, binnen studiekringen, het WI, 
Ledencongressen en in kiesverenigingen. Op alle terreinen waren de leden bezig met politieke 
besluitvorming. Een congres als dit is een bijeenkomst waar we vaststellen waar we staan, geen 
discussiebijeenkomst.  
 50 
De centrale vraag is hoe we willen samenleven met elkaar, als  een samenleving van alle Nederlanders, niet 
of we willen bezuinigen. Ook wie geen stem heeft, moet door onze vertegenwoordigers gezien worden. Met 
onze eigen specifieke visie. Iedereen moet kunnen meedoen op zijn eigen manier, ieder mens is uniek. 
Omstandigheden heb je echter niet in de hand, je moet steeds weer opnieuw aan de slag, politiek bedrijven 
is dan ook een echt hoofdpijnberoep.  Voor de ChristenUnie is het van belang dat iedereen mee kan doen, 55 
we zijn dus eigenlijk een vrijheidspartij.  April is de maand van de filosofie, vandaag is de dag van de 

filosofie. Het thema van de dag van de filosofie is: Vrijheid. Voor een partij voor de vrijheid is vrijheid heel 
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belangrijk, en de vrijheid gaat om vrij zijn in Christus. Het gaat om dienen en vrij zijn, niet doen wat je wilt, 
maar vrij zijn in de weg die Christus ons wijst, wat goed is voor Nederland.  
 60 

Mededelingen 
De voorzitter meldt dat voor dit Uniecongres het quorum gehaald is en dat besluitvorming regulier kan 
plaatsvinden. 
 
De stemcommissie wordt ingesteld; benoemd worden Guido van Beusekom als voorzitter en verder Kees 65 
Sinke, Erik van Dijk, Annerieke Pruim, Jouke-Jan de Groot en Geert Jan Spijker. 
 
Van dit congres wordt een verslag gemaakt, twee meelezers zullen het verslag beoordelen. Deze zijn: 
mevrouw Miranda Grinsis-Driesse uit Goedereede en de heer Allard Sierksma uit Den Haag. 
 70 

3. Verslag Unie- en Ledencongres 3 oktober 2009 
Het vorige verslag is reeds vastgesteld, met dank aan de meelezers mevrouw Rienette Systma uit Ede en 
mevrouw Arina Havinga uit Zuidhorn. Er hebben zich geen insprekers gemeld.   
 

4. Voorstel Toestemming uitstel jaarrekening 2009 75 
De stukken zijn bijna gereed, maar door de vervroegde Kamerverkiezingen is het nog te vroeg om deze te 
behandelen. Reden voor het landelijk Bestuur om ten aanzien van het bespreken van de jaarstukken van 
2009, de statutaire termijn voor het beleggen van een Uniecongres waarop deze stukken besproken 
worden, met twaalf maanden te mogen verlengen.  
De leden stemmen daarom over dit Voorstel Toestemming uitstel jaarrekening 2009 en het wordt 80 
aangenomen met een grote meerderheid.  
 

5. Voorstel Contributieverhoging 
 
Amendementen  85 
De voorzitter verwijst naar congresstuk 5. 
 
Er zijn amendementen ingediend die betrekking hebben op twee zaken: 

1. op de hoogte van de contributie 
2. op de verdeling van de contributie tussen het partijbureau, de Provinciale Unies en de 90 

kiesverenigingen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Bert Boerman om het bestuursvoorstel toe te lichten. De heer Boerman 
geeft aan dat een verhoging van de contributie van belang is vanwege het politieke klimaat en de 
vervroegde verkiezingen.  95 
Daarna krijgen de indieners van de amendementen het woord: 
 

• Kiesvereniging Hellendoorn: (2011 € 48,-, 2012 € 52,-) 
De KV vindt de argumentatie van de heer Boerman helder. Maar blijft van mening dat de stap van 
oud naar nieuw te fors is en zij blijft daarom bij haar amendement. 100 

• Zoetermeer (2011 €48,50, incl. ‘incassoheffing’) 
De KV wil graag een beperktere verhoging. De leden worden gebeld voor forse bijdragen om de 
verkiezingskas aan te vullen en dan is het onjuist om ook nog de contributie te verhogen. De 
kiesvereniging uit Zoetermeer heeft zelf leden verloren en dit heeft te maken met de hoogte van de 
contributie. 105 

• Putten (in 2011 geen contributieaanpassing) 
De KV heeft geen behoefte aan het geven van een extra toelichting. 

 
Na enige discussie over de volgorde van het voorstel van het bestuur en de voorstellen van de 
kiesverenigingen wordt eerst het voorstel van het bestuur in stemming gebracht. 110 
 

Stemmingen: 

• Voorstel van bestuur. De meerderheid is tegen, dit voorstel wordt verworpen. 

• Voorstel Hellendoorn: 194 voor 113 tegen, dus het voorstel van Hellendoorn is aangenomen. 
 115 
Dan volgt behandeling van het voorstel van de kiesvereniging Veenendaal. 
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• Voorstel kiesvereniging Veenendaal (andere verhouding in de verdeling van de 
contributieopbrengsten) 
De KV licht toe dat zij een andere verhouding wenst in de verdeling van de contributieopbrengsten.  
 120 
De heer Boerman meldt dat in het voorstel van het bestuur de kiesverenigingen er ook op vooruit 
gaan. Provincies moeten ook bijdragen bij waterschappen, vandaar de nieuwe verdeelsleutel.  
 
Stemming: Het bestuursvoorstel wordt verworpen, voorstel Veenendaal wordt aangenomen 

 125 
6. Benoeming bestuurslid 

De voorzitter verwijst naar congresstuk 6 en deelt mee: 
1. Dat het Landelijk Bestuur conform het Reglement Uniecongres voor de vacatures van algemeen 

bestuurslid (penningmeester) een enkelvoudige voordracht geeft gedaan, die inhoudt dat de heer 
Bert Boerman voor een tweede termijn wordt benoemd. 130 

2. En dat zich vervolgens geen tegenkandidaten gemeld hebben.  
 
De heer Blokhuis verklaart dat er geen tegenkandidaturen ingediend zijn, waarmee de herbenoeming van 
Bert Boerman een feit is en dat hij penningmeester blijft van het Landelijk Bestuur. De voorzitter nodigt de 
heer Boerman op het podium om een felicitatie en een bos bloemen in ontvangst te nemen.  135 
 

7. Goedkeuring kandidatenlijst TK-verkiezingen 2010  
Bert Groen geeft als voorzitter van de selectiecommissie een toelichting over de procedure. 
Eind november hebben veel sollicitanten gereageerd, velen ook met de goede achtergrond. Hierdoor waren 
zorgvuldige selecties nodig. De steekwoorden hiervoor waren: vertrouwelijk, onderzoek achtergrond 140 
kandidaten, goed kijken naar gedragscode. 
Op 3 oktober 2009 waren de uitgangspunten geformuleerd door het Uniecongres voor het profiel van 
kandidaten en fractie. Het profiel was speciaal van toepassing op eerste 15 kandidaten. Voor het 
fractieprofiel gold variatie in ervaring, kennis, afkomst, waarbij ook teamvorming van groot belang is geacht. 
Vernieuwing is noodzakelijk, maar voldoende ervaring ook. Beide zijn op de conceptkandidatenlijst goed 145 
gewaarborgd. Volgens de heer Groen zullen in de komende tijd de nodige politieke besluiten genomen 
worden over de economie en ook over duurzaamheid, waarbij vakkennis van groot belang is. Dit werd de 
afgelopen periode wel eens gemist. Er moet evenwicht zijn tussen economie en ecologie, ook in de fractie. 
De gepresenteerde lijst voldoet aan de opdracht en op basis van deze lijst krijgen we een goede fractie met  
het echte ChristenUniegeluid.  150 
 
De selectiecommissie komt naar voren en de leden krijgen onder applaus een boeket bloemen als dank 
voor hun grote inzet. De commissie bestond uit Bert Groen, Heleen van den Berg, Shahied Badoella, 
Bernhard Kok, Suzan Koning, Sandra Korteweg, Pieter Leemhuis en Dick Stellingwerf.  
De heer Blokhuis spreekt zijn dank uit voor al het werk. 155 
 

• Behandeling en stemming amendementen 
Motie 1 KV Noordwijk, “Meer aandacht voor de regio’s bij kandidaatstelling”.  
De KV (kiesvereniging) licht toe dat zij graag meer aandacht wil voor kandidaten uit de regio, vaak komen uit 
de regio onvoldoende kandidaten, terwijl dit goed zou zijn om stemmen te trekken. 160 
 
De heer Blokhuis stelt dat de selectiecommissie met veel zaken rekening heeft gehouden. 
Stemming: motie wordt verworpen.  
 
Amendementen 165 
Het Landelijk Bestuur staat achter de lijst zoals die door de selectiecommissie is voorgesteld.  
 
De procedure bij de behandeling van de amendementen is als volgt: 

1. Bij geen tegenkandidaat: dan is de kandidaat benoemd zonder stemming. 
2. Is er wel een tegenkandidaat: dan volgt benoeming na stemming. Er wordt gestemd totdat 170 

een kandidaat de absolute meerderheid van stemmen heeft. 
3. Geamendeerde kandidaten mogen bij verlies van stemming ook opgaan voor de volgende 

positie. 
4. Bij wijziging van de lijst ‘zakt’ de rest in totaal 1 positie naar benden.  

 175 
Er zijn geen tegenkandidaten voor de posities1-4, dus zijn de kandidaten op deze posities geplaatst.  
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Positie 5: 
 

Amendementen 1 tot en met 5  
De woordvoerder geeft aan dat hij namens de KV Zoetermeer en de andere kiesverenigingen spreekt die 180 
amendementen indienden over positie vijf.  
Hij stelt dat bij gelijk aantal zetels drie leden van de huidige ChristenUniefractie uit Tweede Kamer zullen 
verdwijnen en dat er dan veel ervaring verloren gaat. Vernieuwing is niet nodig. Op de voorgestelde lijst zijn 
vier kandidaten tussen de 30 en 40 jaar, dit is niet evenwichtig wat leeftijd betreft. 
Goed functionerende kamerleden moeten de kans krijgen nog vier jaar door te gaan, daarom graag Ed 185 
Anker op positie vijf of zes. Cyntia is bruggenbouwer naar immigranten. Volgens de partijregels moet er ook 
een kandidaat bij eerste zeven komen uit de immigrantenhoek, daaraan is aan de plaats voor Cynthia niet 
voldaan, vandaar het verzoek om plaats vijf. Ernst Cramer is de enige kandidaat uit de bèta hoek. Dit is een 
pré op allerlei technische zaken.  
Vernieuwing is noodzakelijk. Anders lopen we over vier jaar de kans dat bij die verkiezingen de hele fractie 190 
vernieuwd wordt. Dit argument werd niet door selectiecommissie genoemd, aldus de kiesverenigingen. 
 
Amendement 1 KV Almere, Meppel, Zoetermeer en Ommen: “Cynthia” 
“kandidaat 8, Cynthia Ortega-Martijn, te kandideren voor positie 5” 

 195 
Toelichting: Cynthia staat voor een goede benadering van integratie als burgerschapsvorming. Zij verdient 
daarom een vervolg voor de ChristenUnie immigrant. 
 
Amendement 2: KV Rijssen-Holten, Eemsmond en Nunspeet: “Ernst Cramer” 
“kandidaat 9, Ernst Cramer, te kandideren voor positie 5.” 200 
 
Amendement 3 KV Ommen: “Ernst Cramer” 
“kandidaat 9, Ernst Cramer, te kandideren voor positie 6” 

 
Amendement 4 KV Veenendaal, Leeuwarden, Putten, Nunspeet: “Ed Anker” 205 
“kandidaat 7, Ed Anker, te kandideren voor positie 5” 

 
Amendement 5 KV Den Haag, Zaanstad: “Ed Anker” 
“kandidaat 7, Ed Anker, te kandideren voor positie 6” 

 210 
Het Landelijk Bestuur, bij monde van de heer Blokhuis: de selectiecommissie heeft een goede afweging 
gemaakt. Het Landelijk Bestuur steunt daarom de amendementen niet. De amendementen worden 
gezamenlijk in behandeling genomen. Stemmingen gaan over de posities van de kandidaten: 
 
Positie 5 215 
Positie 5 gaat tussen 4 kandidaten: Carola Schouten, Ed Anker, Cynthia Ortega en Ernst Cramer. 
1. Na de eerste stemronde heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, een tweede ronde 

tussen alle kandidaten is nodig.  
2. Na de tweede stemming heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, kandidaat Ed Anker 

het minste aantal stemmen gekregen en valt af. 220 
3. De derde ronde gaat tussen de kandidaten Carola Schouten, Cynthia Ortega en Ernst Cramer. Geen 

van de kandidaten heeft een absolute merderheid. Kandidaat Ernst Cramer heeft het minst aantal 
stemmen en valt af.  

4. De vierde ronde gaat tussen de kandidaten Carola Schouten en Cynthia Ortega, met als resultaat: 
Carola Schouten 145 en Cynthia Ortega 175 stemmen. Kandidaat Cynthia Ortega is aangewezen voor 225 
plaats 5. 

 
Positie 6 
Positie 6 gaat tussen 3 kandidaten: Carola Schouten, Ed Anker en Ernst Cramer.  
1. Na de eerste stemronde, heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, een tweede ronde 230 

tussen alle kandidaten is nodig.  
2. Na de tweede stemming heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, kandidaat Ed Anker 

het minste aantal stemmen gekregen en valt af. 
3. De derde ronde gaat tussen de kandidaten Carola Schouten en Ernst Cramer. Carola Schouten krijgt 

163 en Ernst Cramer 155 stemmen. Kandidaat Carola Schouten is aangewezen voor plaats 6. 235 
 
Positie 7 
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Positie 7 gaat tussen 3 kandidaten: Martine Vonk, Ernst Cramer en Ed Anker.  
1. Na de eerste stemronde, heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, een tweede ronde 

tussen alle kandidaten is nodig.  240 
2. Na de tweede ronde behaalt Ernst Cramer de absolute meerderheid van de stemmen. 185 tegenover 

110 voor Martine Vonk en 55 voor Ed Anker. Kandidaat Ernst Cramer is aangewezen voor plaats 7. 
 
Positie 8  
Positie 8 gaat tussen 2 kandidaten: Martine Vonk of Ed Anker. 245 
1. Kandidaat Martine Volnk behaalt de absolute meerderheid van stemmen: 161 stemmen tegenover 159 

voor Ed Anker. Martine Vonk is aangewezen voor plaats 8, kandidaat Ed Anker voor plaats 9. 
 
Amendement 6 KV Eemsmond: “Selderhuis” 
“Kandidaat Selderhuis van 28 naar 17” 250 
Dit voorstel komt niet in behandeling, omdat er van de heer Selderhuis geen bewilliging van hemzelf is.  
 

• Stemming over de gehele kandidatenlijst 
Het congres stemt over de gewijzigde lijst en iedereen stemt voor. 
De kandidaten met positie nummers 13-57 komen naar voren en krijgen een boeket bloemen.  255 
 
Bijzondere aandacht voor de kandidaten op positie 1-12. Deze worden allen voorgesteld aan het congres 
onder groot applaus. Met een staande ovatie voor de nummer 1, André Rouvoet. De heer Blokhuis zegt 
trots te zijn op al deze mensen en geeft dan het woord aan André Rouvoet.  
 260 

8. Aanvaardingsspeech lijsttrekker TK-verkiezingen 2010 
Lijsttrekker André Rouvoet spreekt het congres toe. Na afloop van zijn speech krijgt hij opnieuw een staande 
ovatie. 
 
Arie Slob bedankt André Rouvoet voor zijn speech en voor de afgelopen jaren. Van dichtbij heeft hij gezien 265 
hoe André Rouvoet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Zelf moest hij als fractievoorzitter het kabinet 
kritisch volgen, wat André niet altijd even leuk vond. Hij ziet uit naar de campagne, roept allen op te gaan 
naar 9 juni, op naar een versterking van het christelijk-sociale geluid in de Kamer.  
 

9. Afsluiting ochtenddeel 270 
Na een aantal huishoudelijke mededelingen wordt gezamenlijk het Onze Vader gezongen om een zegen te 
vragen over de maaltijd.  
 
PAUZE 
 275 

10. Opening middagprogramma 
 

• Muziek van de band Salt.  
Terwijl de zaal weer volstroomt met congresgangers speelt Salt twee nummers: Psalm 91 en Hosanna. 
 280 

• Wisseling van de wacht bij PerspectieF 
De heer Blokhuis vraagt IJmert Muilwijk naar voren te komen. Deze vindt de ondertitel van het 
verkiezingsprogramma christelijk-sociaal perspectief  fantastisch. Was perspectief hier met een hoofdletter 
geschreven, zou het nog mooier geweest zijn. Volgens IJmert is de samenwerking tussen de partij en 
PerspectieF niet altijd gemakkelijk, maar wel goed.  285 
Dan nodigt hij zijn opvolger Robert Heij op het podium. Deze krijgt het woord en vertelt dat hij drie jaar 
geleden pas voor het eerst bij een grote bijeenkomst van de ChristenUnie was. Hij vindt dat we met recht 
kunnen zeggen dat de ChristenUnie een volwaardige, sterke partij geworden is, met een sterke 
jongerenorganisatie. PerspectieF is voor de partij, maar niet van de partij. De basis is hetgeen wat ons bindt, 
namelijk Gods woord.  290 
In juni is de algemene ledenvergadering van PerspectieF, waarbij hij officieel tot voorzitter benoemd zal 
worden. Hij hoopt dan als voorzitter mee te werken aan de versterking van de ChristenUnie.  
 

11. Goedkeuring verkiezingsprogramma Vooruitzien 
 295 
Er zijn nog twee amendementen toegevoegd, deze zijn uitgereikt, via het zogenaamde Addendum.  
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• Toelichting door voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie 
 
De heer Alssema neemt namens het Landelijk Bestuur het woord. Hij is uitermate content dat het 300 
programma nu vastgesteld kan worden; het Christelijk-sociaal perspectief met daarin centraal: vertrouwen. 
Het totstandkomingsproces was interactief, en bijtijds. Inbreng was er van velen van buiten en binnen de 
partij. Zo waren er ook inspirerende bijeenkomsten met ondernemers.  
Toen het kabinet viel, was de ChristenUnie voorgesorteerd. Ook is er een enquête gehouden, waarop vele 
(1500) reacties kwamen. Het Landelijk Bestuur is overtuigd van christelijke antwoorden op vraagstukken van 305 
de samenleving.  
Er waren drie hoofdvragen geformuleerd: 

1. Hoe om te gaan met bezuinigingen en omgaan met zwaarste lasten? 
Bezuinigingen op de overheid zelf, waarbij we de kosten niet willen doorschuiven naar 
volgende generaties. 310 

2. Hoe gaan we om met religieuze en culturele verschillen?  
Hoe kunnen we voortdurend werken aan vertrouwen? 

3. Hoe benutten we de crisis op duurzame manier?  
Hoe maken we een omslag naar een duurzame economie, hoe tonen we ons christelijk 
sociale gezicht, hoe laten we zien dat we een politiek voorstaan met een open bijbel? Het 315 
gaat om dienst aan God en medemens.  

 
Procedure van de behandeling vanmiddag:  

- Toelichting door alleen de indiener van het amendement.  
- Preadvies bestuur. 320 
- Stemming ingediende amendement. 
- Moties KV. 

  

• Behandeling en stemming amendementen 
 325 
Amendement 1, KV Capelle aan de IJssel. “Tekorten verkleinen, niet verbeteren” 
p. 6, r. 5/6, de tekst: De ChristenUnie kiest ervoor het tekort tot 2015 met 16 miljard te verbeteren 
te wijzigen in: ”De ChristenUnie kiest ervoor het tekort tot 2015 met 16 miljard te verkleinen.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 330 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen.  
 
Amendement 2, KV Ooststellingwerf. “Aanpassing inleiding - Leven met verschil” 
p. 6, r. 34, de volgende zin toe te voegen:”Zij die onze verworven vrijheden willen beperken op wat voor manier dan ook, moeten terecht 
gewezen worden of het land uitgezet.” 335 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen.  
 
Amendement 3, KV Ooststellingwerf. “Burgernet” 340 
p. 9, r. 24, de volgende aandachtspuntje toe te voegen: Veiligheid en leefbaarheid in de buurt is vooral een taak van de gemeenten.  
Buurtbewoners betrekken in een veilige woonomgeving. Burgernet opzetten. Ook de formele en informele zorg bij ondersteuning van 
zorgbehoevenden stimuleren vanuit de gemeenten (WMO).” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 345 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen.  
 
Amendement 4, KV Capelle aan de IJssel. “Vakscholen met veel praktische vakken” 
p. 10, r. 5/6, de tekst Inzet op loopbaanbegeleiding/coaching, doorlopende leerlijnen en 6-jarige vakscholen  
te wijzigen in: “” Inzet op loopbaanbegeleiding/coaching, doorlopende leerlijnen en 6-jarige vakscholen met veel praktische vakken” 350 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen.  
 
Amendement 5, KV Amsterdam. “Aandacht voor Antilliaanse jongeren” 355 
p. 10, r. 19 de toevoeging te geven: “Zich ervoor inzetten dat het geld dat het huidige kabinet vrijmaakte voor Nederlands-Antilliaanse 
jongeren daadwerkelijk wordt uitgegeven. Er moet aandacht zijn voor Nederlands-Antilliaanse jongeren door een aanpak gericht op het 
terugdringen van problemen en vergaren van specifieke kennis voor de reguliere instanties, in samenwerking met de Antilliaanse 
gemeenschap.” 

 360 
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Preadvies bestuur: overnemen. De kiesvereniging biedt haar excuses aan voor de vele amendementen. 
Met deze korte toelichting van de indiener wordt het amendement in stemming gebracht en met 
meerderheid van stemmen overgenomen.  
 
Amendement 6, KV Ooststellingwerf: “Aanvulling bij 1.2.1 Veiligheid en leefbaarheid in de buurt.” 365 
p. 10, r. 19 de toevoeging te geven: “Overlast terugdringen door verbetering opvoeding van de jeugd. Ouders en andere gezagsdragers 
moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Zoals bijvoorbeeld op scholen via het vak maatschappijleer vanaf groep 3 van de 
basisschool.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen: laatste zin schrappen. 370 
Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het gewijzigde amendement in stemming gebracht en met 
meerderheid van stemmen overgenomen.  
 
Amendement 7, KV Ooststellingwerf: “Bij opgroeiende jeugd moet één ouder thuis zijn” 
p. 11, r. 2, de volgende tekst toe te voegen: “Het valt op wat er allemaal gedaan moet worden om de criminaliteit in de hand te houden. 375 
Wie daar allemaal aan te pas moeten komen, wat kost dat allemaal en wie betaalt dat? We moeten ons richten op de opvoeding van 
kinderen, ouders, scholen, buurthuizen, kerken, (sport)verenigingen, enzovoort… 
Bij tweeverdieners (en één ouder gezinnen) is er bijna geen tijd meer voor de opvoeding. Soms worden kinderen aan hun lot overgelaten. 
Als we echt van onze kinderen houden, dan past daarbij geen tweeverdiener, maar bij opgroeiende jeugd moet één ouder thuis zijn.” 
 380 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 8, KV Amsterdam, Rotterdam: “Drugsverstrekkingprogramma's alleen geoorloofd als uiterste 
maatregel.” 385 
p. 11, r. 19, luidende: "Zijn methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen toelaatbaar als zij 19 zijn gericht op 
afkicken" te wijzigen in:  
"- Is alle verslavingsbeleid gericht op preventie en terugdringen van het gebruik van middelen 
- Zijn methadonprogramma’s of heroïneverstrekking alleen toelaatbaar als de verslaafde niet in staat is zonder verstrekking een normaal 
leven te leiden; als alles in het werk is gesteld om de verslaafde te laten afkicken; als gebruiken onder toezicht plaatsvindt, zodat dealen 390 
niet mogelijk is.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De voorzitter wijst op het unieke karakter van het gezamenlijk optrekken 
van Rotterdam en Amsterdam. KV Rotterdam licht toe dat de gekozen bewoordingen te rigide zijn en te ver 
afstaan van de praktijk. De ChristenUnie moet primair gericht zijn op preventie, het is onverstandig om 395 
methadon te verstrekken aan notoire drugsverslaafden. KV Amsterdam stelt dat er twee landen zijn zonder 
methadon verstrekking. In het Preadvies worden verslaafden die methadon verstrekt krijgen als opgegeven 
beschouwd, echter deskundigen vinden dat sommigen verslaafden methadon nodig hebben om niet echt in 
de goot te belanden.  De heer Alssema: methadon moet alleen maar verstrekt worden in het kader van 
afkicken.  Met een kleine meerderheid wordt het amendement verworpen.  400 
 
Amendement 9 KV Elburg: “Verbeuring huizen en ruimtes” 
p.11, r. 23: Worden huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard. Te wijzigen in: “Worden huizen en 
ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard, indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.” 

 405 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen.  
 
Amendement 10 KV Leeuwarden: “Eenvoudige misdrijven” 
p. 11, r. 45, luidende:” • ‘Eenvoudige  misdrijven’,  waarbij  de  bewijsvoering  overduidelijk  is  en  vervolging  naar  alle waarschijnlijkheid 410 
leidt tot  strafoplegging  worden  van aanhouding  tot straf  binnen één week afgedaan. Politie, justitie en rechterlijke organisatie worden 
hierop ingericht.” te wijzigen in: “• Eenvoudige  misdrijven’,  waarbij  de  bewijsvoering  overduidelijk  is  en  vervolging  naar  alle 
waarschijnlijkheid leidt tot  strafoplegging  worden  van aanhouding  tot straf  binnen één maand afgedaan. Politie, justitie en rechterlijke 
organisatie worden hierop ingericht.” 
 415 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV stelt dat het amendement afkomstig is van mensen die 
werkzaam zijn in de rechtspraak. Zij heeft van leden gehoord dat een week te kort is; een maand is al kort, 
anders is er minder zorgvuldigheid. De heer Alssema: eenvoudige misdaden moeten we snel afhandelen, 
dit werkt preventief. Organisatie en processen zullen daarop aangepast dienen te worden. Uit voorbeelden 
uit het verleden, zoals de vreemdelingenwet, blijkt dat dat wel kan.  Met een kleine meerderheid wordt het 420 
amendement  aangenomen. 
 
Amendement 11 KV Elburg: “Boetes bij recidives” 
“pag. 11, regels 48-51. Inkomensafhankelijke boetes dragen er toe bij dat elke wetsovertreder naar verhouding even zwaar wordt beboet. 
De ernst van een delict bepaalt hoeveel boete-eenheden betaald moeten worden. De hoogte van een boete-eenheid wordt bepaald door 425 
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de hoogte van het inkomen van de overtreder. te wijzigen in: “Bij recidive van een bepaald delict binnen een bepaalde termijn dienen 
boetes steeds verder worden verhoogd. Dit om veelplegers aan te pakken.” 
 

Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV vindt dat het voorstel van het bestuur niet uitvoerbaar is. 
De heer Alssema: het voelen van boetes is belangrijk. De relatie boete en inkomen is daarvoor belangrijk. In 430 
aantal Europese landen is dit al gaande.  
Na stemming blijkt dat het amendement is verworpen 
 
Amendement 12: KV Amsterdam: “Rechter beslist over vervroegde vrijlating” 
p. 12, r. 5, luidende: "Slachtoffers en hun nabestaanden worden in de gelegenheid gesteld tegen een dergelijke heroverweging bezwaar 435 
aan te tekenen. Aan een bezwaar kan slechts in zeer bijzondere gevallen voorbij gegaan worden." 
te wijzigen in: "Bij de beslissing tot vervroegde vrijlating worden slachtoffers en hun nabestaanden betrokken." 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen. 440 
 
Amendement 13 KV Leeuwarden “Schadevergoeding slachtoffers criminaliteit” 
p. 12, r. 29 e.v., luidende: Toegebrachte  vermogensschade  is  –  bij  criminaliteit  -  geen  voorwerp  meer  van  een  civiel proces,  maar  
de  inning  wordt,  via  de  strafrechter,  ten  gunste  van  het  slachtoffer overgenomen door het CJIB. 
te wijzigen in: “” Er wordt meer ingezet op meer en betere slachtofferhulp, zodat slachtoffers van criminaliteit schadevergoeding kunnen 445 
krijgen. Nu worden veel slachtoffervorderingen nog niet gehonoreerd door de rechter, omdat deze onvoldoende onderbouwd zijn. 
Slachtoffers dienen daar meer hulp bij te krijgen.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen” 
“In te voegen tekst: "Toegebrachte  vermogensschade  is  –  bij  criminaliteit  - moet gemakkelijker verhaalbaar worden via de strafrechter. 450 
Door de eisen aan slachtoffervorderingen te versoepelen en de grenzen van de hoogte te schrappen kan in veel meer gevallen de 
vergoeding   geen  voorwerp meer  zijn van  een  civiel proces,  maar  de  inning ,  via  de  strafrechter,  ten  gunste  van  het  slachtoffer 
overgenomen wordt door het CJIB. " 
 
De KV handhaaft het amendement, ondanks de voorgestelde wijziging van het Landelijk Bestuur. De heer 455 
Alssema: het preadvies is de voorgestelde wijziging door het Landelijk Bestuur. Het Landelijk Bestuur wil het 
graag in een soort rechtsgang. 
Het ongewijzigde amendement wordt verworpen, het gewijzigde amendement wordt wel overgenomen. 
 
Amendement 14 KV Amsterdam: “Extra taalcursussen Nederlanders van buitenlandse afkomst.” 460 
p. 14 toe te voegen: "Er zijn nog steeds veel immigranten die hier al decennia wonen, maar vanwege een taalbarrière nog nauwelijks 
deelnemen aan de maatschappij. Er moet meer inspanningen gepleegd worden in het bereiken van deze mensen met taalcursussen, 
zodat ze er echt kunnen gaan bijhoren." 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 465 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 15 KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “Leven met religieuze verschillen 1” 
p. 14, r. 25-27 Om de integratie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders te bevorderen wordt de bemoeienis met Nederlandse 
minderheden vanuit de landen van herkomst gestopt. Namenlijsten van en dienstplicht in die landen zijn ongewenst. .   470 
te wijzigen in: “Om de integratie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders te bevorderen wordt de bemoeienis met Nederlandse 
minderheden vanuit de landen van herkomst ontmoedigd.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen. 475 
 
Amendement 16 KV Delft, Maassluis-Maasland: “Leven met religieuze verschillen 2” 
p. 14, r. 28-31 “Omdat wij elkaar ons gezicht laten zien, verdraagt gelaatsbedekkende kleding zich slecht met normale sociale interactie. 
Waar de openbare orde en veiligheid dan wel de normale sociale interactie wordt belemmerd, is een verbod op het dragen van 
gelaatsbedekkende kleding als boerka’s gerechtvaardigd (OV, scholen, openbare gebouwen)”. te wijzigen in: “laten vervallen” 480 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De kiesverenigingen vinden onder verwijzing naar het 
verkiezingsprogramma  -waarin gesteld wordt dat de overheid geen voorkeursbeleid heeft t.a.v. godsdienst 
–dat dit dus ook niet geldt t.a.v. godsdienstige vormen. Dergelijke beperkingen kunnen namelijk ook tegen 
Christelijke vormen worden gericht.  485 
De heer Alssema: dit is een gevoelig punt. Communicatie is belangrijk, dus in de ogen kunnen kijken bij 
sociale processen, als onderwijs, veiligheid en openbare orde. Bij over straat lopen is er geen beletsel, maar 
bij het uitoefenen van een taak is het belangrijk iemand in de ogen te kijken. Hierdoor komt er geen extra 
druk op een verbod.  
Het amendement wordt verworpen. 490 
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Amendement 17 KV Delft, Maassluis-Maasland: “Leven met religieuze verschillen 3” 
p.. 14, r. 32-35 “Iedere Nederlander heeft de vrijheid van vereniging, godsdienst en meningsuiting. Maar financiële ondersteuning van 
Nederlandse culturele, politieke en religieuze instellingen vanuit aantoonbaar onvrije landen (zoals Saoedi-Arabië en Iran) is niet 
toegestaan. Een vrije samenleving mag beschermd worden tegen de import van onvrijheid. Wijzigen in: laten vervallen” 495 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De kiesverenigingen vinden dat het om wederzijdsheid van geldstromen 
gaat. De heer Alssema: vrijheid van mening is een groot goed. Het gaat hier om uitwisseling van ideeën. 
Radicalisering kan niet gefinancierd worden door Arabische landen. Wij bedrijven zending vanuit ons vrije 
Nederland.  500 
Het amendement wordt verworpen. 
 
Amendement 18 KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “Leven met religieuze verschillen 4” 
p. 14, r. 36-38 “Overtredingen van de strafwet zijn ook strafwaardig als zij religieus zijn gemotiveerd. Houders van een niet-Nederlands 
paspoort die zich tegen de Nederlandse samenleving en haar rechtsstaat keren, mogen daaruit worden verwijderd.” Te wijzigen in: laten 505 
vervallen. 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 510 
Amendement 19, KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “De bescherming van vreemdelingen 0” 
p. 14, r. 42, de volgende tekst toe te voegen: “Het ontbreken van sociale binding in het land van herkomst kan geen reden zijn voor 
weigering tot een kortstondig verblijf in Nederland. “    

 
Preadvies bestuur: overnemen. Zonder nadere toelichting van de indiener wordt het amendement in 515 
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 20-22 KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “De bescherming van vreemdelingen 1” (in 
addendum) 
Invoegen na blz. 14 tussen regel 50 en 51: 520 
“Sinds de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2001 is de instroom van asielzoekers van 60.000 naar 15.000 teruggebracht. 
Het instroomcijfer is substantieel gedaald. Nederland blijft invulling geven aan zijn internationale verantwoordelijkheid om bij te dragen 
aan de bescherming van vluchtelingen. Naast de eerder genoemde bescherming in de eigen regio blijft er ook een verantwoordelijkheid 
voor vluchtelingenbescherming in Nederland. Het moment is gekomen om het huidige strenge beleid om te buigen naar een rechtvaardig 
beleid. De uitvoering van de pardonregeling heeft geleerd dat er geen gevaar voor aanzuigende werking is gebleken. Met de huidige 525 
instroommaatregelen kan nu de strenge uitvoering van de Vreemdelingenwet worden bijgesteld naar een humaner beleid. Daarmee 
wordt tegemoet gekomen aan de ernstige klachten van internationale mensenrechtenorganisaties. Verder kan weer royaal invulling 
worden gegeven aan de Universele Verklaring van de Rechten van de mensen, de rechten van het kind en uitspraken van het Europese 
Hof voor de Rechten van Mensen en andere internationale instanties. 
 530 
In dat kader worden de volgende maatregelen uitgevoerd: 

- Drie maanden na indiening van het asielverzoek gaat het recht op taalonderwijs in; 
- Drie maanden na indiening van het asielverzoek mag men werk zoeken teneinde daarmee in het eigen levensonderhoud 

te voorzien. Dit werk heeft geen gevolgen voor de verblijfsrechten; 
- De tijdelijkheid van de asielvergunning wordt teruggebracht van vijf naar drie jaar; 535 
- Nederland verplicht zich tegenover de UNHCR om een substantieel hoger aantal vluchtelingen dan nu het geval is op te 

nemen, die uit een gevaarlijke en uitzichtloze situatie dringen herhuisvesting nodig hebben. 
- Bladzij 15 regels 40-43 vervallen.  

 

De kiesverenigingen zijn tevreden t.a.v. preadvies van gewijzigd overnemen.  540 
Het Landelijk Bestuur ging kennelijk ervan uit dat het amendement niet zou kunnen. Dit voorstel is 
vernieuwend beleid, is dus niet zomaar in te passen in het huidige beleid, en houdt dus bestuurlijke 
vernieuwing in. Het is wel in vernieuwd beleid uit te voeren. Het maatschappelijk middenveld 
(sportvereniging, onderwijs, e.d.) moet een rol krijgen in de beslissing of een asielzoeker wel of niet mag 
blijven volgens commissie Lubbers.  545 
De heer Alssema: het gaat om een uitvoerige kwestie. Eerst is gedacht aan overnemen, bij heroverweging 
is de tekst aangepast in de uitgereikte tekst. Een aantal maatregelen, zoals genoemd in amendement 22, 
kunnen we als Landelijk Bestuur overnemen, deze bevatten wel juridische aspecten, zoals de rol van 
gemeenten. Vandaar dat er een nieuwe tekst voor ligt die wel juridisch houdbaar is. Aan de congresleden 
wordt gevraagd over vernieuwde tekst (zie boven) te stemmen. 550 
Na stemming over de afzonderlijke amendementen blijkt dat deze zijn verworpen, en dat de gewijzigde 
tekst van gezamenlijke amendementen, zoals vermeld in het Addendum, wel is overgenomen.  
 
Amendement 23 KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “De bescherming van vreemdelingen 2” 
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p.. 15, r. 7-9 “De leefomstandigheden voor asielzoekers en vooral voor kinderen, moeten sterk worden verbeterd. Detentie wordt alleen 555 
als uiterste middel gebruikt. Kinderen horen niet in detentie.”  Te wijzigen in: “De leefomstandigheden voor asielzoekers en vooral voor 
kinderen, moeten sterk worden verbeterd. Volwassenen en kinderen worden niet in detentie geplaatst.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De heer Alssema stelt daarom dat je de mogelijkheid van detentie moet 
houden als stok achter de rug, vandaar ontrading.  560 
Zonder nadere toelichting van de indieners wordt het amendement in stemming gebracht en met 
meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 24 KV Westland, Maassluis-Maasland: “De bescherming van vreemdelingen 3” 
p.. 15, r. 15-16 “Nederland zet zich, op basis van het Vluchtelingenverdrag, in voor het bereiken van duurzame oplossingen voor de 565 
vluchtelingenproblematiek” Te wijzigen in: “Nederland zet zich, op basis van het Vluchtelingenverdrag, in voor het bereiken van duurzame 
oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek en stelt per jaar een substantieel bedrag aan de UNHCR beschikbaar.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen:  
“nl.: "stelt vanuit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking een substantieel bedrag aan de UNHCR beschikbaar". Anders is het een 570 
ongedekt amendement.” 

De kiesverenigingen gaan akkoord met de wijziging en zonder extra toelichting van de indieners wordt het 
amendement in stemming gebracht en gewijzigd overgenomen. 
 
Amendement 25 KV Loppersum “Asielzoekers & Vluchtelingen I” 575 
p. 15, r. 17, het tweede aandachtspuntje als volgt te formuleren: “Er wordt naar gestreefd niet alleen de eerste opvang, maar ook de 
beoordeling van het vluchtverhaal (de asieltoets) plaats te laten vinden in de eigen regio, bij voorkeur in opvangcentra onder beheer van 
de Verenigde Naties. In Europees verband wordt meer geld vrijgemaakt voor bescherming en hervestiging van vluchtelingen in de regio. 
Waar voor vluchtelingen geen uitzicht is op lokale integratie of terugkeer dient Nederland zich solidair te tonen en vluchtelingen de 
mogelijkheid tot hervestiging te bieden. Het quotum voor uitgenodigde vluchtelingen in Nederland wordt fors verhoogd.” 580 
 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen: overnemen m.u.v. de laatste zin. De kiesverenigingen gaan 
akkoord met de wijziging en zonder extra toelichting van de indiener wordt het amendement in stemming 
gebracht en gewijzigd overgenomen. 
 585 
Amendement 26 KV Loppersum “Asielzoekers & Vluchtelingen II” 
p. 15, r. 38, het zesde aandachtspuntje, na de woorden "...gezond blijven." de volgende zin toe te voegen: “De leefomstandigheden in 
deze opvang worden sterk verbeterd. In iedere provincie komt permanent en kleinschalige opvang die zo is ingericht dat mensen 
geestelijk en lichamelijk gezond kunnen blijven. Wanneer de asielprocedure langer dan een half jaar duurt, moeten asielzoekers gewoon 
kunnen werken. Dat is goed voor de integratie in Nederland na de asielprocedure en voor eventuele re-integratie in het land van 590 
herkomst bij terugkeer.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV vindt het eerste deel erg belangrijk, vooral voor kinderen. De 
heer Alssema: volgens hem staat een dergelijk voorstel ook al elders. Na stemming blijkt dat het 
amendement wel is overgenomen. 595 
 
Amendement 27  KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland “De bescherming van vreemdelingen 4” 
Invoegen na op p.. 15, r. 30: “Een effectief terugkeerbeleid is van groot belang. Op landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers 
weer op te nemen, dient in EU-verband druk te worden uitgeoefend.” Te wijzigen in: “Een effectief terugkeerbeleid is van groot belang. 
Op landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers weer op te nemen, dient in EU-verband druk te worden uitgeoefend. Wanneer tot 600 
twee maal toe geen laissez-passer wordt afgegeven, krijgen de asielzoekers uit humanitaire overwegingen een verblijfsvergunning in ons 
land.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen.  
Toevoegen aan het eind: ", tenzij de asielzoekers verwijtbaar verdrag vertonen.".  605 
 
De kiesverenigingen vinden dat de vertrekregeling alleen geldt voor mensen van wie de identiteit vast 
gesteld is. Zo niet, dan wordt geacht dat de asielzoekers niet meewerken en dan geldt de regeling niet. Het 
gaat om objectiveerbaarheid. Ambtenaren hebben nu geen objectieve maatstaf. De heer Alssema: soms 
hebben asielzoekers bewust papieren vernietigd.  610 
De kiesverenigingen gaan mee met preadvies van gewijzigd overnemen en deze in stemming gebracht en 
het gewijzigde amendement is overgenomen 
 
Amendement 28 KV Loppersum “Asielzoekers & Vluchtelingen III”  
p. 15, r. 39, “het zesde aandachtspuntje, na de woorden "…niet gescheiden." de volgende zin toe te voegen: “Vluchtelingen worden in 615 
staat gesteld zo spoedig mogelijk met hun gezinsleden te herenigen. De nareistermijn wordt daartoe afgeschaft. Voor gezinsleden die in 
(voormalige) oorlogslanden verblijven geldt niet de eis dat zij eerst voor het inburgeringsexamen buitenland moeten slagen.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen:  
Nareistermijn "verlengen" in plaats van "afschaffen" 620 
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De KV Loppersum gaat mee met preadvies van gewijzigd overnemen en het gewijzigde amendement in 
stemming gebracht en overgenomen. 
 
Amendement 29: KV Westland, Maassluis-Maasland “De bescherming van vreemdelingen 5” 625 
p.. 15 tussen regel 39 en 40, de volgende tekst in te voegen: “Gemeenten hebben de plicht mensen, die door toedoen van de Dienst 
Terugkeer & Vertrek (DT&V) als illegaal op straat worden gezet, in een noodopvang te plaatsen. Zowel kinderen als volwassenen mogen 
niet op straat worden gezet. “  

Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt in stemming gebracht en meer meerderheid van 
stemmen overgenomen. 630 
 
Amendement 30 vervalt, is samengevoegd bij amendement 22. 
 
Amendement 31 KV Amsterdam: “Geen opleidingseisen aan huwelijksmigranten” 
p. 16, r. 2, luidende: "Om dit te bewerkstelligen moet in de wet ‘inburgeren in het buitenland’ opgenomen worden dat iedere volwassene, 635 
die door huwelijk met een Nederlandse partner zich wil vestigen in ons land, een opleidingsniveau op minimaal middelbaar niveau 
behoort te hebben. Daarnaast zal werkervaring van enige betekenis een vereiste zijn." 
te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen)` 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV: het lijkt sympathieke passage. Echter, er is het probleem van 640 
controle van onderwijsdiploma. Mensen in ons land zonder diploma hebben weinig kansen, net als in het 
buitenland. Er zijn landen met weinig onderwijs, in vele landen zijn al veel te weinig onderwijsmogelijkheden.  
De heer Alssema: nieuwkomers in ons land moeten zich goed voorbereiden voor ons land, ze kennen de 
taal niet, en daardoor ontstaat een achterstandsgeneratie. Deze achterstandsgeneraties leggen daarom 
grote druk op onze samenleving. Het asielbeleid is er om opvang te reguleren. Vanuit Bijbelse opdracht 645 
moeten we aandacht hebben voor mensen, moeten we opkomen voor zwakken. Moeten we kijken of we 
hier mensen kunnen opvangen, of elders. We doen wat we kunnen, maar we moeten wel rekening houden 
met de Nederlandse spankracht.  
Na stemming over het amendement blijkt: 150 voor en 150 tegen. Het amendement is daarmee verworpen.  
 650 
Amendement 32 KV Zeist: Ruimte voor Bijbelse huwelijksmigratie:  
p.16, r. 1-15 te wijzigen in: “Uitgangspunt is dat nieuwkomers zich op korte termijn moeten kunnen redden in onze samenleving en dat zij, 
samen met de Nederlandse partner, zelf de verantwoordelijkheid hebben om dit te verwezenlijken. De Nederlandse overheid stelt zich 
behulpzaam op om dit doel te verwezenlijken. 
Geen enkele Nederlander hoeft zijn recht op vrije partnerkeuze, een gezinsleven en een gelijke behandeling in te leveren. Dit zijn 655 
grondrechten die boven immigratiepolitiek staan. 
Het recht op een gezinsleven dat elke Nederlander toekomt wordt dus volledig gerespecteerd. Ook wanneer de huwelijkspartner een 
vreemdeling is. Discriminatie wegens leeftijd, inkomen, opleiding, werkervaring, herkomst of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
Er worden geen onredelijke eisen gesteld aan gezinsleden waar zij onmogelijk binnen een redelijke termijn aan kunnen voldoen.  Omdat 
de huidige inkomens- en leeftijdseisen het recht op gezinsleven van armen en jongeren niet respecteren moeten zij direct worden 660 
afgeschaft. 
Ongeacht hun verblijfsstatus moeten gezinsleden tijdens hun verblijf in Nederland onbelemmerd toegang hebben tot goed onderwijs, 
zorg, huisvesting en werk om zo de ontwikkeling en integratie van deze toekomstige Nederlanders niet te belemmeren. Met name de 
huidige praktijk, waarbij nieuwkomers niet mogen werken, omdat hun Nederlandse partner niet kan voldoen aan de inkomenseis voor 
een verblijfsvergunning, is onwenselijk. Wanneer het gezinsleven naast Nederland ook in een ander mensenrechten respecterend land 665 
kan plaatsvinden, dan is het gezin volledig vrij in zijn vestigingskeuze.” 
Echter, een keuze voor Nederland betekent ook een keuze voor de Nederlandse identiteit. Het gezin voelt een loyaliteit en solidariteit  
met Nederland en alle andere Nederlandse burgers en het onderschrijft fundamentele Nederlandse waarden, zoals onze grondrechten. 
Het gezin stelt zich tot doel om hieraan invulling te geven, o.a. door zelfredzaam te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse samenleving en economie. Ook de Nederlandse partner moet zich inzetten om op deze wijze in te burgeren, als dat nog 670 
niet het geval is. 
 
Kosten verbonden aan het inburgeringsproces komen voor rekening van de partners. Minder draagkrachtigen krijgen de gelegenheid om 
tegen gunstige voorwaarden de kosten van inburgering te financieren. 
 675 
Wanneer het gezin niet wil inburgeren, dan wordt dat gezien als een keuze om het gezinsleven in een elders voort te zetten. In deze 
gevallen moet een rechter vaststellen of er sprake is van een gebrekkige inburgering en of het gezin verwijtbaar is. Bij gedwongen 
uitzetting moet de rechter ook vaststellen dat het gezin geen gevaar voor leven of vrijheid loopt in het bestemmingsland. 
 
Een speciaal geval doet zich voor wanneer er redelijkerwijs verwacht kan worden dat inburgering van het gezin in Nederland zeer 680 
moeizaam zal verlopen terwijl het gezinsleven ook mogelijk is in een mensenrechten respecterend land waar het gezin veel makkelijker 
zou kunnen inburgeren. In zulke gevallen wordt immigratie niet toegestaan. Een keuze voor Nederland is in zulke gevallen niet in het 
belang van het gezin, noch in het belang van Nederland. 
 
De overheid ondersteunt en begeleidt het gezin in dit integratie proces en controleert dat de gezinsleden zich volledig inzetten. In overleg 685 
het gezin worden redelijke en effectieve doelen gesteld die aansluiten op de persoonlijke situatie. 
 
Wanneer het gezin niet wil voldoen aan deze eisen wordt dat gezien als een keuze om het gezinsleven in het AMRL voort te zetten. 
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Een speciaal geval doet zich voor wanneer er redelijkerwijs verwacht kan worden dat integratie van het gezin in Nederland moeizaam zal 
verlopen terwijl integratie in het AMRL probleemloos zal zijn. In zulke gevallen wordt immigratie niet toegestaan. Een keuze voor 690 
Nederland is in zulke gevallen niet in het belang van het gezin, noch in het belang van Nederland en noch in het belang van het AMRL.” 
 

Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV wil graag een gezicht geven aan mensen die het betreffen. 
Volgens EU wetgeving is het wel mogelijk, maar legt grote druk op gezinnen. De KV vraagt zich af of dit 
Gods bedoeling is voor het gezin.  695 
De heer Alssema: deze problematiek raakt ons, zie daarvoor 1.3, vanuit de Bijbelse opdracht. Maar we 
moeten kijken naar de spankracht van de Nederlandse samenleving. 
Na stemming blijkt dat het amendement verworpen is. 
 
Amendement 33  KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland “Migratie 1” 700 
p. 16, r. 2-5 “Uitgangspunt is dat nieuwkomers zich op korte termijn moeten kunnen redden in onze samenleving. Om dit te 
bewerkstelligen moet in de wet ‘inburgeren in het buitenland’ opgenomen worden dat iedere volwassene, die door huwelijk met een 
Nederlandse partner zich wil vestigen in ons land, een opleidingsniveau op minimaal middelbaar niveau behoort te hebben. Daarnaast 
zal werkervaring van enige betekenis een vereiste zijn.” Te wijzigen in: “Uitgangspunt is dat nieuwkomers zich op korte termijn moeten 
kunnen redden in onze samenleving.” De rest vervalt. 705 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De kiesverenigingen: amendement 33 is bijna gelijk aan amendement 
31 van Amsterdam: het is voor ambtenaren bijna niet uitvoerbaar. De heer Alssema heeft geen extra 
commentaar.  
Na stemming blijkt dat dit amendement wel aangenomen is met 193 stemmen voor en 112 tegen.  710 
 
Amendement 34 KV Westland, Delft, Maassluis-Maasland: “Migratie 2” 
p. 16, r. 7 “Voorbereiding op komst naar Nederland vindt plaats in land van herkomst.” Te wijzigen in: “Voorbereiding op komst naar 

Nederland vindt in de meeste gevallen plaats in het land van herkomst, maar niet als deze persoon al in Nederland is getrouwd.” 
 715 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen 
 
Amendement 35 KV Amersfoort: Inburgering niet geheel op kosten van immigrant” 
p. 16, r. 9, het tweede actiepunt te vervangen door:  “Nieuwkomers leggen een inburgeringsexamen af. Evenwicht tussen eigen 720 
verantwoordelijkheid en solidariteit gaat gepaard met het uitgangspunt dat de inburgering deels zelf wordt bekostigd, uitgezonderd 
vluchtelingen. Dit geldt uiteraard voor de nieuwe instroom.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV ziet de verantwoordelijkheid van asielzoekers, maar wil de 
mogelijkheid bieden van financiële ondersteuning. De heer Alssema: nieuwkomen is een vrije keuze, dus 725 
moeten ze het zelf betalen 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 36 KV Loppersum: Asielzoekers & Vluchtelingen IV” 
p.16, r.15, het volgende aandachtspunt toe te voegen: “De enorm hoge leges voor verblijfvergunningen worden teruggebracht naar een 730 
redelijk bedrag vergelijkbaar met de kosten voor een paspoort, zodat zij geen belemmering meer vormen voor het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning of gezinshereniging.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 735 
 
Amendement 37 KV Amsterdam: “'Vroeg op stap' is verantwoordelijkheid van ouders (en hun kinderen)” 
p. 19, r. 14, luidende: "Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de sluitingstijden in de horeca te reguleren volgens het ‘Vroeg op stap’-
principe." te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen)” 
 740 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV vindt deze passage betutteling. In het preadvies is uitgegaan van 
een maatschappelijke behoefte, zo is er ook de behoefte aan uitgaan. Dit is de verantwoordelijkheid van 
ouders. 
De heer Alssema: wij zijn voor vrijheid, maar deze kan ook beperkt worden. Via de gemeentewet is dit al te 
regelen. Via Vroeg op Stap blijkt dat er behoefte is aan dergelijke regulering. Maar ouders blijven 745 
verantwoordelijk. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 38 KV PerspectieF: “Gameverslaving” 
p. 19, r. 24 “Er zal gerichte voorlichting gegeven worden om internetverslaving tegen te gaan” te wijzigen in:  750 
Er zal gerichte voorlichting gegeven worden om internet- en gameverslaving tegen te gaan om jongeren in te lichten over de gevaren. 
Ouders moeten bewust worden gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening moet 
beter afgestemd worden op de problemen met internet- en gameverslaving” 
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Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 755 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 39 KV Veenendaal: “Samenwerking op de schaal van GGD-regio’s” 
p. 19, derde bolletje, r. 48, de tekst:  “samenwerking op de schaal van de GGD-regio’s ligt voor de hand”  te schrappen” 

 760 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV stelt dat het op zich goed is dat gemeentes meer invloed krijgen, 
maar bij gemeentes is vaak onvoldoende kennis, zodat ze dan samenwerking zoeken met andere 
gemeentes. Ga je dit regelen in de GGD regio’s, dan is dit democratisch gezien niet goed.  
De heer Alssema: gemeenten zijn vaak te klein, vandaar dus naar de schaal van de GGD-regio. 
Gemeenten werken nu ook al vaak samen op deze schaal, deze taak is hieraan op te hangen.   765 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 40 KV Westland, Delft: “Toegankelijke en effectieve jeugdzorg” 
p.. 19 regels 54  toevoeging “Jeugdzorg mag kinderen niet van ouders afnemen. Voorzover het om een conflict tussen de ouders gaat zal 
er altijd een omgangsregeling moeten zijn waarin beide ouders een gelijkwaardige behandeling krijgen. Jeugdzorg moet  ten allen tijde 770 
uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter op straffe van een aanzienlijke dwangsom.“  

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De kiesverenigingen vinden het belangrijk dat het maximale gedaan 
wordt voor instandhouding van de band ouders-kinderen. Dit gebeurt nu onvoldoende. Ondanks het 
negatieve preadvies willen de kiesverenigingen het amendement handhaven. 775 
De heer Alssema: Jeugdzorg neemt kinderen niet af. Soms weten ouders zelf geen raad meer met hun 
kinderen. Bij ontsporing gaat het om tijdelijke uithuisplaatsing, via de rechter, en dit moet als mogelijkheid 
gehandhaafd blijven.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 780 
Amendement 41 KV Ede: “Meer bewegingsruimte voor scholen” 
“p.20, r.47, de volgende tekst in te voegen: 
Wel wil de Christen Unie benadrukken dat het vanuit sociaal oogpunt zorgelijk is dat steeds meer scholen hogere ouderbijdragen vragen. 
Dit belemmert gelijke kansen op goed onderwijs. De Christen Unie wil daarom een maximering van de vrijwillige ouderbijdrage.” 

 785 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht 
en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 42 KV Amsterdam: “Engels op scholen wél toelaatbaar” 
p. 21, r. 8, luidende: "Nederlands is de voertaal binnen het primair en voortgezet onderwijs."te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 790 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV stelt dat er gepleit wordt voor minder vrijheden. Bij tweetalig 
onderwijs gaat het niet om gebruik van Engels in grammatica e.d.  
De heer Alssema: het gaat om de voertaal, als taal in het openbare leven. Ook is het vreemd dat we van 
immigranten eisen dat ze Nederlands spreken, en dit zelf niet doen. 795 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
 
Amendement 43 KV Leeuwarden: “Fries in het onderwijs” 
p. 21, r,. 8,  de zin “Nederlands is de voertaal binnen het primair en voortgezet onderwijs” te wijzigen in: “Nederlands is de voertaal binnen 
het primair en voortgezet onderwijs. In Friesland kan, naast het Nederlands, ook het Fries de voertaal zijn binnen het primair en 800 
voortgezet onderwijs.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 805 
Amendement 44 PerspectieF: “Bijscholing leerkrachten I” 
p.. 21, 1.4.2.4, r. 16, “Voor een deel wordt de deskundigheidsbevordering niet langer tijdens lesuren, maar in de eigen tijd gedaan, 
bijvoorbeeld via avond- of zomercursussen. Leerkrachten kunnen bevoegdheden worden ontnomen als zij zich niet in voldoende mate 
laten trainen en bijscholen.” te wijzigen in: “Deskundigheidsbevordering kan bijvoorbeeld gedaan worden via avond- en zomercursussen, 
maar die vinden niet ontbetaald plaats in de vrije tijd van de leerkracht. Leerkrachten worden door de school gestimuleerd hun talenten 810 
verder te ontwikkelen en hun expertise daardoor te verbreden.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. PerspectieF vindt het geen sterk argument dat wanneer het je zelf te goede 
komt, dit dan maar in vrije tijd moet gaan doen. De heer Alssema: bijscholing hoeft niet geheel in de baas 
zijn tijd. Komt hen ook zelf ten goede, vandaar ontrading.  815 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen verworpen. 
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Amendement 45 KV Zwolle: “Bijscholing leerkrachten II” 
p. 21, r. 18 en 19, “‘Leerkrachten…….bijscholen.”  vervangen door “Het gebruik maken van het talentenbudget om zich in voldoende 
mate te laten trainen en bijscholen is voor leerkrachten noodzakelijk om hun bevoegdheid te kunnen behouden.” 820 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 46 KV Ede: “Investeren in leerkrachten” 825 
Dit amendement wordt ingetrokken. 
 
Amendement 47 KV Ede: “Passend onderwijs en gemotiveerde leerlingen” 
p. 22, r. 12, in de zin: “Bestrijden van voortijdig schoolverlaten door een betere aansluiting van VMBO op MBO, door het uitbreiden van 6-
jarige vakopleidingen (zo mogelijk binnen het VMBO) en door lik-op-stuk beleid bij verzuim.” na de eerste komma de volgende zinsnede 830 
toe te voegen: “door kwalitatief goed MBO onderwijs door goede en bevoegde docenten,” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 835 
Amendement 48 KV Ooststellingwerf: “Extra aandachtspunt. Passend onderwijs en gemotiveerde 
leerlingen.” 
p. 22,  r. 15, het volgende aandachtspuntje toe te voegen: “Een 6 jarige vakopleiding binnen het VMBO, bestaande uit 4 jaar school en 2 
jaar begeleiding bij een bedrijf (stage). In de praktijk doe je de meeste praktische kennis en vaardigheden op.” 

 840 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 49: PerspectieF: “MBO” 
p. 23, r. 33, tekst 3e bullet, te wijzigen in: “De MBO opleidingen worden regionaal afgestemd met het bedrijfsleven. Hierbij heeft de 845 
onderwijsinstelling het laatste woord. De MBO opleidingen van niveau 4 worden afgestemd met de relevante HBO instellingen om 
doorstroom te bevorderen.” 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 850 
 
Amendement 50: “KV Ede: “Hoger Onderwijs” 
p. 24, r. 10/11, na de woorden "…onderwijs noodzakelijk." de volgende zin toe te voegen: “HBO instelling zullen moeten investeren in 
docenten die goed gekwalificeerd zijn voor hun beroep en die in staat gesteld worden om met voldoende lesuren leerlingen te begeleiden 
in individueel opgestelde leerroutes.” 855 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 51 KV Amsterdam, Den Haag: “Engels op het HBO wel toelaatbaar” 860 
p. 24, r. 27, luidende: "Waar Engels niet noodzakelijk is voor de opleiding, wordt in het HBO in het Nederlands gedoceerd." 
te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De kiesverenigingen zijn daarentegen een groot voorstander van het 
gebruik van de Nederlandse taal. Wel moet gebruik van Engels toegelaten worden in het HBO. Kennis van 865 
het Engels is van cruciaal belang en de bewuste zin uit het concept verkiezingsprogramma is een onnodige 
inbreuk op de vrijheid van onderwijs, dit is voor eigen afweging. De heer Alssema: het preadvies is ontraden, 
het Nederlands verdwijnt dan teveel naar de marge, en is ook verkeerd signaal naar nieuwkomers.  
Na stemming blijkt dat het amendement is overgenomen: 149 voor en 147 tegen.  
 870 
Amendement 52 PerspectieF: “Uitval hoger onderwijs” 
p.. 24, r. 36, luidende “Om studie-uitval en vertraging tegen te gaan komt scherper toezicht op studiebegeleiding. Studiebegeleiding wordt 
onderdeel van de accreditatieprocedure van opleidingen.” te wijzigen in: “Om studie-uitval en vertraging tegen te gaan komt scherper 
toezicht op studiebegeleiding. Studiebegeleiding wordt onderdeel van de accreditatieprocedure van opleidingen. Tussenjaren , zoals 
gegeven op de Evangelische Hogeschool, worden gefinancierd om de uitval in het Hoger Onderwijs tegen te gaan” 875 
 

Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 53 KV Zwolle: “Studiebegeleiding blijft onderdeel van het accreditatiekader”  880 
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“blz. 24 r.37 “‘Studiebegeleiding wordt onderdeel…” vervangen door “‘Studiebegeleiding blijft onderdeel….” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 885 
Amendement 54 KV Amsterdam: “Geen grotere financiële bijdrage voor masterstudenten” 
p. 24, r. 38, luidende: "Als studenten na de Bachelor door willen leren kunnen zij een Master opleiding volgen, waarvoor een grotere 
financiële bijdrage wordt gevraagd van de studenten zelf. Universiteiten krijgen de mogelijkheid te experimenteren met 4-jarige Bachelors 
of Extended Masters." te wijzigen in: "Evenals het ontvangen van studiebeurs afhankelijk is van de duur van de studie, moet ook het lage 
tarief van collegegeld dat zijn. Voor de duur van de studie plus één jaar blijft het lage tarief gehandhaafd, daarna moet de student een 890 
grotere financiële bijdrage leveren.” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV vindt dat het bestuur een steek heeft laten vallen. Het idee om 
masterstudenten meer te laten betalen, komt niet goed. Na het behalen van de bachelor ontstaat dan een 
wegingsmoment om te bepalen om wel of niet doorgaan te met de studie. Het is beter om een prikkel dan 895 
een drempel in te bouwen. De heer Alssema: dit amendement is bijna identiek aan amendement 56. 
Verhoging van de bijdrage leidt niet tot stoppen met studie.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en blijkt na telling aangenomen te zijn.  
 
Amendement 55 PerspectieF: “Tweede master” 900 
Toelichting: nummer 55 gaat om hetzelfde als amendement 54, en niet om een tweede master. Het 
amendement wordt daarom ingetrokken. Amendement  54 is verdergaand, PerspectieF gaat daarin mee.  
 
Amendement 56 KV Amsterdam: “Olympische Spelen naar Nederland niet bij voorbaat uitsluiten” 
p. 25, r. 18, luidende: "Het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland is een te kostbare en niet realistische optie." 905 
te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV stelt echter dat de Olympische Spelen nog lang niet zeker zijn. 
De heer Alssema: de Spelen zijn een heel groot evenement, groter dan een WK voetbal. Wij willen geen 
topsport subsidiëren. 910 
Het amendement wordt in stemming gebracht en blijkt na telling verworpen te zijn met 141 voor en 147 
tegen.  
 
Amendement 57 KV Amsterdam: “Alcohol schenken in sportkantines mag, mits er ook daar streng op de 
leeftijdsgrens wordt gecontroleerd.” 915 
“p. 25, r. 24, luidende: "Sporten is gezond, maar drinken na afloop van wedstrijden – ‘de derde helft’ – doet dat effect vaak weer teniet. 
Drankgebruik in de kantine wordt ontmoedigd." te wijzigen in: "Ook in sportkantines dient de alcoholleeftijdsgrens streng gecontroleerd te 
worden."” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV vindt alcoholterugdringing goed, maar stelt dat het niet goed is 920 
om kantines specifiek te benoemen. De heer Alssema: preventie is nodig, sport en alcohol gaan niet samen, 
de vermelding geldt als extra signaal. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 
Amendement 58 KV Súdwest Fryslân: “Amendement inzake verplichte scholingstrajecten” 925 
p. 25, r. 54, luidende “Om de aantrekkelijkheid van de zorg te verbeteren en deze vakbekwame professionals te behouden voor de zorg 
dient hun positie versterkt te worden. In alle sectoren: van kleinschalige zorginstelling, buurtgerichte zorg, eerstelijnszorg tot grote 
academische centra. De toenemende en complexere zorgvraag, schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen aan kwaliteit en 
veiligheid van zorg vragen om goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. “  
te wijzigen in: “Om te voorkomen, dat ervaren mensen uit de zorg verdwijnen vanwege nieuwe eisen op het gebied van scholing, worden 930 
medewerkers, die werkplekken in de zorg invullen, waarvoor momenteel hogere diploma-eisen gesteld worden, geboren voor 1 januari 
1980 en die kunnen aantonen naar tevredenheid op deze werkplek  gewerkt te hebben, coulant bejegend en niet  verplicht tot scholing 
anders dan noodzakelijke bijscholing.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 935 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 59 KV Elburg: “Geen inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg” 
p. 26, r. 27-29” Het verplichte eigen risico wordt inkomensafhankelijk vormgegeven. Voor de laagste inkomens gaat het eigen risico 200 
euro bedragen, voor de middeninkomens 400 en voor de hoogste inkomens 600 euro.”te wijzigen in: “Het verplichte eigen risico wordt 940 
verhoogd naar €200.” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV geeft aan dat het moeilijk uitvoerbaar is: je loopt de kans om drie 
jaar na dato alsnog te moeten betalen. De heer Alssema: we moeten een prikkel inbouwen om de kosten te 
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beperken, daarom kiest het bestuur voor staffeling voor het eigen risico in de zorg. De sterkste schouders 945 
dragen dan de zwaarste lasten.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 
Amendement 60 KV Rijssen-Holten: “Inkomensafhankelijk eigen risico zonder hoge uitvoeringskosten” 
p. 26, regel 27, luidende: “Het verplichte eigen risico wordt inkomensafhankelijk vormgegeven.” te wijzigen in: "Het verplichte eigen risico 950 
wordt inkomensafhankelijk vormgegeven, met lage uitvoeringskosten." 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 955 
Amendement 61 KV Rotterdam: “Verhogen leeftijdgrens bij pil in basispakket” 
p. 26, r. 37 “21 jaar” te wijzigen in: “25 jaar” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV stelt: de ChristenUnie is tegen abortus, daarom geldt de pil als 
preventie, als middel tegen abortus. De heer Alssema vindt de pil medisch niet noodzakelijk, toen de pil 960 
weer in basispakket kwam, kwam er geen verlaging van het aantal abortussen. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 
Amendement 62 KV Elburg: “marktwerking in de zorg” 
p. 26, r. 49-51 “Winstuitkeringen van zorgaanbieders aan aandeelhouders passen niet bij het karakter van de zorg. Om die reden komen 965 
er geen zorginstellingen met een aandelenvennootschap als rechtspersoonsvorm.” te verwijderen. 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV is van mening dat marktpartijen niet uitgesloten mogen worden. 
De heer Alsssema: het gaat erom geen winst te maken in de zorg.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 970 
 
Amendement 63 KV Ooststellingwerf: “Inkomensafhankelijke eigen bijdrage /risico voor verblijfskosten in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen” 
p. 27, r. 7, het volgende aandachtspuntje toe te voegen:” Inkomensafhankelijke eigen bijdrage /risico voor verblijfskosten in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen.” 975 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 64 KV Amsterdam: “Invoeren van het ‘ja, tenzij’-model bij orgaandonatie” 980 
p. 31, r. 13, luidende: "Daartoe wordt het 'indringende keuzemodel' ingevoerd. te wijzigen in: "Daartoe wordt het 'ja, tenzij'-model 
ingevoerd."” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen.  De KV geeft aan dat het aantal donoren veel te laag is. Het ‘nee, tenzij’ 
principe levert meer donoren op. De meeste mensen maken geen keuze. De heer Alssema: dit 985 
amendement is vergelijkbaar met amendement 65. Daarom deze het liefst samenbrengen.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 
Amendement 64-B KV Elburg 
“6 Het tekort aan donororganen verminderen.  990 
Intensivering van de voorlichting en verbetering van de procedures in ziekenhuizen kan het tekort aan donororganen verminderen. 
Mensen worden gestimuleerd een keuze te maken of zij wel of geen orgaandonor willen zijn. Daartoe wordt het indringende keuze model 
ingevoerd.” Te wijzigen in: 
“6 Het tekort aan donororganen verminderen. 
Intensivering van de voorlichting en verbetering van de procedures in ziekenhuizen kan het tekort aan donororganen verminderen. 995 
Mensen worden gestimuleerd een keuze te maken of zij wel of geen orgaandonor willen zijn. De ChristenUnie kiest niet voor een 
systeem van actieve donor registratie, warbij men automatisch donor is tenzij men registreert geen donor te willen zijn. Wel wil de 
ChristenUnie verplichten dat burgers hun keuze kenbaar maken.” 
 

Preadvies Landelijk Bestuur: gewijzigd overnemen: 1000 
“Intensivering van de voorlichting en verbetering van de procedures in ziekenhuizen kan het tekort aan donororganen verminderen. 
Mensen worden gestimuleerd een keuze te maken of zij wel of geen orgaandonor willen zijn. De ChristenUnie kiest niet voor een 
systeem van actieve donor registratie, warbij men automatisch donor is tenzij men registreert geen donor te willen zijn. Wel wil de 
ChristenUnie burgers aanspreken op hun verantwoordelijkheid naar hun medemensen, door er stelselmatig op aan te dringen dat zij hun 
keuze kenbaar maken.” 1005 
 
Het gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen. 
 
Amendement 65 KV Rotterdam: “Oog voor specifieke zorgaanbod grote steden” 
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p. 32 na r. 6 de volgende bullet toe te voegen:  1010 
“• De ChristenUnie heeft oog voor de cumulatie van problemen in de grote steden. Extra investeringen in de steden hebben tot doel een 
passend zorgaanbod voor de uiterst kwetsbare groep bewoners te realiseren en het woonklimaat zo te verbeteren dat niet alleen deze 
kwetsbare groep achterblijft.” 

 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV vindt dat er in grote steden veel zwakkeren zijn, en dat we om die 1015 
reden daarvoor meer geld moeten reserveren. Cynthia staat nu op plaats 5, zij zou voor moeten stemmen. 
De heer Alssema: in het verkiezingsprogramma staat veel over huisvesting voor zwakkeren. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 
Amendement 66 KV Ooststellingwerf: “Aanvulling bij 1.6.2 Armoede en schulden” 1020 
p. 32, na regel 6 de volgende bullet toe te voegen: “•Jongeren/kinderen moeten beter leren omgaan met geld en ook de waarde daarvan 
beter leren kennen. Hiervoor ligt een belangrijke taak in de opvoeding door ouders en school (en wellicht ook in toenemende mate op 
buitenschoolse opvang). Tegengaan van het aangaan van schulden, het is beter dat een kind gaat leren sparen en zodra het saldo 
toereikend is een gewenste aankoop te doen.” 

 1025 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 67 KV Rotterdam: “Maatschappelijk opvang laten aansluiten bij particuliere succesvolle 
initiatieven” 1030 
p. 32 na r.  26 toe te voegen: “Succesvolle particuliere initiatieven die deze doelstellingen nastreven, verdienen daarbij ondersteuning, ook 
wanneer die voortkomen uit een christelijke motivatie (bijv. stichting Exodus, stichting Ontmoeting).” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht en 
meer meerderheid van stemmen overgenomen. 1035 
 
Amendement 68 KV Nunspeet: “Mensenhandel” 
p. 32, r. 45, het vierde aandachtspunt te wijzigen in: “Mensenhandelaren en mensen die financieel voordeel hebben van het onvrijwillig 
uitbuiten van derden (w.o. onvrijwillige prostitutie) worden bij een eerste veroordeling naast de vrijheidsstraf die de rechter oplegt, ook 
bestraft met minimaal een verbeurdverklaren van al zijn (on)roerende goederen én een verbod om levenslang een zogenaamd 1040 
‘dienstverlenend bedrijf’ te hebben en/of te beheren. Recidive leidt tot een levenslange vrijheidsstraf.”  
 

Preadvies bestuur: overnemen. De KV sluit zich aan bij de toelichting bij een ander amendement: 
mensenhandel is slecht. Vrouwenhandel wordt te laag gestraft  
Het amendement wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen overgenomen. 1045 
 
Amendement 69 KV Rijssen-Holten Handhaven drie publieke zenders is niet nodig” 
De KV kan zich vinden in de argumentatie van het Bestuur en trekt het amendement dus in. 
 
Amendement 70 KV Nunspeet: “STER-inkomsten” 1050 
De KV trekt dit amendement in.  
 
Amendement 71 KV Amsterdam: “Geen heen en weer schuiven van STER-inkomsten” 
p. 35, r. 12, luidende: "Incidenteel, bijvoorbeeld rond grote sportwedstrijden, gaan die inkomsten de behoefte te boven. De meeropbrenst 
van de STER gaat naar een fonds ter bevordering van een pluriform nieuwsaanbod, waarop ook kranten een beroep kunnen doen. 1055 
Incidentele minderopbrengsten van de STER worden gecompenseerd." te wijzigen in: "Een vast percentage van de STER-inkomsten 
gaat naar een fonds ter bevordering van een pluriform nieuwsaanbod, waarop ook kranten een beroep kunnen doen." 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV vindt dat in het voorstel op een gekke manier geschoven wordt 
met geld. Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 1060 
 
Amendement 72 KV Amsterdam: “In zeer uitzonderlijke gevallen mag van de Balkenende-norm worden 
afgeweken” 
p. 35, r. 17; p. 42, r. 46; p. 69, r. 11, met betrekking tot de 'Balkenende-norm' de toevoeging te geven: "In beginsel" 

 1065 
Preadvies bestuur niet overnemen. De KV licht toe dat het amendement eigenlijk was ingetrokken. Voor de 
publieke zaak werken is al voldoende beloning, is een verkeerde zin. De heer Alssema stelt dat voor werken 
bij de publieke omroep de Balkenende-norm genoeg is. Anders gaat men maar elders werken. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt verworpen. 
 1070 
Amendement 73 KV Amsterdam: “Engelse begrippen hoeven niet van overheidswege te worden vertaald” 
p. 36, r. 26, luidende: "Er moet een Nederlands-Vlaamse commissie komen die zorg draagt voor het vertalen van (met name Engelse) 
woorden en begrippen in het Nederlands." te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen)” 
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Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV stelt dat in Frankrijk bijna niemand Engels spreekt. Nederlanders 1075 
moeten het wel goed kunnen. De heer Alssema: we moeten als Nederland meer Nederlands spreken, ook 
in een ICT omgeving. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt toch overgenomen 
 
Amendement 74 KV Nunspeet: “MKB stimulering” 1080 
p. 40, r. 22, de volgende aandachtspunten toe te voegen: 
“• Er komt een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor de eerste € 50.000 winst. 
• Dividend uitkeringen aan de DGA die aangemerkt worden voor de IB als aanmerkelijk belang zijn onbelast tot een maximum van € 
50.000. 
• Premies voor de ziektekostenverzekering van de DGA die zelf in zijn BV meewerkt mogen vanuit de BV worden betaald en als kosten 1085 
binnen de BV gerekend worden.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV uit haar zorgen over te weinig aandacht voor het MKB. De 
aanleiding is dat de MKB-winstvrijstelling niet voor kleine MKB’ers geldt. De heer Alssema vermeldt dat het 
bestuur dit graag gelijktrekken wil. De KV kan zich hierin vinden. 1090 
Het amendement wordt verworpen, maar de kanttekening, die zojuist gemaakt is, wordt ter harte 
genomen.  
 
Amendement 75 KV Leeuwarden: “ Geen nachtelijke tv-reclames” 
Pagina 35 regel 25 en 26, luidende: “• De wetgeving wordt aangepast om seksreclameblokken op commerciële  zenders  in nachtelijke 1095 
uren van de buis te krijgen.  
aan te vullen met: “(Financieel) kwetsbare mensen worden tegen zichzelf in bescherming genomen door tv-programma’s waar men naar 
toe kan bellen (bijvoorbeeld om een prijs te winnen of horoscoopadvies te krijgen) vergaand te reguleren.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 1100 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 76 KV Capelle aan de IJssel: “Geldschepping” 
“p. 38, r. 21/22, de tekst “Door geldschepping en overmatig lenen is het BBP kunstmatig opgepompt. En nog steeds blazen we de 
kredietbel verder op.” te wijzigen in: Deze passage volledig laten vervallen” 1105 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 77 KV Ermelo: “Ondernemers minder of niet dwars zitten” 1110 
p. 39, r. 20” Ondernemers moeten minder dwars gezeten worden……” te wijzigen in: “Ondernemers moeten niet dwars gezeten 
worden…….” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 1115 
 
Amendement 78 KV Baarn-Eemnes: “Aanscherpen innovatieparagraaf” 
p. 40, r. 48, aan te vullen met de tekst: "Nederland moet niet in alles willen excelleren maar zich concentreren op een selectief aantal 
innovatiegebieden die vanuit economisch en duurzaamheidoptiek kansrijk zijn en daar volop in te investeren. Alleen op deze wijze kan 
Nederland de internationale achterstand op dit terrein inhalen. De onlangs verschenen Investeringsagenda van het Innovatieplatform 1120 
biedt daartoe goede handvatten." 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 1125 
Amendement 79 KV Apeldoorn: “Actiever overheid bij innovatie” 
p. 40, r 49, de tekst "De overheid springt pas bij wanneer het publiek belang in het geding is en wanneer innovatie niet door de markt 
wordt opgepakt." te wijzigen in: “De overheid neemt het voortouw wanneer het publiek belang in het geding is en wanneer innovatie niet 
door de markt wordt opgepakt.” 

 1130 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 80 KV Ermelo: “Banktoezicht” 
p. 42, r. 5-6, “De banken die wel op eigen benen zijn blijven staan in de crisis kenmerken zich door …” te wijzigen in: “Deze passage laten 1135 
vervallen. De zin beginnen met: Strikte risicoafwegingen en goede interne controlemechanismen zijn nodig, terwijl er geen sprake kan zijn 
van exorbitante bonussen.” 
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Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV Ermelo licht toe dat zij tegen onderscheid is tussen banken die 
wel en banken die geen steun hebben ontvangen. De heer Alssema is namens het bestuur van mening dat 1140 
het onderscheid gehandhaafd moet blijven.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen 
 
Amendement 81 KV Ooststellingwerf: “Talentenbudget” 
p. 45, r. 40, volgende bullet toe te voegen: “• Bij het invoeren van het talentenbudget voor werknemers moet worden opgepast dat de 1145 
kosten die door de werkgevers hiervoor gemaakt worden niet een te grote belasting is voor het MKB. Dit kan dan ongunstig zijn voor de 
concurrentie positie.” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 1150 
 
Amendement 82 KV Amersfoort: “Schrappen voorstel WW-uitkering door werkgevers” 
p. 45, r. 44,  dat “werkgevers het loon van werknemers doorbetalen bij werkloosheid. Afhankelijk van het arbeidsverleden voor maximaal 
zes maanden” te schrappen. 

 1155 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV stelt dat ziekte vaak niets te maken heeft met het bedrijf, maar 
ontslag wel. De zinnen in het verkiezingsprogramma zijn daarom te strak. De heer Alssema: de WW wordt 
gestructureerd zoals bij ziekte. Ondernemers kunnen zich hiertegen verzekeren.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 1160 
Amendement 83 KV Amsterdam: “Meer controle op en harder aanpakken van uitkeringsfraude” 
p. 47, 2.3 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid toe te voegen: “Nederland heeft een groot en stevig sociaal vangnet, en dat is iets om te 
koesteren. Dat kan alleen blijven bestaan als misbruik wordt gestraft. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in het tegengaan van 
uitkeringsfraude, en worden misbruikers gekort. De grootscheepse controles waarbij instanties als politie, belastingdienst en UWV 
samenwerken, worden uitgebreid.” 1165 
 
Preadvies bestuur: overnemen Volgens de KV is er veel onvrede over de zogenaamde uitkeringstrekkers. 
Dit vangnet wil zij daarom wel handhaven, maar wel extra op fraude laten controleren. Deze controle is snel 
terug te verdienen door de extra financiële dekking. 
De heer Alssema: amendement 83 en 112 zijn bijna hetzelfde, dus wil het Landelijk Bestuur dit overnemen.  1170 
Het amendement wordt in stemming gebracht en overgenomen. 
 
Amendement 84 KV Ermelo: “Hypotheekrenteaftrek I” 
p. 49, r.6 t/m 32 vervallen geheel en worden vervangen door onderstaande tekst.  
te wijzigen in:  1175 
“1. De hypotheekrenteaftrek wordt in een periode van 30 jaar met jaarlijks 1% afgebouwd totdat een maximale aftrek van 30% is bereikt. 
Dit is, niet toevallig, gelijk aan het belastingpercentage van box 3. 
2. De komende kabinetsperiode wordt de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen beperkt tot 42% (de derde schijf van box 1). Over 
10 jaar, dus vanaf 2020 wordt gestart met afbouw van dit percentage met 1% per jaar totdat de maximale aftrek van 30% is bereikt. 
3. De hypotheekrente wordt aftrekbaar tot een eigen woningschuld van maximaal € 750.000. Met deze keuze worden de gevolgen voor 1180 
de woningmarkt geminimaliseerd. 
4. Starters mogen niet de dupe van deze maatregelen worden. Daarom wil de ChristenUnie, zodra deze maatregelen van kracht worden, 
de overdrachtsbelasting voor starters schrappen. 
5. De ChristenUnie wil de overdrachtsbelasting geleidelijk afschaffen.” 

 1185 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen. Nieuw tekstvoorstel: 
“1. Lenen en aflossen horen bij elkaar. In het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek zijn lenen en aflossen van elkaar losgeraakt. Dat 
is een legitieme, maar ongewenste ontwikkeling geweest. De ChristenUnie wil aflossen bevorderen en is daarom voorstander van een 
systeem waarin een annuïtaire belastingaftrek gedurende 30 jaar (de looptijd van een hypothecaire lening) wordt gehanteerd. Deze 
maatregel gaat gelden voor nieuwe gevallen.. 1190 
2.De hypotheekrente wordt aftrekbaar tot een woningschuld van maximaal € 750.000. Met deze keuze worden de gevolgen voor de 
woningmarkt geminimaliseerd. 
3. De hypotheekrenteaftrek wordt in een periode van 22 jaar met jaarlijks 1% afgebouwd, totdat een voor iedere woningeigenaar gelijke 
hypotheekrenteaftrek is bereikt van 30%. Dit is, niet toevallig, gelijk aan het  
belastingpercentage van box 3. 1195 
4. Voor nieuwe gevallen wordt de hypotheekrenteaftrek gelijk beperkt tot 42% (belastingpercentage derde schijf van box 1). Vervolgens 
start over 10 jaar (vanaf 2020) de afbouw van dit percentage met 1% per jaar en loopt deze mee met de onder 3) beschreven geleidelijke 
beperking van de hypotheekrenteaftrek, totdat een aftrek van 30% is bereikt. 
5. Starters mogen niet de dupe van deze maatregelen worden. Daarom wil de ChristenUnie, zodra deze maatregelen van kracht worden, 
de overdrachtsbelasting voor starters schrappen. Op termijn wil de ChristenUnie de overdrachtsbelasting geheel afschaffen.” 1200 
 
De KV Ermelo kan zich vinden in de wijzigingen. 
Het gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht en overgenomen. 
 
Amendement 85 en 86 KV Almere: “Hypotheekrenteaftrek II a en b” 1205 
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De KV Almere heeft positieve geluiden gekregen over deze voorstellen. Afgesproken is om met de 
toekomstige fractie te komen met een nieuw constructief voorstel. Daarom worden beide amendementen 
ingetrokken. 
 1210 
Amendement 87 PerspectieF: “Hypotheekrenteaftrek III” 
p. 49, 1.4.1.6 alinea 2, punt 1 
“De hypotheekrente wordt aftrekbaar tot een woningschuld van maximaal € 750.000. Met de keuze voor deze norm worden de gevolgen 
voor de woningmarkt geminimaliseerd.” te wijzigen in:  
“De hypotheekrente wordt aftrekbaar tot een woningschuld van maximaal € 500.000. Met de keuze voor deze norm wordt een goede 1215 
balans gevonden tussen een flexibelere woningmarkt en het voorkomen van te grote schokgolven.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen.  PerspectieF vindt dat de hypotheekrente tot € 500.000,- mogelijk moet 
blijven. De ChristenUnie liet drie jaar geleden tot €350.000,- hypotheekrente vrij, dus gaat het nu om een 
koerswijziging van de partij. De heer Alssema, ook geldend voor amendement 88: de grens van € 500.000,- 1220 
is een grote schok voor de woningmarkt, daarom kiezen we voor de grens van €750.000,-. Dit is niet te 
vergelijken met het voorstel van drie jaar geleden, toen ging het om een heel ander voorstel. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en blijkt na telling verworpen te zijn. 
 
Amendement 88 KV Elburg: ““Hypotheekrenteaftrek IV”  1225 
P. 49, punt 2, r. 12-13:  
2. De hypotheekrente wordt aftrekbaar tot een woningschuld van maximaal € 750.000. Met de keuze voor deze norm worden de 
gevolgen voor de woningmarkt geminimaliseerd. Te wijzigen in: 
2. De hypotheekrente wordt voor nieuwe gevallen aftrekbaar tot een woningschuld van maximaal € 750.000. Met de keuze voor deze 
norm worden de gevolgen voor de woningmarkt geminimaliseerd.  1230 
 
Extra voorstel hierbij is om bovenstaande verder aan te scherpen waarbij een woningschuld tot €500.000 aftrekbaar is.”” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV meldt dat zij het extra voorstel intrekt; het gaat om een 
betrouwbare overheid. De heer Alssema: het overheidsbeleid mag wijzigen, mits er tijdig en goed 1235 
geïnformeerd wordt. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 89 KV Nunspeet: “Onbelast reiskostenvergoeding als motivator en stimulator” 
p. 54, r. 24, aandachtspunt: ‘Aanpassing van de onbelaste ….. werk gaan wonen’. te wijzigen in:  1240 
Bovengenoemd aandachtspunt schrappen. 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht 
en verworpen. 
 1245 
Amendement 90 KV Rotterdam: “Alternatieven bij automobiliteit bevorderende maatregelen” 
Op pagina 54 tussen regel 37 en 38 de volgende bullet toe te voegen:  
• “Bij maatregelen die de automobiliteit direct dan wel indirect bevorderen moet steeds bezien worden of alternatieve maatregelen 
gevonden kunnen worden in het openbaar vervoer. Financiële prikkels om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen zullen nader 
worden uitgewerkt” 1250 
 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 91 KV Elburg: “Luchtvaart” 1255 
Het amendement wordt ingetrokken. 
 
Amendement 92 KV Rotterdam: “Openbaar Vervoer verbeteren” 
Op p. 56 na r. 31 de volgende zin toe te voegen:  
“De ChristenUnie zich zal inzetten voor het bevorderen en het sterk verbeteren van het openbaar vervoer, zowel qua dekking van het 1260 
vervoersnet als frequentie en aansluiting van de diverse vervoermiddelen op elkaar” 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 1265 
Amendement 93 PerspectieF: “Westerschelde” 
p. 58, r, 19 e.v., de tekst: “De Westerschelde is vanouds een belangrijke ader in het Nederlandse landschap. Nederland heeft zich in 
2005 aan België verplicht om de Westerschelde te verdiepen. Het verdiepen heeft echter negatieve effecten op de natuur, waardoor 
Nederland als natuurcompensatie de Hedwigepolder onder water moet zetten. Ook wordt door het verdiepen de veiligheid voor zowel de 
scheepvaart als de waterhuishouding negatief beïnvloedt. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. De Zeeuwse en Brabantse 1270 
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inwoners moeten helderheid krijgen over de toekomst van hun leefomgeving. Ook moet de overheid het landschap beschermen. Hierom 
neemt de overheid een duidelijk standpunt in tegen toekomstige verdiepingen. Grotere schepen kunnen beter in Rotterdam dan in 
Antwerpen ontvangen worden. toe te voegen aan: paragraaf 2.4.4, onder het nieuw te maken tussenkop “Westerschelde” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen: 1275 
“Geen vierde verdieping van de Westerschelde 
De Westerschelde is een zeearm die zowel economisch als ecologisch van groot belang is. Het telkens weer verdiepen van de 
Westerschelde heeft zijn sporen nagelaten. Na zo veel verlies aan kostbare polders en natuur is het genoeg geweest. De Westerschelde 
mag niet voor een vierde keer worden verdiept.” 
 1280 
PerspectieF gaat akkoord met deze wijziging. 
Het gewijzigde amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en met meerderheid 
van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 94 KV Elburg: “Landbouw I” 1285 
Dit amendement wordt ingetrokken.  
 
Amendement 95 KV Elburg: “Landbouw II” 
p. 60,  r. 9, toe te voegen:  
• De overheid zorgt er voor dat aan de basisbehoefte aan voedsel voor tenminste 80% door eigen voorzieningen in Nederland kan 1290 
worden voldaan. 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen: 
Nederland zet zich in Europa krachtig in voor een landbouwbeleid waarbij voedselzekerheid hoog in het vaandel staat. 

 1295 
De KV gaat akkoord met deze wijziging. 
Het gewijzigde amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en met meerderheid 
van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 96 KV Apeldoorn: “Veeteelt” 1300 
p. 60, r.55, de volgende tekst als aandachtspuntje toe te voegen: 
In de veeteelt worden antibiotica niet preventief en niet in een te grote groep dieren gebruikt. Het convenant tussen boeren en 
dierenartsen om het antibioticagebruik terug te dringen moet leiden tot een kwaliteitsrichtlijn en systeem van toezicht bij het 
voorschrijfgedrag. Als de betrokkenen zelf niet voor 2012 zorgen voor een systeem van controle is de ChristenUnie voorstander van 
wettelijke maatregelen om te zorgen dat er een rem komt op het veterinaire antibioticagebruik, daarbij een voorbeeld nemend aan de 1305 
maatregelen die eerder in Denemarken zijn getroffen. 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 1310 
Amendement 97 KV Utrecht: “Geen correctief referendum” 
p. 69, r. 3, de tekst: 
“De invoering van een correctief referendum op verzoek van kiezers over een wetsvoorstel cq. Verordening die door parlement, 
gemeenteraad of provinciale staten goedgekeurd, is wenselijk. Een dergelijk referendum heeft alleen nut als het aantal handtekeningen 
om een referendum aan te vragen op een geloofwaardig niveau wordt vastgesteld, en de opkomstdrempel tenminste boven de 50% ligt.” 1315 
te schrappen! 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV is van mening dat een correctief referendum niet past in een 
representatieve democratie. De heer Alssema: de Commissie Schutte stelde dat een correctief referendum 
kan mits gemeentes en provincie zich daarover hebben uitgesproken met een hoge kiesdrempel. 1320 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 98 KV Amsterdam: “De overheid heeft geen taak vast te leggen wat verantwoordelijk 
burgerschap is” 
p. 71, r. 1, luidende: "Een Handvest verantwoordelijk burgerschap bepaalt overheid en burger elk bij hun eigen 1 mogelijkheden en 1325 
verantwoordelijkheden voor de instandhouding van de leefbaarheid van de samenleving."  
te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Volgens de KV bereik je met een Handvest alleen mensen die zich al 
goed gedragen, anderen niet. De heer Alssema: het is belangrijk duidelijk te maken aan burgers wat van 1330 
hen verwacht wordt. Het is geen overheidsproduct, maar voor burgerschapsplichten is dit van belang. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 99 KV Amsterdam: “Wél identificatieplicht voor 16-minners en 70-plussers” 
p. 71, r. 36, luidende "De identificatieplicht wordt afgeschaft voor 16-minners en 70-plussers." 1335 
te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 
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Preadvies bestuur: niet overnemen. 
De KV geeft in haar toelichting aan dat het lastig is om voor bepaalde groepen de identificatieplicht in te 
trekken. Er is steeds meer criminaliteit door jongeren, daarom moeten we de leeftijdsgrens hiervoor 1340 
verlagen. De heer Alssema: de leeftijdsgrenzen zijn op praktische gronden bepaald.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en toch aangenomen. 
 
Amendement 100 KV Nunspeet: “5% reductie bij overheidsorganisaties” 
p. 73, r. 21 e.v. Het volgende aandachtspunt toe te voegen: 1345 
• Alle overheids- en semioverheidsorganisaties krijgen als doelstelling om in de komende 4 jaar het personeelsbestand met 5% te 
reduceren. Deze reductie moet gericht zijn op het reduceren van het overwicht van ambtenaren in beleidsontwikkeling en ontwikkeling 
van regelgeving, het reduceren van communicatie afdelingen en het terugdringen van het aantal bestuurslagen, en moet meer ruimte 
creëren voor de politiek enerzijds en professionele ambtenaren zoals leraren, onderwijzers, politieagenten, etc. anderzijds. 
En de aandachtspunten 2 t/m 6 te schrappen. 1350 
 
Preadvies bestuur: niet overnemen.  
De KV wil vasthouden aan het amendement en stelt dat de overheid zelf de slag naar minder ambtenaren 
moet maken. Ze wil het laatste punt zo nodig laten vallen. De heer Alssema: we willen geen botte bijl 
methode. 1355 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 101 KV Nunspeet: Politietaken niet overbrengen naar bestuurlijke toezichtorganisaties”  
p. 74, r. 28, aandachtspunt: ‘Politietaken die niet …. aan burgers over.’ te schrappen. 

 1360 
Preadvies bestuur: niet overnemen. Het amendement wordt zonder nadere toelichting in stemming gebracht 
en verworpen. 
 
Amendement 102 KV Amsterdam: “Er bestaat soms wel een relatie tussen terrorisme en 
levensovertuiging” 1365 
p. 74, r. 45, luidende: "Onvrijheid kan niet worden bestreden met maatregelen die zelf de vrijheid inperken. Opvattingen en (religieuze) 
levensovertuigingen als zodanig hebben helemaal niets te maken met bedreiging van de nationale rechtsorde." 
te wijzigen in: "Op zichzelf vormen opvattingen en (religieuze) levensovertuigingen geen bedreiging voor de nationale rechtsorde. Zij 
kunnen daar echter wel voor misbruikt worden." 

 1370 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 103 KV Amsterdam: “Toegang tot het recht voor minvermogenden is géén taak van 
advocatuur en notariaat” 1375 
 
De KV Amsterdam trekt dit amendement in. 
 
Amendement 104 KV Amsterdam: “Decentralisatie van de rechterlijke organisatie kost veel geld en levert 
niks op” 1380 
p. 75, r. 45, luidende: "Toenemende grootschaligheid in de rechterlijke organisatie wordt gecompenseerd door meer nevenvestigingen te 
openen in gemeenten en steden met een regionale centrumfunctie; rechters en officieren van justitie houden geregeld zittingen ‘in de 
wijk’." te wijzigen in: (Deze tekst te laten vervallen) 

 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 1385 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 105 KV Leeuwarden : “Mediation stimuleren” 
p. 75, r. 39 t/m 44, de tekst: “De gang naar de (dure) rechter is niet altijd nodig. Conflictbemiddeling is vaak een betere en minder kostbare 
weg. Daartoe wordt bij (burgerlijke) conflicten tussen burgers eerst bemiddeld, voordat zij tot rechtszittingen kunnen leiden. Dit kan bij een 1390 
mediator; daarnaast wordt voorzien in een ‘vrederechter’ die verzoeningszittingen houdt. Bij een geschil bemiddelt de vrederechter; deze 
probeert partijen tot een akkoord te brengen. Dit akkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis. “ te wijzigen in:  
“De gang naar de (dure) rechter is niet altijd nodig. Conflictbemiddeling is vaak een betere en minder kostbare weg. Daartoe kan bij 
(burgerlijke) conflicten tussen burgers eerst bemiddeld worden, voordat zij tot rechtszittingen kunnen leiden. Dit kan bij een mediator. Dat 
wordt gestimuleerd. Bij wet wordt daarom mogelijk gemaakt dat een overeenstemming tussen partijen die bij een mediator tot stand is 1395 
gekomen als rechtsgeldige akte kan worden ingeschreven bij een notaris.” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV vindt dat verplichte mediation vooraf aan de rechtsgang een rem 
is op de rechtsgang. Daarom laat zij liever de uitkomst van mediation inbrengen bij de notaris. De heer 
Alssema: mediation is belangrijk. Het moet niet dwingender zijn, maar sneller, na mediation moet de gang 1400 
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naar de vrederechter volgen. De KV Leeuwarden merkt op dat in ons rechtssysteem nu geen vrederechter 
opgenomen is.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en na telling blijkt dat het amendement toch overgenomen 
is. 
 1405 
Amendement 106 KV Leeuwarden: “Geen stigmatisering van alle veroordeelden” 
p. 75, r. 48 t/m 50, luidende: “Niet alleen de slachtoffers, maar ook wijken en buurten worden op de hoogte gesteld van straffen of 
maatregelen die zijn opgelegd aan daders die aldaar misdrijven hebben gepleegd.” 
te schrappen. 

 1410 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen:  
"Niet alleen de slachtoffers, maar ook wijken en buurten worden er van op de hoogte gesteld dat misdrijven die in hun omgeving zijn 
gepleegd, zijn opgelost en dat de daders hun terechte straf hebben gekregen." 

 
De KV licht toe dat het een onwenselijk situatie is. De heer Alssema merkt op dat het niet alleen om het 1415 
slachtoffer gaat, maar ook de omgeving.  
Het gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen. 
 
Amendement 107 KV Utrecht: “Taak Nederlandse krijgsmacht” 
De KV Utrecht trekt het amendement in.  1420 
 
Amendement 108 PerspectieF: “Inzet Nederlandse militairen” 
p. 79, r. 42-46 ““Aan de inzet van militairen voor crisisbeheersing en vredesoperaties ligt bij voorkeur een adequaat volkenrechtelijk 
mandaat ten grondslag. De Kamer wordt daarbij geïnformeerd zoals geregeld in artikel 100 van de Grondwet. Bij de inzet van militairen in 
andere gevallen wordt de Kamer zoveel mogelijk langs de lijnen van het Toetsingskader geïnformeerd. Financiering van de inzet van 1425 
militairen vindt plaats via de zogenaamde Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).” 
te wijzigen in: “Aan de inzet van militairen voor crisisbeheersing en vredesoperaties ligt bij voorkeur een adequaat volkenrechtelijk 
mandaat ten grondslag. De Kamer wordt daarbij geïnformeerd zoals geregeld in artikel 100 van de Grondwet. Bij de inzet van militairen in 
andere gevallen wordt de Kamer zoveel mogelijk langs de lijnen van het Toetsingskader geïnformeerd. Ook de besluitvorming over de 
inzet van de militairen vindt plaats via de in het Toetsingskader genoemde criteria. Financiering van de inzet van militairen vindt plaats via 1430 
de zogenaamde Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).” 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. PerspectieF licht toe dat het amendement niet overbodig is, zoals het 
bestuur stelt, want het gaat over besluitvorming; niet alleen over informatievoorziening en toetsingskaders.  
De heer Alssema: wat u wilt, zit al in de toetsingscriteria, is dus overbodig.  1435 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 109 KV Nunspeet: “Verlaten van de krijgsmacht voor de pensioengerechtigde leeftijd” 
p. 80, regel 1, aandachtspunt: ‘Militairen die voor …. een nieuwe baan.’ te schrappen. 

 1440 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 110 KV Rotterdam: “Erkenning Palestijnse staat” 
p.83 tussen regel 22 en 23 de volgende bullet toe te voegen:  1445 
• “Israël wordt opgeroepen om zich constructief op te stellen in het vredesproces en te stoppen met het bouwen van nederzettingen in de 
betwiste gebieden.” 

 
Preadvies bestuur: gewijzigd overnemen: 
Van Israël en de Palestijnen wordt een constructieve houding in het vredesproces gevraagd. Deze houding krijgt betekenis als Israel zich 1450 
constructief opstelt in het nederzettingenbeleid en de Palestijnen Israël als staat onomwonden accepteren. 

 
De KV licht ter meerdere evenwichtigheid toe dat dit de ChristenUnie beter bij elkaar kan houden. Ze is voor 
gewijzigde amendement. Het gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen. 
 1455 
Amendement 111 KV Elburg, Baarn, Amersfoort: “Geen crisis- en hersteltax” 
aan te passen voor wat betreft zaken met betrekking tot de (tijdelijke) BTW-verhoging van 19 naar 20% (crisis-en hersteltax), in ieder 
geval de passages: 
• p. 6, r. 8 en 9: “, en door een tijdelijke crisis- en hersteltax” 
• p. 84, r. 40-46 1460 
• p. 86, 3.4.1 Belastingheffing naar draagkracht, de eerste bullet, r. 25 en 26 te verwijderen. 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen 
De KV Amersfoort is niet tegen de crisis- en hersteltax, maar het moet niet via de BTW geregeld worden. 
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De KV Elburg is van mening dat tijdelijke maatregelen vaak permanent zijn en dit is voor de burger niet 1465 
positief.  
De heer Alssema: alle burgers moeten hun steentje bijdragen. In Duitsland bestaat ook een 
solidariteitsheffing. Andere mogelijkheden zijn onrechtvaardig en ongewenst. In overleg met de top van de 
mensen op de kandidatenlijst is gekomen tot een kleine verhoging van de BTW. Het kwartje van Kok is niet 
teruggedraaid, de maatregel waarvan nu sprake is, wordt uiterlijk 2014 afgeschaft. De hoge BTW geldt voor 1470 
de luxere producten, voor de sterkste schouders. Hij wil het amendement graag ontraden. 
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 
Amendement 112 KV Amsterdam: “Niet bezuinigen op belastingambtenaren” 
p. 86, 3.4 Solidair belastingstelsel toe te voegen: “De meeste overheidsdiensten kosten geld. Dat geldt niet voor de belastingdienst: die 1475 
haalt juist geld op. Personeelstekort zorgt ervoor dat slechts enkele van de jaarlijkse miljoenen belastingaangiften worden gecontroleerd, 
terwijl veel belastingambtenaren hun jaarsalaris moeiteloos terugverdienen. Daarom moet er extra geld naar de belastingdienst, evenals 
naar politieonderdelen die gespecialiseerd zijn in het afpakken van crimineel verkregen geld. Het spreekt voor zich dat dit geld wordt 
geïnvesteerd in het uitvoerende toezicht en niet in overhead.” 

 1480 
Preadvies bestuur: overnemen. Het amendement wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen overgenomen. 
 
Amendement 113 KV Capelle aan de IJssel: “Geen reclameheffing” 
p. 87, r.19, de tekst “Er komt een reclameheffing op commerciële uitingen die impact hebben op de publieke ruimte, 19 zoals billboards, 1485 
rijdende reclames op vrachtwagens en openbaar vervoer, TV-spots en dergelijke” volledig laten vervallen 

 
Preadvies bestuur: niet overnemen. De KV is het niet eens met de ontrading door het bestuur. De passage 
is een vreemde eend in het pakhuis en zou op andere plaats moeten staan, maar er is geen andere plek te 
vinden in het verkiezingsprogramma. De heer Alssema merkt op dat de KV op zich geen probleem heeft 1490 
met de maatregel, maar dat zij de maatregel op de verkeerde plek vindt staan en deze dus zo nodig een 
andere plaats wil geven.  
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen. 
 

 1495 

• Stemming over het gehele programma 
Met algemene stemmen is het hele programma aangenomen. 
 

• Moties 
Motie 1 KV Groningen: “Oproep om alsnog een krimppassage in het verkiezingsprogramma op te nemen” 1500 
Verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- in het verkiezingsprogramma expliciet, in een aparte paragraaf, aandacht te besteden aan de negatieve gevolgen van de 
bevolkingsontwikkeling; 
- in deze paragraaf duidelijk de beleidskeuzes weer te geven hoe deze nadelige gevolgen van krimp gecompenseerd dienen te worden 
tot verbetering van de leefbaarheid. 1505 
 
Deze is ingegeven door de drie noordelijke provincies die zelf geen stem hebben op het congres. 
Preadvies bestuur: overnemen. De motie wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en met 
meerderheid van stemmen overgenomen. 
 1510 
Motie 2 KV Amersfoort: “Voorzichtigheid geboden bij mogelijke stapeling van eigen bijdrages aan diverse 
zorgkosten” 
Verzoekt het Landelijk Bestuur: 
Geen verhoging van eigen bijdragen of eigen risico toe te staan voordat nauwkeurig is berekend dat de financiële gevolgen geen 
onrechtvaardig grote belasting vormen voor alleenstaanden, echtparen of gezinnen (zowel ouderen als jongeren, zowel grote als kleine 1515 
gezinnen, zowel tweeverdieners als alleenverdieners) met een zorgbehoefte.   

 
De heer Alssema: deze motie spreekt zorg uit, en wordt door het Landelijk Bestuur overgenomen. 
De motie wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen 
overgenomen  1520 
 
Motie 3 KV Leeuwarden: “alsnog een passage over EPD in het verkiezingsprogramma op te nemen” 
Verzoekt het Landelijk Bestuur: 
In paragraaf 1.5 van het verkiezingsprogramma het standpunt van de ChristenUnie op te nemen inzake het EPD. 
 1525 
Tekstvoorstel: 
De ChristenUnie ziet de voordelen die het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan bieden bij de zorgverlening, maar signaleert dat de 
vertrouwelijkheid van medische gegevens die worden opgeslagen in het EPD op dit moment nog onvoldoende gewaarborgd kan worden. 
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Nader onderzoek en aanpassingen zijn vereist. Totdat privacy en vertrouwelijkheid voldoende gewaarborgd kunnen worden, wordt het 
EPD nog niet landelijk ingevoerd.  1530 
 
Preadvies bestuur: positief. Ze stelt wel de volgende wijziging voor: 
De ChristenUnie ziet de voordelen die het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan bieden bij de zorgverlening, maar signaleert dat de 
vertrouwelijkheid van medische gegevens die worden opgeslagen in het EPD op dit moment nog onvoldoende gewaarborgd kan worden. 
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens zijn voorwaarde voor landelijke invoering van het EPD. Nader 1535 
onderzoek en aanpassingen zijn daartoe vereist.  
 

De KV is het eens met advies. 
De motie wordt zonder verder toelichting in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen 
overgenomen  1540 
 

• Dank voor leden van de programcommissie 
De programcommissie, bestaande uit Joop Alssema, Robert de Graaff, Simone Kennedy, Annelies van der 
Kolk, Reinier Koppelaar, Carola Schouten, Gert-Jan Segers, Joël Voordewind, Jacob Pot en Pieter Grinwis 
wordt bedankt voor haar werk en alle leden krijgen een boeket bloemen en applaus. 1545 
 

12. Campagne 
De heer Blokhuis vraagt de campagneleider Shahied Badoella op het podium te komen. Deze krijgt het 
woord en licht de campagne toe. De ChristenUnie gaat als een geheel voor de campagne, de Tweede 
Kamer fractie en het partijbureau.  1550 
Financiën zijn daarvoor belangrijk. De belactie heeft € 220.000,- opgeleverd. Shahied wil iedereen 
aansporen mee te doen met de campagne. Vanaf 8 mei is de hete campagne.  
Er wordt een kort filmpje vertoont over de campagne ik doe mee. 

 
13. Sluiting door vice-voorzitter 1555 

Vice-voorzitter van het Landelijk Bestuur Sandra Korteweg sluit het congres af. Zij wijst de mensen op de 
gebedsavonden in het kader van de verkiezingen, een initiatief van Frans de Lange en Kees Sinke. Men 
wordt gevraagd alle activiteiten te melden aan het partijbureau. Zonder gebed is onze partij nergens.  
Zij gaat daarna zelf voor in gebed. 
Tot slot is de samenzang: Groot is uw trouw, o Heer.  1560 
 


