
AMENDEMENTEN

NR. INDIENER ESSENTIE IN 1 
REGEL

INDIENER STELT VOOR DE TEKST (OP) TOELICHTING PRE-ADVIES

1 Capelle ad 
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.

Gebruikelijke terminologie. Tekorten worden verkleind, niet verbeterd. In economische kringen wordt vaak gesproken over het verbeteren van 
het overheidstekort. Maar op zich geen bezwaar tegen dit amendement. 
Overnemen.

2 Ooststellingw
erf

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.

- De gedachte van dit amendement keert al terug in 1.3.2. Ontraden. 

3 Ooststellingw
erf

Burgernet 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).

- De gedachte van dit amendement keert al terug in 1.2.1 (Veiligheid en 
leefbnaarheid in buurten) en 1.5 (zorg). Ontraden.

4 Capelle ad 
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

Het gaat hier om het helpen van jongeren die dreigen weg te glijden in de 
criminaliteit. Op zich goed maar een schoolperiode van 6 jaren lijkt voor de 
betreffende jongeren erg lang. Vaak zijn het mensen die met de handen willen 
werken, vandaar de nadruk op ‘praktische vakken’.

Overnemen.

5 Amsterdam Aandacht voor 
Antilliaanse 
jongeren.

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.

Vanwege de val van het kabinet is het geld dat aan 'Antillen-gemeenten' is 
toegezegd nog niet uitgekeerd. Het is heel belangrijk dat dat alsnog gebeurt, en 
dat er een goede start wordt gemaakt met het aanpakken van problemen rond 
Nederlands-Antilliaanse jongeren.

Overnemen.

6 Ooststellingw
erf

Aanvulling bij 1.2.1 
Veiligheid en 
leefbaarheid in de 
buurt.

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.

- Gewijzigd overnemen. De laatste zin is overbodig. Het primair onderwijs 
( de basissschool) biedt al voldoende aandacht aan onwtikkeling van 
waarden, maar dan geintegreerd in de lesstof.
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7 Ooststellingw
erf

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. 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. 

- De gedachte achter de terechte waarneming van de eerste opmerking van
Ooststellingwerf keert ruimschoots terug in het programma in diverse 
paragrafen. De gedachte achter de tweede alinea geeft terecht weer dat 
opvoeding vooral een verantwoordelijkheid is van ouders, maar de 
overheid zou haar bevoegdheden overschrijden als zij zou voorschrijven 
hoe zij dat moeten doen en kan dus noch voorschrijven dat beide ouders 
werken, noch voorschrijven dat een van beide ouders thuis moet blijven.  
Ontraden.

8 Amsterdam, 
Rotterdam

Drugsverstrekkingpr
ogramma's alleen 
geoorloofd als 
uiterste maatregel.

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
niet mogelijk is."

Regel 19 is ons inziens te rigide geformuleerd. Programma’s van methadon- en 
heroïneverstrekking zijn zorgvuldig opgebouwde medische programma’s, waar 
alleen zwaar en chronisch verslaafde mensen in worden toegelaten om via deze 
medicatie toediening weer een enigszins normaal leven op te bouwen, waarin het 
scoren van drugs is vervangen door het toedienen van medicatie. Vermindering 
van gebruik is zeker gewenst, maar afkicken staat voor deze categorie patiënten 
niet in de doelstellingen. De samenleving is er niet bij gebaat als de genoemde 
groep van de programma's wordt uitgesloten en weer op zichzelf is aangewezen. 
De huidige formulering in het conceptprogramma staat daarmee te ver af van de 
realiteit. Volgens verslavingszorginstelling de Jellinek zijn mensen die in zo’n 
programma zitten veel minder crimineel, gezonder, verzorgen zij zichzelf beter en 
bezoeken ze vaker een arts.

Er zijn afkickprogramma’s waarin methadon tijdelijk wordt verstrekt met 
het oog afbouw van verslaving. Dat perspectief – einde van verslaving – 
mogen we nooit opgeven en we mogen mensen nooit definitief afschrijven.
Ontraden.

9 Elburg Verbeuring huizen 
en ruimtes

pagina 11, regel 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.

Eigenaren hebben niet altijd inzicht in wat er in panden gebeurt, zeker niet bij 
verhuur. Het is te zwaar om bij niet-verwijtbaar gedrag het pand verbeurd te 
verklaren.

Overnemen.

10 Leeuwarden Eenvoudige 
misdrijven

Pagina 11, r. 45, luidende:
• ‘Eenvoudige  misdrijven’,  waarbij  de  bewijsvoering  overduidelijk  
is  en  vervolging  naar  alle waarschijnlijkheid 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. 

De termijn van een week is totaal onrealistisch. Een maand zou ook al erg 
ambitieus zijn. De achterstanden bij rechtbanken en Openbaar Ministerie zijn 
enorm, en dienen zeker te worden teruggedrongen. We moeten de realiteit echter 
in het oog houden. Ook bij bestraffing binnen 1-3 maanden is de “link” met het 
gepleegde strafbare feit bij de dader nog meer dan voldoende aanwezig. Daar 
zou op ingezet moeten worden. 

Processen zullen inderdaad op die snelle afhandeling moeten worden 
aangepast. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het kan wel. Dit staat in de 
betreffende passage. Ontraden.
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11 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 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.

Het recht dient zonder aanziens des persoons te gelden. De genoemde regeling 
is een slecht voorstel, waarbij mensen die een keer een overtreding begaan met 
een wat hoger inkomen te hard worden aangepakt. Ook wordt inkomen als 
criterium gebruikt, waarbij ook vermogen een rol had kunnen spelen. Daarnaast 
hebben met name jongeren een laag inkomen, maar plegen bepaalde groepen 
jongeren verhoudingsgewijs veel overtredingen. Zij worden op deze wijze ten 
onrechte ontzien. Vermogende veelplegers, die bv. auto’s bewust fout parkeren 
en een parkeerbon voor lief nemen kunnen met het wijzigingsvoorstel ook beter 
worden aangepakt (bv. de eerste bon in een jaar kost €50, de tweede €100, de 
derde €200, etcetera). We willen nl. dat mensen hun gedrag aanpassen.
Tot slot is de uitvoerbaarheid van het voorstel in het verkiezingsprogramma slecht
aangezien gekeken moet worden naar een inkomen (welk jaar? wat als dit niet is 
vastgesteld? wat bij correcties?). 

Juist de gedachte dat het recht zonder aanzien des persoons geldt, geeft 
aan dat straffen globaal voor iedereen gelijk moeten wegen. Daarom is de 
boete voor rijken hoger dan voor mensen met een lager inkomen. De 
boetes moeten zodanig zijn dat het er toe leidt dat gedrag verandert. 
Ontraden.

12 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 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."

Het lot van daders ligt uiteindelijk niet in handen van slachtoffers. Dan zou 'wraak' 
een veel te grote rol kunnen spelen, en bovendien werkt het rechtsongelijkheid in 
de hand: het ene slachtoffer kan zich volledig met een dader verzoend hebben, 
terwijl een ander slachtoffer vervuld is van een (begrijpelijke) diepe afkeer van de 
dader.

Overnemen.

13 Leeuwarden Schadevergoeding 
slachtoffers 
criminaliteit

Pagina 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 krijgen. Nu 
worden veel slachtoffervorderingen nog niet gehonoreerd door de 
rechter, omdat deze onvoldoende onderbouwd zijn. Slachtoffers 
dienen daar meer hulp bij te krijgen.

Dit is al lang het geval, de zgn. schadevergoedingsmaatregel. Deze wordt door 
rechters (vrijwel) standaard opgelegd. Het houdt in dat een dader die een 
slachtoffer schade heeft berokkend, aan de staat moet betalen. De staat zorgt 
voor (directe) terugbetaling aan het slachtoffer, en de staat handelt de inning van 
het bedrag bij de dader zelf af (zonder dat het slachtoffer daar dus “last” van 
heeft, in de zin van moeite doen voor of lang moeten wachten op uitbetaling). Er 
zou wel meer of betere slachtofferhulp moeten komen op dit vlak; veel 
slachtoffervorderingen worden nl. niet gehonoreerd door de rechter, omdat deze 
onvoldoende onderbouwd zijn – ook als het slachtoffer hulp heeft gekregen van 
Bureau Slachtofferhulp. 

Gewijzigd overnemen.  In te voegen tekst: "Toegebrachte  
vermogensschade  is  –  bij  criminaliteit  - moet gemakkelijker 
verhaalbaar worden via de strafrechter. 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. "

14 Amsterdam Extra taalcursussen 
Nederlanders van 
buitenlandse 
afkomst.

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 ins[panninge gepleegd worden in het 
bereiken van deze mensen met taalcursussen, zodat ze er echt 
kunnen gaan bijhoren."

[Behoeft geen toelichting.] Overnemen.

15 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

Leven met religieuze
verschillen 1

Blz. 14 regels 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. .  

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. 

• De Nederlandse overheid gaat niet over deze zaak en kan alleen via diplomatiek
overleg verandering nastreven;
• Indieners zijn van mening dat de ChristenUnie zich beter kan richten op het 
steunen van alle mensen bij hun integratieproces in positieve zin.

Overnemen.
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16 Delft, 
Maassluis-
Maasland

Leven met religieuze
verschillen 2

Blz 14 regels 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

Aan symboolregelgeving moet de CU niet meedoen. Inhoud is belangrijk, niet de 
vorm. Regelgeving op dit punt kan zich op den duur tegen de Christenen en haar 
eigen symbolen richten. Denk daarbij aan de creatieve wijze waarop politieke 
partijen met de winkelsluitingen op Zondag omgaan. Bovendien ligt dit punt niet in 
lijn met het tweede punt: 
De ruimte voor religie – dus ook voor de islam -  in de publieke ruimte blijft. 
Iedereen heeft de vrijheid om ook in het publieke domein zijn hart te laten 
spreken.
Er ligt al druk op christelijke symbolen. Denk aan de sores rond het klokkengelui 
in Tilburg, de tekst van boer Van Ooijen op het dak van zijn boerderij, de 
aankondiging van kerkdiensten aan de rand van het dorp, het Leger des Heils dat 
dempers op de trompetten moet gaan zetten. Een nieuwe wet gaat dit gedrag 
legitimeren en dat moeten we niet hebben.

Het is naar de mening van het bestur een afgewogen tekst. Er is alle 
ruimte voor religie in de publieke ruimte. Maar - zoals dat ook voor 
integraalhelmen en bivakmutsen geldt: in sommige situaties en in 
sommige beroepen is het bedekken van je gelaat iets wat de veiligheid of 
de openbare orde, dan wel een normaal uitoefenen van je beroep, 
belemmert. Ontraden.

17 Delft, 
Maassluis-
Maasland

Leven met religieuze
verschillen 3

Blz. 14 regels 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

De CU moet zich niet bezig houden met financiering van religieuze activiteiten in 
het kader van het proportionaliteitsbeginsel. Vele van onze kerken financieren 
zendingswerk over de hele wereld. CU leden willen zelf ook niet in andere landen 
met belemmering van geldstromen te maken krijgen.   

Extra toelichting: dit is een algemene regel waarbij er slechts onderscheid 
gemaakt wordt tussen vrije en onvrije landen. Intellectuele, religieuze en 
politieke uitwisseling tussen vrije landen is geen enkel probleem. Maar 
daar waar onvrijheid wordt gepropageerd, daar moeten we alert zijn, zoals 
we dat ten tijde van de Koude Oorlog ook waren. Samen met de 
islamitische gemeenschap zet de Nederlandse overheid zich hier actief in 
tegen radicalisering onder islamitische jongeren. Het zou dan merkwaardig
zijn om vervolgens wel de deuren open te zetten voor financiële 
ondersteuning van die radicalisering. Ter illustratie, een land als Saoedi-
Arabie heeft de afgelopen periode vele miljarden dollar besteed aan de 
verspreiding van het wahabisme (een radicale versie van de islam). 
Ontraden.

18 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

Leven met religieuze
verschillen 4

Blz. 14 regels 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 vervallen 

Nederlanders vallen onder het vigerende strafrecht. Daarbij moet geen 
onderscheid worden maken tussen gewone (seculiere) en religieus gemotiveerde 
overtredingen. Wie zou dat onderscheid trouwens moeten gaan uitmaken? Zie 
ook parallelliteit met het volgend item nl. blz. 14 regels 39-41
De overheid voert noch een religieus noch een seculier voorkeursbeleid. 
Identiteitsgebonden en niet-identiteitsgebonden maatschappelijke organisaties 
worden, bijvoorbeeld in het subsidiebeleid, op gelijke voet behandeld.  

De bedoeling is tegengesteld aan de interpretatie van de indiener. Beoogd 
is duidelijk te maken dat bv. uit eerwraak gepleegde moord  moord is en 
als moord bestraft wordt, ook al is er mogelijk een religieuze achtergrond. 
Ontraden.

19 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.    

Toen de vader van een Syrisch gezin vorig jaar in Nederland overleed, kreeg zijn 
schoonzoon, die in Syrië woont geen visum, omdat hij geen sociale binding met 
het thuisland heeft wegens zijn onvrijwillige kinderloosheid. 

Overnemen.

20 Delft, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 1a

Invoegen na op blz. 14 tussen regel 50 en regel 51
Sinds de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2001 is het 
stuwmeer aan vluchtelingen die om economische redenen naar 
Nederland kwamen weggewerkt. De instroom van asielzoekers is 
door strenge uitvoering van de wet van 60.000 naar 15000 per jaar 
teruggebracht. Het aantal instromers is nu op een verantwoord 
niveau gekomen. Nederland kan zo invulling blijven geven aan zijn 
internationale verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opvang 
van vluchtelingen. Naast de eerder genoemde opvang in de eigen 
regio blijft er ook een internationale verantwoordelijkheid voor 
Nederland in de oplossing van de vluchtelingen problematiek. 

Met het nieuwe beleid wordt recht gedaan aan de Bijbelse noties over de 
vreemdeling. Ons land neemt daarmee weer de oude humane en solidaire positie 
in, die zij altijd als gehad heeft ten aanzien van het oplossen van de globale 
vluchtelingenproblematiek. De voorgestelde maatregelen zijn afkomstig van Oud-
premier Lubbers, die ze vorig jaar in het Nederlands Dagblad van 22 september 
2009 heeft gepubliceerd. Het asielbeleid wordt omgebogen van een hard introvert 
beleid naar een intrinsiek rechtvaardig beleid. Met dit beleid komt er een einde 
komen aan de opsluiting van mensen zonder enige vorm van proces. De 
vreemdelingenpolitie stopt met haar gewelddadige uitzetacties. Kinderen en hun 
ouders worden niet meer op straat gezet. En er wordt recht gedaan ook aan hen 
die om welke moverende reden dan ook niet naar hun land van herkomst terug 
kunnen. Voor COA en DT&V leidt dit beleid tot substantiële kostenbesparingen.

Overnemen.
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21 De bescherming van 
vreemdelingen 1b

Het moment is gekomen om het huidige strenge beleid om te buigen 
naar een rechtvaardig beleid. De uitvoering van het Generaal Pardon 
heeft geleerd dat er geen gevaar voor aanzuigende werking is 
gebleken. Met de huidige instroommaatregelen kan nu de strenge 
uitvoering van de Vreemdelingwet worden bijgesteld naar een 
humaan beleid. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de ernstige 
klachten van internationale mensen-rechtenorganisaties. Verder kan 
weer royaal invulling worden gegeven aan de universele verklaring 
van de rechten van de mens en van het kind en aan spraken van de 
Raad van Europa. 

Paul Scheffer haalt in zijn boek Het land van aankomst de Amerikaanse socioloog
Robert E. Park aan die de cyclus van etnische relaties beschreef: vermijding, 
conflict en assimilatie. Nederland verkeert momenteel in de conflictfase. Met de 
adoptie van de voorgestelde aanpak kan de ChristenUnie een bewuste start met 
de intrede van de assimilatiefase maken. 

Overnemen.

22 De bescherming van 
vreemdelingen 1c

In dat kader worden de volgende maatregelen uitgevoerd:  
1. Drie maanden na indiening van het asielverzoek gaat het recht op 
taalonderwijs in;
2. Zes maanden na het indienen van het asielverzoek gaat het recht 
op werk in;
3. Gemeenten worden zes maanden na het indienen van het 
asielverzoek betrokken bij de beslissing over het verblijf. Als na zes 
maanden een voornemen tot uitzetting bestaat, moet het advies van 
de gemeente worden ingeroepen over de mate van participatie van 
de asielzoeker;
4. Indien drie jaar na indiening van het asielverzoek  nog steeds geen
definitieve beslissing is genomen, dan moet de asielzoeker een 
verblijfsvergunning krijgen;
5. Nederland verplicht zich tegenover de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties om per jaar 5000 
vluchtelingen op te nemen, die uit een gevaarlijke en uitzichtloze 
situatie dringend elders herhuisvesting nodig hebben.

Als dit amendement wordt aangenomen vervalt amendement Bescherming van 
vreemdelingen 6.

Gewijzigd overnemen. Voorsel: In dat kader worden de volgende 
maatregelen uitgevoerd:  
1. Drie maanden na indiening van het asielverzoek gaat het recht op 
taalonderwijs in, waarbij aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
vluchteling recht wordt gedaan;
2. Zes maanden na het indienen van het asielverzoek gaat het recht op 
werk in;
3. Gemeenten worden zes maanden na het indienen van het asielverzoek 
betrokken bij de beslissing over het verblijf. Als na zes maanden een 
voornemen tot uitzetting bestaat, moet het advies van de gemeente 
worden ingeroepen over de mate van participatie van de asielzoeker;
4. Indien drie jaar na indiening van het asielverzoek  nog steeds geen 
definitieve beslissing is genomen, zonder dat de asielzoeker hiertoe een 
verwijt treft,  moet de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgen;
5. Nederland verplicht zich tegenover de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties om een substantieel hoger aantal 
vluchtelingen dan nu het geval is op te nemen, die uit een gevaarlijke en 
uitzichtloze situatie dringend elders herhuisvesting nodig hebben.

23 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 2

blz. 15 regel 7-9
De leefomstandigheden voor asielzoekers en vooral voor kinderen, 
moeten sterk worden verbeterd. Detentie wordt alleen 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. 

Voor kinderen en volwassenen moet een zelfde beleid worden gevoerd. Uit het 
oogpunt van humaniteit en beschaving zet de overheid geen mensen op straat. 
Met Christelijke barmhartigheid is dit helemaal niet te rijmen.

De ChristenUnie ziet detentie als uiterste middel, maar instrumenten om te
kunnen optreden ten behoeve van de verwijdering van mensen die geen 
verblijfsvergunning krijgen moeten er  in laatste instantie zijn. Ontraden.

24 Westland, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 3

op blz. 15 regel 15-16
Nederland zet zich, op basis van het Vluchtelingenverdrag, in voor 
het bereiken van duurzame oplossingen voor de 
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.

Wanneer de ChristenUnie vindt dat de vluchtelingen zoveel mogelijk ter plaatse 
opgevangen moeten worden, is zij moreel verplicht aan de UNHCR geldelijke 
middelen beschikbaar te stellen om dat beleid daadwerkelijk uit te voeren. Te 
bedenken valt dat de hulp in de regio zeer effectief kan zijn. 

De directeur van ZOA Ethiopië geeft aan dat elke euro daar ter plaatse zesmaal 
zo veel waard is.   

Gewijzigd overnemen, nl: "stelt vanuit het budget voor 
Ontwikkelingssamenwerking een substantieel bedrag aan de UNHCR 
beschikbaar". Anders is het een ongedekt amendement.
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25 Loppersum Asielzoekers & 
Vluchtelingen I

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.

‘Bescherming’ houdt meer in dan opvang alleen, het omvat meer rechten, zoals 
ook het Vluchtelingenverdrag meer rechten omvat. Ook in EU verband wordt er 
gesproken over ‘Regional Protection Programmes’. Daarnaast blijft de relevantie 
van verhoging van het quotum onverminderd groot. Er is weliswaar een EU 
hervestingsprogramma van de grond gekomen, maar deelname hieraan is 
vrijwillig en er worden geen quota afgesproken. Ondanks dat Nederland zich 
enorm heeft ingezet voor meer hervestiging door Europese landen, staat ons 
nationale quotum al jarenlang op 500. Dit terwijl de instroom steeds lager is 
geworden in vergelijking tot het vorige decennium, plus het feit dat de UNHCR 
747.000 plekken nodig heeft de komende jaren, waarvan 203.000 in 2010. 
Nederland zou niet alleen in (Europese) woorden maar ook in (nationale) daden 
moeten bijdragen aan meer hervestiging van de meest kwetsbaren.

Overnemen, m.u.v. de laatste zin; deze is al voldoende verwoord in 
amendement 22 onderdeel 5 van Westland

26 Loppersum Asielzoekers & 
Vluchtelingen II

p. 15, r. 38, het 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 herkomst bij terugkeer. 

De kwaliteit van de opvang voor asielzoekers heeft een flinke kwaliteitslag nodig. 
Dit hoeft niet per se duurder te zijn: de opvang kan ook anders worden 
georganiseerd en moet juist beter kunnen voor minder geld. Werken zorgt voor 
een win-win situatie. Bovendien zouden asielzoekers daardoor ook kunnen 
bijdragen in de bekostiging van hun opvang.

Is al grotendeels overgenomen indien het amendement 22 van Westland 
wordt of is aangenomen. Ontraden.

27 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 4

Invoegen na op blz. 15 regel 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 twee maal toe 
geen laissez-passer wordt afgegeven, krijgen de asielzoekers uit 
humanitaire overwegingen een verblijfsvergunning in ons land.

Op recente vragen van de PvdA, met instemming van de CU, heeft de 
staatsecretaris nagelaten te definiëren wanneer een asielaanvrager voldoende 
heeft gedaan om aan te tonen dat hij/zij niet naar het land van herkomst terug 
kan. Nu leidt dat bijna altijd tot het op straat zetten van mensen, mensen die de 
enige misdaad hebben gepleegd dat zij zich niet  kunnen legitimeren. Aan deze 
schrijnende situatie komt met dit amendement een einde. 
We zeggen dus dat als mensen tot twee maal toe geen laissez-passer van hun 
land van herkomst krijgen Nederland op basis van humaniteit en beschaving niet 
kan doen of deze mensen niet meer bestaan, en ze op straat zet. Deze mensen 
behoren een status te krijgen. 
Dat de regering van een land hierop gaat anticiperen lijkt zeer onwaarschijnlijk. 
Zo dat wel gebeurt dan geven de bestuurders blijk van een minachting van eigen 
bevolking.

Gewijzigd overnemen. Bij objectief verwijtbaar gedrag geldt het voorstel 
van Westland e.a. niet. Dus toevoegen aan het eind: ", tenzij de 
asielzoekers verwijtbaar verdrag vertonen."

28 Loppersum Asielzoekers & 
Vluchtelingen III

p. 15, r. 39, het het zesde aandachtspuntje, na de woorden "…niet 
gescheiden." de volgende zin toe te voegen:

Vluchtelingen worden in 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.

De afgelopen jaren is het gezinsherenigingsbeleid steeds strenger geworden. 
Ook voor vluchtelingen wordt het steeds moeilijker met hun gezinnen te 
herenigen. De drie maanden -nareistermijn is daarbij een van de obstakels. 
Daarnaast geldt voor gezinsleden van asielzoekers die een reguliere vergunning 
hebben gekregen, zoals houders van de pardonvergunning dat het voor de 
gezinsleden ondoenlijk is om het inburgeringsexamen buitenland te halen. 
Meestal zijn in deze landen geen Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen 
en verblijven de gezinsleden in moeilijke omstandigheden.

Gewijzigd overnemen. Nareistermijn "verlengen" in plaats van 
"afschaffen". Voor gezinsleden in ex-oorlogslanden vindt het bestuur dat 
wel de inburgeringseis kan gelden, maar wil deze ook mogeilijk maken 
binnen een jaar na aankomst in Nederland. De laatste zin van het 
amendement wordt ontraden.

29 Westland, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 5

op blz. 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.  

Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitspraak van het Comité voor Sociale 
Rechten van de Raad van Europa dat kinderen van illegale ouders niet op straat 
mogen worden gezet. Voor ouders gelden dezelfde rechten als voor de kinderen. 
Dit vloeit voort uit de bepaling: . Gezinnen van asielzoekers en vluchtelingen 
worden niet gescheiden (blz 16. regel 39).  

Het is wenselijk dat er helemaal geen mensen op straat worden gezet. Dan is er 
ook geen noodopvang nodig. Bij het ‘open einde’ beleid in de huidige wet- en 
regelgeving inzake de asielzoeker is dat echter niet het geval. De gemeenten 
willen dat er geen mensen op straat leven en moeten zo wel het manco in de 
huidige vreemdelingenwetgeving opvullen.

Overnemen.
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30 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

De bescherming van 
vreemdelingen 6

Blz. 15 na regels 40, 

in de tekst
"Als minderjarige kinderen langer dan tien jaar in Nederland in 
procedure zijn en geworteld zijn in de Nederlandse samenleving, dan 
kan de overheid deze kinderen alsnog verblijf geven."

de woorden "tien jaar" te vervangen door "vijf jaar".

In amendement De bescherming van vreemdelingen 1 wordt de maximale 
proceduretijd op 3 jaar begrenst.    

Uit een onderzoek van pedagogen blijkt dat kinderen blijvende psychische schade
oplopen als zij langer dan 5 jaar in een kampomgeving moeten verkeren.  Deze 
morele last kunnen we niet op ons laden en daarom moet de tijd in ieder geval 
terug naar 5 jaar.

Overnemen.

31 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, 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)

Huwelijksmigratie is een groot probleem, maar dit is niet de oplossing. Het 
controleren van diploma's van niet-Europese landen zal een enorme 
bureaucratische molen opleveren, en werkt bovendien fraude in de hand. 
Bovendien zorgt het voor ongewenste effecten: er zijn landen in de wereld waar 
bijna niemand middelbaar onderwijs heeft genoten. Uit zulke landen zou per 
definitie niemand mogen overkomen voor een huwelijk.

Het bestuur overweegt dat wie er voor kiest naar Nederland te komen, zelf
de verantwoordelijkheid heeft zich afdoende voor te bereiden op een 
verblijf in het nieuwe vaderland. De verantwoordelijkheid voor deze keuze 
kan niet bij de Nederlandse overheid worden gelegd. Een goede 
voorbereiding is in het belang van de migranten zelf: zij zijn dan in staat 
hier een goed bestaan op te bouwen. Ontraden.

32 Zeist Ruimte voor bijbelse 
huwelijksmigratie

Op pagina 16 de regels 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 
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.

De leidende principes in deze zijn:
(1) Het is een Bijbelse principe dat “Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat 
God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” Mat 19:6. Het huwelijk, en 
daarbij horend gezinsleven, is ingesteld door God en de mens moet het daarom 
eerbiedigen.
Het recht op gezinsleven is ook een erkend mensenrecht (EVRM art 8 en 12). 
Gezinsleden mogen dus niet langdurig gescheiden worden door het stellen van 
onmogelijke eisen.
Bij onmogelijke eisen valt bijv. te denkenaan  leeftijds-, inkomens-, opleidings- en 
werkervaringseisen voorzover de betrokkenen niet bij machte zijn om, binnen een 
redelijke termijn, daaraan te voldoen.
(2) Wanneer partners niet aan zulke eisen kunnen voldoen dan zullen zij vaak 
illegaal of met een ander visum (bijv. toerist of student) hier verblijven. Hierdoor 
hebben zij geen of beperkt toegang tot onderwijs en betaald werk. Dit is niet 
bevorderlijk voor de integratie en ontwikkeling van deze toekomstige 
Nederlanders.
(3) Als wij kijken naar het Bijbels verhaal van Ruth, dan zien wij een kansarme 

We begrijpen dat het huidige, restrictieve beleid soms tot pijnlijke situaties 
leidt. Maar het beleid is ingezet omdat de voortdurende instroom van lager 
opgeleide nieuwkomers die op afstand tot onze cultuur staan de 
spankracht van de samenleving te boven dreigde te gaan. Met een 
ongelimiteerde huwelijksmigratie blijft er steeds een groep in onze 
samenleving komen die het grote moeite kost in te burgeren en dreigt 
steeds weer een nieuwe generatie van kinderen met een taalachterstand. 
Omdat we dat niet willen en omdat we het draagvlak voor onze 
multiculturele samenleving vitaal willen houden, kijken we kritisch naar de 
instroom van nieuwkomers. We begrijpen de zorg achter dit amendement, 
maar hopen zo op meer begrip voor onze keus. Met die notie, adviseert 
het bestuur om dit amendement niet over te nemen. Zie ook de motivatie 
bij amendement 31. Ontraden.

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 
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 kan plaatsvinden, dan is het gezin 
volledig vrij in zijn vestigingskeuze.

Meteen na aankomst in Bethlehem maakt zij gebruik van de sociale voorzieningen
voor armen. Maar zij is vastbesloten om te integreren (Ruth 1:16,17): 
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, 
weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn 
volk 
en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven 
worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’
Ook haar Israelische familie (Noömi en Boaz) zetten zich in voor de integratie van 
Ruth.
De persoonlijke situatie van de indiener van dit amendement is een voorbeeld 
hoe 
het huidig beleid faalt. De indiener is volledig ingeburgerd. Als Surinamer is 
Nederlands zijn moedertaal. Met een WO diploma van een Nederlandse 
Universiteit zijn de baanperspectieven zeer goed. 
Al acht jaar woont hij in Nederland, waarvan drie jaar getrouwd met een 
Nederlander. 
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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 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.

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 
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 

Maar uitzetting dreigt en werken is hem niet toegestaan, omdat de Nederlandse 
partner niet voldoende verdient en niet oud genoeg was, om een 
verblijfsvergunning 
voor hem aan te vragen.

De overheid ondersteunt en begeleidt het gezin in dit integratie 
proces en controleert dat de gezinsleden zich volledig inzetten. In 
overleg 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.
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 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. 

33 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

Migratie 1 Blz. 16 regels 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.

Er zijn al genoeg restrictieve bepalingen. Moeilijk is bovendien te definiëren hoe 
middelbare opleidingen in andere landen ten opzichte van onze eigen opleidingen 
gepositioneerd moeten worden en wat onder werkervaring van enige betekenis 
moet worden verstaan. Die onduidelijke opdracht moet niet aan IND ambtenaren 
worden geven. Uit ervaring weten we dat IND alles bij voorbaat afwijs en dat dan 
een moeilijke rechtsgang nodig is. Niet uitvoerbaar.
Bovendien: er zijn al regels te over!   

Ontraden. Motivatie: zie soortgelijk amendement Amsterdam (31). 
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34 Westland, 
Delft, 
Maassluis-
Maasland

Migratie 2 Blz. 16 regels 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. 

Wanneer iemand in Nederland reeds getrouwd is, is het omslachtig, inefficiënt, 
duur en bovenal demotiverend om iemand puur en alleen voor de cursus en het 
examen naar het land van herkomst terug te sturen. Bovendien kost dat weer 
omslachtige procedures om een MVV te krijgen, waarbij IND allerlei wegen zoekt  
om de terugkomst te belemmeren.

Dit is de huidige praktijk.  

Overnemen. 

35 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 verantwoordelijkheid en solidariteit gaat gepaard met het 
uitgangspunt dat de inburgering deels zelf wordt bekostigd, 
uitgezonderd vluchtelingen. Dit geldt uiteraard voor de nieuwe 
instroom.” 

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten:
1. Op pagina 13, derde actiepunt, wordt gesteld: “inburgering wordt een 
praktijkopleiding die iedere nieuwkomer moet doorlopen. Lessen Nederlandse taa
en cultuur worden gecombineerd met een vakopleiding, vrijwilligerwerk of een 
betaalde baan.” Een uitgebreide en verplichte opleiding is duur. Als de 
ChristenUnie immigranten verplicht om al deze kosten zelf te betalen, jagen wij ze
op hoge kosten. 
2. De inburgeringscursussen zijn een goede manier om immigranten te bereiken 
om hen onze waarden te leren en hun participatie in de samenleving te 
bevorderen. Het kost nu al veel moeite om immigranten naar deze cursussen te 
laten komen. Als het nog meer geld gaat kosten, zullen ze vaker wegblijven en 
hebben wij minder succes in het bereiken van deze groep mensen.

Het is immers de eigen keuze van de migrant om zich in ons land te 
vestigen. Dan is men ook zelf verantwoordellijk om de kosten van een 
deugdelijke voorbereiding te dragen. Overigens worden alle 'hoe' eisen 
geschrapt. Het gaat alleen om het 'wat'. Ontraden.

36 Loppersum Asielzoekers & 
Vluchtelingen IV

p.16, r.15, het volgende aandachtspunt toe te voegen:

• De enorm hoge leges voor verblijfvergunningen worden 
teruggebracht naar een redelijk bedrag vergelijkbaar met de kosten 
voor een paspoort, zodat zij geen belemmering meer vormen voor 
het verkrijgen van een verblijfsvergunning of gezinshereniging.

De afgelopen jaren zijn de leges voor verblijfsvergunningen fors verhoogd. Ze 
behoren veruit tot de hoogste van Europa, m.n. ex-asielzoekers die in aanmerking
komen voor een vergunning en gezinsherenigers ondervinden hiervan grote 
nadelen. 

Komt overneen met stellingname tk-fractie. Overnemen.

37 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)

Het uitgaansleven vindt grotendeels 's nachts plaats. Dat is de 
verantwoordelijkheid van het uitgaanspubliek zelf. Wanneer kinderen daaraan 
meedoen, kan dat zorgelijk zijn, maar het is de verantwoordelijkheid van de 
ouders in te grijpen, niet die van de overheid.

Dit sluit aan bij een maatschappelijke behoefte. Uitgaan van 22.00 - 02.00 
kan net zo gezellig zijn als uitgaan van 24.00 - 04.00. Ontraden.

38 Perspectief Gameverslaving Blz. 19, r. 24
“Er zal gerichte voorlichting gegeven worden om internetverslaving 
tegen te gaan”

te wijzigen in: 
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

PerspectieF wil met dit amendement aandacht vragen van de ChristenUnie voor 
meer kennis van dit onbekende probleem. Ongeveer 20.000 jongeren zijn op dit 
moment gameverslaafd, nog eens 100.000 jongeren hebben het gamegedrag niet
onder controle. Iedere persoon beschikt tegenwoordig over een computer en 
bekend is dat 20 % van de mensen verslavingsgevoelig is. Door gameverslaving 
op te nemen in het verkiezingsprogramma wil de ChristenUnie dit actief oppakken 
en de ernst hiervan onderschrijven. 

Overnemen.
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39 Veenendaal Samenwerking op 
de schaal van GGD-
regio's

pagina 19, derde bolletje, regel 48, de tekst:  “samenwerking op de 
schaal van de GGD-regio’s ligt voor de hand”  te schrappen

Het verkiezingsprogramma pleit voor meer verantwoordelijkheid bij gemeenten 
voor de financiering van zowel de eerste als tweede lijns jeugdzorg. Hiertoe 
moeten de gemeenten wel voldoende deskundigheid c.q. bestuurskracht hebben. 
Het verkiezingsprogramma sorteert daartoe voor op samenwerking op de schaal 
van de GGD-regio’s. De onderbouwing daarvoor is niet gegeven. Dit 
samenwerkingsniveau is niet democratisch gelegitimeerd en heeft naast 
mogelijke voordelen zeker ook nadelen. Het gaat ook voorbij aan bestaande 
organisatorische vormen waarin reeds gewerkt wordt aan het  “één kind, één plan
één budget uitgangspunt”. Wanneer het type opschaling in het 
verkiezingsprogramma wordt opengelaten, snijden we niet op voorhand betere 
oplossingen af . Het gaat uiteindelijk om effectievere en efficiéntere zorg, waaraan
de vorm / instrumentarium / type opschaling, ondergeschikt zijn.

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor verplichte samenwerking op 
uitvoeringsniveau op het niveau van de GGD/veiligheidsregio :
• Samenwerking is nodig om voldoende bestuurskracht te genereren om 
de zorg voor jeugd adequaat uit te kunnen voeren. 
• De samenwerking wordt verplicht op het niveau van een al bestaande 
indeling (GGD/veiligheidsregio) omdat we een landelijk dekkend plaatje 
willen
• Door de samenwerking te verplichten op het niveau van de 
GGD/veiligheidsregio scheppen we duidelijkheid naar de gemeenten (en 
het veld) en beperken we de bestuurlijke drukte die zal ontstaan als je de 
indeling van de samenwerking vrij zou laten. De GGD/veiligheidsregio is 
bovendien een regio-indeling waarin gemeenten elkaar al treffen voor 
(een deel van de) zorg voor jeugd.  Het is aan de gemeenten in de 
GGD/veiligheidsregio om te bepalen op welke wijze zij de samenwerking 
vormgeven. De vorm wordt niet voorgeschreven. We kiezen dus niet voor 
de bestuurlijke inrichting van de GGD- of veiligheidsregio, er ontstaat dan 
ook geen nieuwe bestuurlijke laag. Elke gemeente blijft afzonderlijk 
verantwoordelijk. Ontraden.

40 Westland, 
Delft

Toegankelijke en  
effectieve jeugdzorg

Blz. 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 uitvoering geven aan de 
uitspraak van de rechter op straffe van een aanzienlijke dwangsom.  

Jeugdzorg neemt kinderen van ouders af. Dit veroorzaakt  voor een van de 
ouders onnoemelijk leed, radeloosheid en verdriet.  Deze handelwijze van 
Jeugdzorg is onaanvaardbaar. Jeugdzorg behoort een zorginstelling te zijn en nie
een strafinstituut. Kinderen worden er niet beter van als ze door het beleid van 
Jeugdzorg in effectieve zin geen vader of moeder meer hebben. 

Bureau Jeugdzorg neemt geen kinderen af; daarvoor is een machtiging tot 
uithuisplaatsing van de kinderrechter nodig. Ook het treffen van een 
omgangsregeling gaat via de rechter. Het is niet op voorhand te zeggen 
dat omgang met beide ouders in elke situatie in het belang van het kind is. 
Ontraden.

41 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 wi
daarom een maximering van de vrijwillige ouderbijdrage.

Goede scholen zorgen er voor dat mensen met minder geld niet 
benadeeld worden. Er zijn ook deugdelijke gedragscodes. Ontraden.

42 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)

De kop van de paragraaf waarin deze passage staat luidt 'Meer bewegingsruimte 
voor scholen'. Daar past dit niet bij: dit is juist een inperking. Scholen moeten 
voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt. Er zijn nu eenmaal veel 
ouders die kiezen voor een school waar Engels wordt gesproken, die vrijheid 
willen we niet afnemen. Tientallen scholen zouden moeten worden gesloten 
vanwege dit amendement.

Als wij migranten vragen Nederlands te spreken, moeten we dat op onze 
scholen ook doen. Ontraden. 

43 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 voortgezet onderwijs.

o Het Fries is officieel erkend als tweede rijkstaal. Onder het Kaderverdrag inzake
de Bescherming van Nationale Minderheden (2005) zijn de Friezen door 
Nederland als enige “nationale minderheid” erkend. 
o De Nederlandse overheid heeft zich, door het tekenen en ratificeren van het 
Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden (1989), 
verplicht het Fries te beschermen en te bevorderen, waarbij er met name ook een 
belangrijke rol voor het onderwijs is weggelegd (een aanmerkelijk deel van het 
onderwijs zou in de Friese taal gegeven moeten worden).
o In de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2001-2010 (2001) tussen Rijk en 
provincie Fryslân zijn afspraken gemaakt over de instandhouding en de 
bevordering van de Friese taal en cultuur in onder andere het domein onderwijs.
o Meer dan 60% van de Friezen kan Fries spreken en 84% van de inwoners van 
Fryslân verstaat Fries. Voor 70 tot 90% van de inwoners van gemeenten in onder 
andere het Noordoosten en het Noordwesten van de provincie Fryslân is het Fries
de moedertaal (bron: De Friese Taalatlas 2008, uitgave provincie Fryslân).

Overnemen.
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44 Perspectief Bijscholing 
leerkrachten I

Blz. 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 verder te ontwikkelen en hun expertise 
daardoor te verbreden. 

Als leerkrachten hun talenten verder ontwikkelen, is dat een verrijking voor de 
school. Het stimuleren door de school, hiervan is belangrijk. Echter, het mag nooit
zo zijn dat leerkrachten worden afgerekend hierop. 
Scholen bepalen welke expertise gewenst is, en bepalen in overleg met het team 
welke leerkracht welke bijscholing het beste kan volgen. 

Het is normaal dat werknemers ook een deel van de eigen tijd gebruiken 
om bij te leren, het komt henzelf immers ook ten goede. Ontraden.

45 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.’

Huidige formulering is negatief geformuleerd. Dit roept onnodig weerstand op bij 
de betreffende beroepsgroep. Nadruk ligt op straf (‘ontnomen’) voor de 
(onwillige)leerkracht. De gewijzigde formulering legt meer de nadruk op het 
belang van kwaliteit van het onderwijs door het inzetten van professionele, zich 
steeds ontwikkelende leerkrachten en sluit daarmee ook aan bij de beleving van 
veel leerkrachten: het beroep vraagt een hoge mate van professionaliteit, die 
geregeld zal moeten worden aangevuld en geactualiseerd. De gewijzigde 
formulering geeft aan wat daarvoor noodzakelijk is.

Overnemen. 

46 Ede Investeren in 
leerkrachten

p. 22, r. 6, de volgende tekst toe te voegen:

Een goede school kent ook voldoende onderwijsondersteunend 
personeel
De Christen Unie kent een belangrijke rol toe aan de conciërge en wil 
daarom dat elke school de beschikking krijgt over een 
gekwalificeerde conciërge.

- Het is belangrijk, maar we willen de keuzevrijheid bij de scholen zelf laten. 
Ontraden.

47 Ede Passend onderwijs 
en gemotiveerde 
leerlingen

p. 22, r. 12, in de zint:
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 toe te voegen:
door kwalitatief goed MBO onderwijs door goede en bevoegde 
docenten,

Het afhaken van MBO leerlingen komt niet alleen door de leerling maar vaak door 
de slecht gegeven lessen, docenten die niet opgeleid zijn om competentiegericht 
onderwijs te geven en dus ook niet weten wat zij moeten doen en hoe zij dat 
moeten doen. Het management van een MBO instelling moet zich weer gaan 
bezig houden met hun primaire opdracht: goed onderwijs realiseren voor de 
leerlingen. 

Overnemen. 

48 Ooststellingw
erf

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.

- Overnemen. 

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 onderwijsinstelling het laatste woord. 
De MBO opleidingen van niveau 4 worden afgestemd met de 
relevante HBO instellingen om doorstroom te bevorderen.

Het MBO kent nu al verschillende niveaus waarbij alleen niveau 4 direct toegang 
geeft tot het HBO. Het eerste gedeelte van het punt voegt niets toe aan de 
huidige situatie en veroorzaakt alleen maar onrust in het , toch al, kwetsbare 
landschap van het MBO. 

Overnemen. 

50 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. 

Op dit moment is het percentage dat besteedt wordt aan het primaire proces de 
helft of nog lager. Het overgrote deel gaat op aan het secundaire proces. Vooral 
het verhogen van het aantal lesuren waarbij docenten leerlingen met individueel 
opgestelde leerroutes begeleiden door te meten, te coachen en de examineren. 

Overnemen. 
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51 Amsterdam, 
Den Haag

Engels op het HBO 
wél toelaatbaar.

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)

Amsterdam: Wat is precies 'noodzakelijk voor de opleiding'? Er wordt nooit 
'zomaar' in het Engels gedoceerd, daar zijn altijd redenen voor. En bovendien: 
van HBO-studenten mag worden verwacht dat zij het Nederlands na basis- en 
middelbare school voldoende beheersen. Daarnaast werken aan beheersing van 
het Engels is juist goed voor Nederland.                 Den Haag: *Deze tekst in het 
VK programma is bedoeld om de Nederlands Taal te beschermen, maar met de 
tekst op pagina 36 van het programma wordt de *Bovendien worden Engelse 
lesprogramma’s op steeds meer onderwijsniveaus toegepast om jongeren thuis 
te laten raken in een internationale wereld waar Engels nog steeds de 
belangrijkste voertaal is. Deze werkelijkheid wordt hiermee ontkend.
*Tenslotte wordt met deze tekst een massieve inbreuk gedaan op de ruimte voor 
eigen afwegingen van betreffende scholen, waarbij normaal gesproken 
regiogebonden aspecten als ook de samenstelling van de school een belangrijke 
rol kunnen spelen.
*En overigens is in voorgestelde formulering onduidelijk wat eventuele 
‘noodzakelijkheid’ van het wel in het Engels doceren is. 

Als Nederlands naar de marge verdwijnt in het hoger onderwijs verdwijnt 
het als wetenschapstaal. Verder is het een vreemd signaal dat wij 
Nederlands overal belangrijk zouden vinden, behalve in het HO. 
Ontraden.

52 Perspectief Uitval hoger 
onderwijs

Blz. 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. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
tussenjaren op het tegengaan van de uitval in het Hoger Onderwijs. 

PerspectieF heeft actie gevoerd om te kijken naar de effecten van tussenjaren 
zoals op de Evangelische Hogeschool. Naar alle waarschijnlijkheid gaan deze 
tussenjaren de uitval tegen, waardoor de overheid geldt kan besparen. 

Overnemen

53 Zwolle Studiebegeleiding 
blijft onderdeel van 
het 
accreditatiekader

blz. 24 r.37   
‘Studiebegeleiding wordt onderdeel… ’   

vervangen door   
‘Studiebegeleiding blijft onderdeel….’.

In het huidige accreditatiekader hoger onderwijs (2003) is studiebegeleiding al 
opgenomen onder aspect 4.2. De concept -tekst suggereert ten onrechte, dat 
studiebegeleiding nu nog geen onderdeel is van het accreditatiekader. 

Overnemen.

54 Amsterdam Geen grotere 
financiële bijdrage 
voor 
masterstudenten.

p. 24, r. 38, luidende:

"Als studenten na de Bachelor door willen leren kunnen zij een Maste
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 grotere financiële bijdrage leveren.

Wellicht ontkomt ook het onderwijs niet aan bezuinigingen (hoewel 
wetenschappelijk onderzoek keer op keer aantoont dat geen overheidsinvestering 
zó loont als investeren in onderwijs), maar dit is geen verstandige keuze. Op deze
manier ontstaat na het voltooien van de bachelor een heroverwegingsmoment 
waarbij studenten op basis van (oneigenlijke) financiële zaken een keuze maken. 
Dat terwijl een (universitaire) bachelor nog nauwelijks als een volwaardige 
opleiding wordt gezien. Het zou een zware klap betekenen voor Nederland als 
kennisland wanneer het aantal masterstudenten keldert. Beter is het dat studenten
tijdens de gehele studie kunnen profiteren van het lage collegegeld, maar dat zij 
fors meer gaan betalen wanneer zij te lang over de studie doen.

Het is niet onredelijk mensen die toch door zullen studeren een hogere 
bijdrage te vragen die zij gelet op arbeidsmarktkansen prima kunnen terug 
betalen als zij een lening hebben gesloten. Onderzoek van het CPB wijst  
uit dat een hoger collegegeld niet tot minder masterstudenten leidt. Als het 
amendement wordt aangenomen ontstaat een gat van ca 200 mln. 
Ontraden.

55 Perspectief Tweede master Blz. 24, r. 38, tekst 6e bullet,

te wijzigen in: 
Voor alle studenten moet het financieel mogelijk blijven om deel te 
kunnen nemen aan zowel Bachelor- als Masteropleidingen. Het 
collegegeld voor de Bachelor- en Masteropleidingen wordt daarom 
niet extra verhoogd. Universiteiten krijgen de mogelijkheid om te 
experimenteren met Extended Masters, waarvoor universiteiten wel 
een hogere eigen financiële bijdrage van de student mogen vragen.

Alle studenten moeten, ongeacht hun financiële situatie, in staat worden gesteld 
om aan deze Bachelors en Masters deel te nemen. Studenten met een goede 
opleiding stimuleren de kenniseconomie. Dat moet voor iedereen toegankelijk 
blijven. Het huidige voorstel in het conceptverkiezingsprogramma biedt daarnaast 
onvoldoende garanties dat als studenten meer zouden gaan betalen, de kwaliteit 
van de opleidingen daadwerkelijk beter wordt.

Het is niet onredelijk mensen die toch door zullen studeren een hogere 
bijdrage te vragen die zij gelet op arbeidsmarktkansen prima kunnen terug 
betalen als zij een lening hebben gesloten. Onderzoek van het CPB wijst  
uit dat een hoger collegegeld niet tot minder masterstudenten leidt. Als het 
amendement wordt aangenomen ontstaat een gat an ca 200 mln. 
Ontraden.
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56 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."

te wijzigen in:

(Deze tekst te laten vervallen)

Op welke autoriteit moeten wij aannemen dat de Olympische Spelen in Nederland 
niet realistisch zouden zijn? Daar denkt onder andere het huidige kabinet heel 
anders over. Olympische Spelen kunnen een enorme en duurzame impuls 
betekenen voor toerisme, breedtesport en buitenlandse investeringen.

We zijn niet voor subsidiëring van topsport. Ontraden.

57 Amsterdam Alcohol schenken in 
sportkantines mag, 
mits er ook daar 
streng op de 
leeftijdsgrens wordt 
gecontroleerd.

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."

Het maakt voor de gevolgen voor de gezondheid niet uit of je alcohol in de 
sportkantine drinkt of in de kerk. 
De overheid heeft een taak de bevolking voor te lichten over de schadelijke 
gevolgen van het drinken van alcohol. Bovendien wordt met accijnzen de 
consumptie beperkt. Verder moet de leeftijdsgrens streng worden gehandhaafd. 
Dat is voldoende. Voor heel veel sporters hoort een biertje na de wedstrijd er 
gewoon bij. Problematisch is wel dat het met de leeftijdscontrole in de 
sportkantines slecht is gesteld.

Dat we drank echt breder benaderen, blijkt uit de eerdere paragraag 
jeugdbeleid. Ontraden.

58 Sudwest 
Fryslan

Amendement inzake 
verplichte 
scholingstrajecten

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 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.”

In het kader van nieuw toegepaste functieboeken lopen er momenteel veel 
trajecten, waarin werknemers, die al jarenlang effectief zorgdragen voor dag- en 
nachtverzorging in zorgcentra met lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten, 
verplicht worden tot het volgen van reguliere opleidingen, omdat vanuit EVC-
trajecten blijkt, dat men niet volledig voldoet aan de daarvoor gevraagde 
werkprocessen. Uit functie- en beoordelingsgesprekken blijkt echter niet dat 
betreffende medewerkers niet zouden voldoen of hun werk niet adequaat 
uitvoeren.

Overnemen

59 Elburg Geen 
inkomensafhankelijk 
eigen risico in de 
zorg

pag. 26, regels 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 verhoogd naar €200.

Met het verder inkomensafhankelijk maken van de premie voor de 
ziektekostenverzekering kan fiscaal gezien op eenvoudige wijze de doelstelling 
worden gehaald. 
Door het verplichte eigen risico voor de genoemde groepen anders te maken is 
de uitvoering vele malen complexer en schiet dit zijn doel voorbij. Verzekeraars 
moeten dan ook inkomensgegevens weten en toepassen met alle vragen van 
dien (welke inkomen, welk jaar, wat als niet vastgesteld, wat bij correcties). Met 
het eigen risico hoeft geen inkomenspolitiek worden bedreven; de premies bieden 
daarvoor voldoende ruimte.
Tevens is het feitelijk aangetoond dat hoe hoger de inkomens, hoe gezonder men 
gemiddeld leeft. Deze groepen hoeven dan niet nog meer bij te dragen als ze dan 
toch een beroep doen op de zorg.

Het verhogen van het verplicht eigen risico beoogt dat burgers zelf een 
directe bijdrage leveren aan de eigen gemaakte zorgkosten, en daardoor 
meer prikkel ervaren tot het vermijden daarvan. De ChristenUnie is 
voorstander van verhoging van het verplichte eigen risico, maar realiseert 
zich daarbij dat bij lage inkomensgroepen doorgaans hogere 
gezondheidsrisico’s optreden, waardoor zorgkosten veelal toch wel 
optreden. Daarom kiest de ChristenUnie voor verhoging van het eigen 
risico waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht. Dit amendement 
zou leiden tot een forse budgettaire derving, waarvoor geen dekking wordt 
gegeven. Amendement daarom ontraden.

60 Rijssen-
Holten

Inkomensafhankelijk 
eigen risico zonder 
hoge 
uitvoeringskosten.

pagina 26, regel 27, luidende:
“Het verplichte eigen risico wordt inkomensafhankelijk vormgegeven.”

te wijzigen in:

"Het verplichte eigen risico wordt inkomensafhankelijk vormgegeven, 
met lage uitvoeringskosten."

Een inkomensafhankelijk eigen risico vinden wij principieel goed. Maar de vrees is
dat dit met veel uitvoeringskosten gepaard zal gaan, omdat het berekenen en 
controleren vergt. Wij moeten oppassen dat we de uitvoeringskosten die we met 
het afschaffen van de zorgtoeslag besparen niet gelijk elders weer nodig hebben. 

De uitvoering van het inkomensafhankelijke eigen risico zal aanzienlijk 
eenvoudiger zijn dan de zorgtoeslag. De hoogte van het eigen risico wordt 
gestaffeld vastgesteld met vaste inkomensgrenzen. Dat lage 
uitvoeringskosten dienen te worden nagestreefd is evident. Geen 
principieel bezwaar tegen amendement. Overnemen.
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61 Rotterdam Verhogen 
leeftijdgrens bij pil in 
basispakket

Op pagina 26 regel 37 

“21 jaar”

te wijzigen in: 
“25 jaar”

Wanneer de anticonceptiepil uit het basispakket gehaald wordt, is de kans groot 
dat dit zorgt voor een toename van ongewenste zwangerschappen bij, met name, 
armlastige vrouwen. Aangenomen mag worden dat dit leidt tot meer abortussen. 
Het verwijderen van de pil uit het basispakket staat daarmee op gespannen voet 
met het streven van de CU om het aantal abortussen te verminderen. Het 
verhogen van de leeftijdsgrens naar een leeftijd waarop men oordeelkundiger 
mag worden verondersteld, vermindert deze spanning enigszins. Wel zij 
opgemerkt dat de grens arbitrair blijft.

Volgens cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg leidde het schrappen 
van anticonceptiva voor vrouwen  >21 jaar in 2004 niet tot een toename, 
en het opnieuw in het pakket brengen in 2008 niet tot een afname van het 
aantal abortussen.  De reden om anticonceptiva wel te blijven vergoeden 
voor vrouwen <21 jaar ligt in lijn met de bedoeling van de indieners. Het 
gaat om jonge vrouwen en meisjes te helpen die nog niet over een eigen 
inkomen beschikken, en om redenen van privacy en zelfbeschikking 
hiervoor liever niet bij hun ouders aankloppen. Ontraden.

62 Elburg Marktwerking in de 
zorg

pag. 26, regels 49-51.
Winstuitkeringen van zorgaanbieders aan aandeelhouders passen 
niet bij het karakter van de zorg. Om die reden komen er geen 
zorginstellingen met een aandelenvennootschap als 
rechtspersoonsvorm. 

te verwijderen.

Op zich hoeft marktwerking niet verkeerd te zijn en kunnen marktpartijen soms 
efficiënter werken. Dat komt ten goede aan de kosten van de zorg. Wel van 
belang is natuurlijk dat uiteindelijk de burger geen disproportionele tarieven 
betaalt. Maar hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt (zoals bv. met 
medicijnen is gebeurd).

Winsten in de zorg komen immers vooral uit publiek geregelde premies en 
daar past geen winst bij voor zover deze niet weer in de zorg zelf wordt 
gestoken. Ontraden.

63 Ooststellingw
erf

Inkomensafhankelijk
e 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.

- Dit is ook de voorgenomen uitwerking in de financiele onderbouwing. 
Overnemen.

64 Amsterdam Invoeren van het 'ja, 
tenzij'-model bij 
orgaandonatie.

p. 31, r. 13, luidende: "Daartoe wordt het 'indringende keuzemodel' 
ingevoerd.

te wijzigen in:

"Daartoe wordt het 'ja, tenzij'-model ingevoerd."  

Er is in Nederland nog altijd een schrijnend tekort aan donororganen, terwijl 
donororganen levensreddend kunnen zijn. Natuurlijk is de keuze aan mensen zelf, 
maar gegeven het grote tekort mag de overheid mensen verplichten een keuze te 
maken.

Het ja-tenzij-stelsel is net een stap te ver; orgaandonatie moet een 
bewuste en vrijwillige keuze blijven. Bovendien blijkt uit al ons bekend 
onderzoek dat in de Nederlandse context door die stelselwijziging niet 
méér organen zijn te verwachten. Ontraden.

65 Rotterdam Oog voor specifieke 
zorgaanbod grote 
steden

Op pagina 32 na regel 6 

de volgende bullet toe te voegen: 
• “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.”

Omdat de concentratie van minder draagkrachtigen in de grote(re) steden sterker 
is, kunnen er binnen deze steden extra investeringen nodig zijn om de uiterst 
kwetsbaren te ondersteunen. Het is van belang dat de ChristenUnie oog heeft 
voor deze specifieke grotestedenproblematiek.

Dit komt al voldoende in staand beleid aan de orde. Ontraden.

66 Ooststellingw
erf

Aanvulling bij 1.6.2 
Armoede en 
schulden

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.

- Overnemen.

67 Rotterdam Maatschappelijke 
opvang laten 
aansluiten bij 
particuliere 
succesvolle 
initiatieven

Op pagina 32 na regel 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).”

Waar mogelijk moet bij het realiseren van beleidsvoornemens worden 
aangehaakt bij al bestaande succesvolle initiatieven. Dit past ook goed bij het 
streven van de CU om minder door de overheid en meer door de samenleving te 
laten doen.

Overnemen.
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68 Nunspeet Mensenhandel op p 32, regel 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 ‘dienstverlenend bedrijf’ te hebben en/of te beheren. 
Recidive leidt tot een levenslange vrijheidsstraf.’

Zie toelichting amendement Mensenhandel I Overnemen.

69 Rijssen-
Holten

Handhaven drie 
publieke zenders 
niet nodig.

p.34, r.41, luidende:
“De huidige drie publieke zenders worden gehandhaafd, met het 
daarbij benodigde budget.” 

te wijzigen in: 

(Deze tekst te laten vervallen)

Het verkiezingsprogramma zegt: “De publieke omroep geeft mensen en groepen 
een stem, brengt hen samen, draagt bij aan overdracht van kennis en waarden en
betrekt een breed publiek bij historische, culturele, politieke en geestelijke 
ontwikkelingen in ons land. Tegelijk biedt het bestel een forum voor 
maatschappelijke discussie, waarin we van mening kunnen verschillen.”
Dat moet ook de insteek zijn. Maar het gevoel is dat het onderscheidende ook 
best op twee zenders tot uitdrukking kan komen. Wanneer programma’s die niet 
aan bovenstaande voldoen worden geweerd, omdat die bij commerciële 
omroepen thuis horen, kan er mogelijk door minder zenders in de lucht te houden 
bezuinigd worden.

Afschaffen van een van de drie publiek netten, betekent ruimte scheppen 
voor een nieuw commercieel net met alle gevolgen van dien. Dat neemt 
niet weg dat ook de publieke omroep moet bezuinigen. Met een 
taakstelling van 75 miljoen vragen we ook van de omroep om kritisch naar 
uitgaven en besteding van publieke middelen te kijken. Ontraden.

70 Nunspeet Ster inkomsten p. 35, r.12

aandachtspunt: ‘De publieke omroep …. STER worden 
gecompenseerd’ te schrappen.

De STER inkomsten moeten geheel ten goede komen aan de publieke omroep en
er moet binnen de publieke omroep gezorgd worden voor een pluriform 
nieuwsaanbod. Kranten zijn private instellingen en commerciële bedrijven en 
moeten zelf zorg dragen voor een gezonde bedrijfsvoering zonder staatssteun. 
Kranten hebben dezelfde mogelijkheden om gebruik te maken van nieuwe media 
voor het publiceren van nieuws en voor adverteren als iedere andere organisatie.

We waarderen pluriformiteit bij de omroep en faciliteren die met publieke 
middelen. De pluriformiteit van de kranten staat onder druk. Via een 
bescheiden bijdrage vanuit extra inkomsten van de STER kunnen we 
kranten helpen om hun vitale rol te blijven spelen. Ontraden.

71 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. 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."

Het geschuif met STER-inkomsten (afpakken wanneer er veel binnekomt, weer 
aanvullen als er weinig binnenkomst) is weinig zinvol. De instelling van een fonds 
voor een pluriform nieuwsaanbod is wél zinvol, maar dat kan ook gewoon 
gefinancierd worden uit een vast percentage van de STER-gelden, dat scheelt 
een hoop gedoe.

Ontraden. Een fondsconstructie is immers al een garantie voor het 
opvangen van fluctuaties in de inkomsten. 

72 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"

De Balkenende-norm is een goede richtlijn, maar niet altijd realistisch. In het 
programma wordt gesteld dat de publieke omroep zo goed kan concurreren met 
de commerciëlen, maar wanneer Matthijs van Nieuwkerk en anderen 
overstappen, is die concurrentiekracht snel verdwenen. En ook voor publieke en 
publiekprivate instellingen geldt dat in zeer uitzonderlijke gevallen hoge beloninge
noodzakelijk zijn, om bestuurders van zeer uitzonderlijke kwaliteit binnen te halen 
of te houden.

Wie voor de publieke zaak werkt vindt daarin al voldoende beloning. 
Ontraden.

73 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)

Het Nederlands is een taal die barst van buitenlandse invloeden, zo bewijst ook 
het verkiezingsprogramma. We vinden onder andere 'economie' (Grieks), 'budget'
(Frans), 'aandacht' (Duits), 'fiscus' (Latijn), 'computer' (Engels). Het staat iedereen
vrij te kiezen voor 'Nederlandse' alternatieven (Latijn), maar om van 
overheidswege proberen de dynamische (Grieks) taalontwikkeling bij te sturen is 
überhaupt (Duits) not done  (Engels).

 Zo'n commissie verricht goede diensten blijkt uit ervaringen in landen als 
Frankrijk. Ontraden.
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74 Nunspeet MKB stimulering p. 40, r. 22, de volgende aandachspunten 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 
binnen de BV gerekend worden.

Het verkiezingsprogramma zegt dat het MKB de motor is van de economie maar 
stelt geen enkele concrete maatregel voor die de belangrijkste groep binnen het 
MKB stimuleert. De genoemde MKB winstvrijstelling is namelijk niet van 
toepassing op kleine ondernemers die gekozen hebben voor een BV als 
bedrijfsvorm. Deze groep krijgt het fiscaal steeds zwaarder. Het huidige stelsel 
stimuleert deze ondernemers niet om winst te maken; ze worden dubbel belast via
de inkomstenbelasting en via de dividendbelasting. Met name kleine, 
hardwerkende ondernemers met een BV worden op dit moment door de 
ChristenUnie volledig genegeerd. Dit amendement kan in de praktijk worden 
uitgevoerd zon-der dat het financiële consequenties hoeft te hebben voor de 
rijksbegroting en zal een lastenverlich-ting betekenen voor kleine ondernemers 
die ook een stimulans zal betekenen voor de economie als geheel.

Het is een sympathiek amendement, maar het heeft budgettaire 
consequenties, waar geen dekking voor wordt gegeven. Daarom moeten 
we het nu ontraden. Maar de fractie zal de mogelijkheid van het voorstel, 
in overleg met de indieners, bezien en waar mogelijk meenemen in de 
beleidsvorming. Ontraden.

75 Leeuwarden Geen nachtelijke tv-
reclames

Pagina 35 regel 25 en 26, luidende:
• De  wetgeving  wordt  aangepast  om  seksreclameblokken  op  
commerciële  zenders  in nachtelijke 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. 

In aanvulling op bovenstaand standpunt over seksreclameblokken in de 
nachtelijke uren dient ook te worden ingezet op actie tegen programma’s zoals 
“Astro-TV” (de opvolgers van “Call TV”) oftewel het soort programma’s waar men 
naar toe kan bellen (a raison van een hoog tarief per minuut) om advies o.i.d. We 
bepleiten dat (o.a. financieel) kwetsbare mensen tegen zichzelf –en tegen dit 
soort organisaties- in bescherming worden genomen.  

Overnemen

76 Capelle ad 
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

Het gestelde is feitelijk onjuist en heeft geen functie in de tekst. Overnemen.

77 Ermelo Ondernemers 
minder of niet dwars 
zitten

p. 39, r. 20
Ondernemers moeten minder dwars gezeten worden……

te wijzigen in: 
Ondernemers moeten niet dwars gezeten worden……..

Ongelukkig geformuleerd. Ondernemers en burgers moeten toch nooit dwars 
gezeten worden en zeker niet door onnodige regels.

Overnemen.

78 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 biedt daartoe goede 
handvatten."

Blijkt reeds uit het gedane tekstvoorstel. KV vindt de nu voorliggende tekst een 
wat ongerichte en erg algemene tekst. 

Overnemen

79 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.

In de oorspronkelijke tekst  is de rol van de overheid te passief. Overnemen
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80 Ermelo Banktoezicht Blz 42 regelnummer 5-6,
De banken die wel op eigen benen zijn blijven staan in de crisis 
kenmerken zich door …..

te wijzigen in: 
Deze passage laten vervalen. De zin beginnen met: Strikte 
risicoafwegingen en goede interne controlemechanismen zijn nodig, 
terwijl er geen sprake kan zijn van exorbitante bonussen.

Het is een onbewezen stelling dat de banken die geen steun hebben ontvangen 
hun zaken wel goed op orde hadden. 

De strekking van de zin is om een onderscheid te maken tussen banken 
die geen steun hebben ontvangen (vaak toch wel door betere 
risicoafwegingen) en banken die wel steun hebben ontvangen. Het is niet 
fair alle banken over dezelfde kam te scheren, terwijl er wel degelijk 
verschil zit in de mate waarin met risico's is omgegaan en in de mate 
waarin een beroep is gedaan op publieke middelen. Ontraden.

81 Ooststellingw
erf

Talentenbudget p. 45, r. 40, volgende bullet toe te voegen:

• Bij het invoeren van het talentenbudget voor werknemers moet 
worden opgepast dat de 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. 

- De bijdrage van werkgevers aan het talentenbudget zal onderdeel worden 
van CAO-onderhandelingen. Daarbij zal ongetwijfeld rekening worden 
gehouden met de belasting van het MKB. Maar geen principieel bezwaar 
tegen dit amendement. Overnemen.

82 Amersfoort Schrappen voorstel 
WW-uitkering door 
werkgevers

pagina 45, r. 44,  dat 

“werkgevers het loon van werknemers doorbetalen bij werkloosheid. 
Afhankelijk van het arbeidsverleden voor maximaal zes maanden”
 te schrappen. 

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten:
1. Dit is in een te zware financiële last voor kleine ondernemers
2. Hierdoor zullen werkgevers niet langer werknemers willen aannemen die zij 
voor kortere tijd in dienst willen nemen of die een groter risico vormen voor de 
werkgever. 

De WW wordt vormgegeven naar analogie van de doorbetaling bij ziekte 
(zelfs 2 jaar!), zoals werkgevers die nu kennen, ook het MKB. Dit heeft 
geen problemen opgeleverd voor het MKB en er zijn daardoor ook niet 
minder mensen aangenomen die meer kans hebben op ziekte. 
Werkgevers zullen zich waarschijnlijk gaan verzekeren of op sectoraal 
niveau de kosten dragen (er bestaan al sectorfondsen die de eerste zes 
maanden WW financieren). Tegelijkertijd gaat de WW-premie van 
werkgevers met dit voorstel uiteraard omlaag. Dit kan juist een groot 
voordeel voor het MKB opleveren, omdat daar relatief minder mensen 
naar de WW stromen dan in grootbedrijven, maar waarbij alle bedrijven 
wel een relatief even hoge premie betalen. Uiteindelijk kunnen werkgevers 
die goed hun best doen om werknemers te bemiddelen naar een andere 
baan ook met dit voorstel kosten besparen. Ontraden. 

83 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.

Extra investeren' klinkt in deze tijd misschien vreemd, maar het aanpakken van 
fraudeurs kan ook veel geld opleveren. Bovendien gaat er een sterke preventieve 
werking uit van de wetenschap dat de fraudeurs vroeg of laat tegen de lamp 
zullen lopen.

De laatste jaren is er al een heleboel extra geinvesteerd in fraudeteams. 
Het is daarom nu niet oportuun nog meer hierin te investeren. Het huidige 
amendement wordt daarom ontraden, ook omdat het een budgettair 
beslag heeft waar geen dekking voor wordt gegeven. 

84 Ermelo Hypotheekrenteaftre
k I

Blz 49 regelnummer 6 t/m 32 vervallen geheel en worden vervangen 
door onderstaande tekst.

te wijzigen in: 
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 
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.

De alinea’s over de hypotheekrenteaftrek zijn onvoldragen en daardoor zo 
onduidelijk dat zij herschreven moeten worden. Onduidelijk is beijv. Wat bedoeld 
wordt met een annuitaire aftrek gedurende 30 jaar. In punt 3 is onduidelijk wat de 
maatregel betekent voor bestaande gevallen met een marginaal belasting% onder
de 42%. In punt 4 wordt opeens een geheel andere variant naar voren geschoven
nl de eigen woning in box 3. Onduidelijk blijft of er dan ook een vrijstelling voor de 
eigen woning in box 3 wordt ingevoerd. Zo niet dan zal toch niemand de eigen 
woningschuld gaan aflossen. Wanneer wordt de overdrachtsbelasting voor 
anderen dan starters afgeschaft. Ook dit blijft onduidelijk. Punt 6 op termijn zal het
eigen woning forfait moeten verdwijnen. Dit is zeer vaag. Als de woning naar box 
3 verhuist, hoort daar zekere geen huurwaardeforfait bij.
Voorgesteld wordt om de tekst aanzienlijk te vereenvoudigen tot 5 punten.

Deels overnemen, deels ontraden. 
Met het schrappen door de indieners van de maatregel om aflossen te 
bevorderen via een systeem van annuïtaire belastingaftrek, wordt het 
financiële hart uit het voorstel gehaald. Deze maatregel levert van alle 
voorgestelde maatregelen structureel het meeste geld op. De 
opmerkingen over box 3 zijn op zich juist, maar zijn vanwege het nogal 
technische karakter niet in de tekst verwerkt. Belangrijke boodschap in dit 
verband is dat wat betreft de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek op 
lange termijn voor iedere woningeigenaar 30% wordt.
 
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..
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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.
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.

85 Almere Hypotheekrenteaftre
k II-a

p. 49, r. 6, 
de eerste bullet te vervangen door:

1. Lenen en aflossen horen bij elkaar. In het huidige systeem van 
hypotheekrenteaftrek zijn lenen en aflossen van elkaar losgeraakt. 
Dat is een ongewenste ontwikkeling geweest. De ChristenUnie wil 
aflossen bevorderen en is daarom voorstander van een systeem 
waar na 10 jaar 10% van het eindkapitaal van het eerste jaar is 
afgelost, na 20 jaar  in totaliteit 50% na 30 jaar 100%. Daarnaast 
wordt de hypotheekrente aftrek in verhouding verminderd met het 
vermogen dat boven de belastingvrije voet uitkomt. Nieuwe kapitaal 
en andere verzekeringspaarvormen worden tot het vermogen 
gerekend. Oude situaties blijven gehandhaafd.

De kiesvereniging Almere is het eens met de stelling dat er iets aan de 
hypotheekrenteaftrek moet gebeuren met daarbij compenserende maatregelen op
belastingheffing over vastgoed. De voorgestelde maatregel op een annuïtaire 
belastingaftrek gedurende 30 jaar in te voeren is een moeilijk uit te voeren 
regeling en daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om het systeem te omzeilen. 
Door in het begin bijvoorbeeld een te hoog bedrag te lenen en een groot gedeelte 
in depot te houden, jaarlijks valt het aflossingsgedeelte vrij uit depot ten gunste 
van de hoofdsom. Per saldo komt dit overeen met een aflossingsvrije hypotheek. 
De voorgestelde maatregel om de overdrachtsbelasting te schrappen voor 
starters is eveneens voor misbruik vatbaar. Stel een man koopt als starter een 
huis. Zijn vrouw is geen eigenaar, zij betalen geen overdrachtsbelasting. Na een 
aantal jaren kopen zij een nieuwe woning nu wordt de vrouw eigenaar, zij is nu de 
starter. Ons inziens is dit niet de opzet. Het idee om lenen en aflossen aan elkaar 
te koppelen spreekt ons wel aan. Tevens is de afschaffing van de 
overdrachtsbelasting voor iedereen aansprekend.

De indieners staan sympathiek tegen het doel om lenen en aflossen weer 
meer met elkaar te verbinden. Zij doen daartoe een voorstel, wat in hun 
ogen beter uitvoerbaar is. Of het daadwerkelijk beter uitvoerbaar is, is 
maar de vraag. Feit is dat het voorstel uit het concept 
verkiezingsprogramma een gebruikelijker voorstel is dan dat van de 
indieners van dit amendement. Het idee van een lineaire of annuïtaire 
belastingaftrek speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in het 
heroverwegingsrapport over de woningmarkt en het CPB is gewend ermee
te rekenen. Dat geldt niet voor het voorstel in dit amendement. Dan 
hebben we het nog niet eens over de financiële consequenties van dit 
amendement, die moeilijk zijn te overzien. Alles overwegend is het 
verstandig dit amendement te verwerpen. Ontraden.

86 Almere Hypotheekrenteaftre
k II-b

p. 49, r. 27, 
de vijfde bullet te vervangen door:

5. Verhuizen dient te worden gestimuleerd en niet bestraft. Om de 
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en te stimuleren dat 
mensen dichter bij hun werk gaan wonen wil de ChristenUnie de 
overdrachtsbelasting afschaffen. De mindere kosten van deze 
maatregel voor de Rijksoverheid worden terug verdiend door de 
maatregelen onder 1.. Om speculaties, prijsopdrijvingen en het gat in 
de begroting te verkleinen komt een anti speculatie belasting hiervoor
in de plaats. Deze belasting dient alleen betaald te worden bij stijging 
van de waarde bij verkoop van het vastgoed over de meerwaarde. 
Het tarief loopt jaarlijks af te beginnen bij 50% het eerste jaar, 40% 
het 2e, 30% het 3e, 20% het 4e en 10% het 5e en daarna vrij van 
belasting.

Zie toelichting amendement Hypotheekrenteaftrek I Hoewel de voorgestelde anti-speculatiebelasting een goed doel dient en 
het een creatieve vondst is, gaat een dergelijke belasting wel erg ver. 
Gelet op de situatie op de woningmarkt en gezien het feit dat de belasting 
na vijf jaar bewoning op nul staat en Nederlanders gemiddeld eens in de 
tien jaar verhuizen, zal deze belasting relatief weinig opbrengen. Tel 
daarbij op dat je al verplicht bent de gerealiseerde overwaarde in je 
volgende huis te investeren en de voorgestelde 
hypotheekrenteaftrekbeperkende maatregelen al de nodige impact 
hebben, leidt dat tot de onvermijdelijke conclusie: ontraden.

87 Perspectief Hypotheekrenteaftre
k III

Blz. 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 
balans gevonden tussen een flexibelere woningmarkt en het 
voorkomen van te grote schokgolven.

Voor een betere doorstroom op de woningmarkt is het noodzakelijk om de 
hypotheekrenteaftrek te beperken. De maximering tot € 750.000 biedt nog 
onvoldoende soelaas, voor veel relatief dure woningen blijft de 
hypotheekrenteaftrek dan nog gelden. Hierom wordt voorgesteld het bedrag te 
verlagen naar € 500.000.

In samenhang met de andere voorstellen is 750.000 een redelijke grens. 
Dit zou anders zijn indien de begrenzing de enige maatregel was, maar da
is dus niet zo. Ontraden.
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88 Elburg Hypotheekrenteaftre
k IV

Pag. 49, punt 2,regels 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. 

Extra voorstel (apart behandelen svp)
Extra voorstel hierbij is om bovenstaande verder aan te scherpen 
waarbij een woningschuld tot €500.000 aftrekbaar is.

Mensen mogen een betrouwbare overheid verwachten. Daarop baseren ze hun 
keuzes. Door de genoemde maatregel kunnen mensen met een dure woning door
forse kostenstijgingen in de problemen komen. Door de vermindering van de 
huizenprijs die waarschijnlijk in het segment wel zullen optreden zal deze 
weliswaar beperkte groep aan mensen met schulden blijven zitten. Dat is niet 
goed. Door dit alleen voor nieuwe gevallen te laten gelden zal de problematiek 
beperkter zijn.

Extra voorstel: De 750.000 vinden we te hoog. Voor €500.000 is er wel iets 
aardigs te kopen. Daarboven is het extra luxe waar anderen niet extra aan mee 
hoeven te betalen.

In samenhang met de andere voorstellen is 750.000 een redelijke grens. 
Dit zou anders zijn indien de begrenzing de enige maatregel was, maar da
is dus niet zo. Ontraden.

89 Nunspeet Onbelaste 
reiskostenvergoedin
g als motivator en 
stimulator

p. 54, r. 24,

aandachtspunt: ‘Aanpassing van de onbelaste ….. werk gaan wonen’.

te wijzigen in: 

Bovengenoemd aandachtspunt schrappen

In deze tijd van automatisering, reorganisaties en ook leegstand van 
kantoorpanden zijn er veel orga-nisaties verhuisd en blijven verhuizen naar gelang
de behoefte aan werkplekcapaciteit. Stimuleren dmv bovenstaande maatregelen 
heeft dus maar een beperkt effect.
Het is voor veel werknemers eenvoudigweg niet mogelijk om een alternatief te 
vinden omdat zij of door de hoge huizenprijzen of het slechte aanbod niet in de 
werkomgeving kunnen gaan wonen. Dit kan leiden tot problemen met 
personeelswerving voor bedrijven die geografisch gebonden zijn omdat de 
motivatie van geschikt personeel bij voorbaat al afneemt.
Het extra belasten van de werknemer die de moeite neemt om dagelijks zijn reis 
af te leggen werkt eenvoudigweg demotiverend zeker als er weinig of geen 
alternatieven voorhanden zijn.

In een tijd dat flink moet worden bezuinigd kunnen ook sommige minder 
populaire maatregelen niet buiten bechouwing blijven. Als het amendemen
wordt aangenomen ontstaat een gat van 200 mln. Overigens past het 
voorstel in de vergroening en heeft volgens het PBL daartoe ook positieve 
milieu-effecten. Ontraden.

90 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”

In feite is dit amendement een uitwerking van het amendement mbt p. 56, r. 31 
van de ChristenUnie Rotterdam. Openbaar vervoer kan alleen effectief bevorderd 
worden als bij investeringen c.q. maatregelen die de automobiliteit bevorderen 
wordt afgewogen of er geen andere mogelijkheden zijn in de sfeer van het 
openbaar vervoer.

Overnemen

91 Elburg Luchtvaart Pag. 55, regels 47-51, luidende:
"De plannen voor uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar 
regionale luchthavens worden geschrapt. Regionale luchthavens 
blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. Om omwonenden 
zekerheid en bescherming te bieden worden bij deze luchthavens 
lokale geluidsnormen vastgesteld voor alle woonwijken waar een 
substantiële geluidsbelasting kan optreden", 

Te wijzigen in:
• Regionale luchthavens blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Om omwonenden zekerheid en bescherming te bieden worden bij 
deze luchthavens lokale geluidsnormen vastgesteld voor alle 
woonwijken waar een substantiële geluidsbelasting kan optreden.

Het  uitplaatsen van vluchten kan tot winst leiden op het gebied van milieu, 
geluidsoverlast en verkeersopstoppingen (het is altijd erg druk in de buurt van 
Schiphol). Door de eerste zin te verwijderen kan dit worden behaald. Het voorstel 
in het verkiezingsprogramma laat deze winstkansen liggen.

Uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens is de 
komende jaren niet nodig en komt pas aan de orde als Schiphol flink groeit
ten opzichte van de huidige situatie. De zin die de indieners van dit 
amendement willen schrappen geeft duidelijkheid, zowel aan bewoners 
rond Schiphol (voor die bewoners staan overigens meer goede voorstellen 
in het concept verkiezingsprogramma) als aan bewoners rond regionale 
luchthavens. Er zijn meer argumenten om de zin te laten staan, dan om 
deze te schrappen. Ontraden.

92 Rotterdam Openbaar vervoer 
verbeteren

Op pagina 56 na regel 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 
vervoersnet als frequentie en aansluiting van de diverse 
vervoermiddelen op elkaar”

Naast kilometerheffing is een intensiever gebruik het openbaar vervoer een 
middel om de files te verminderen. Het onvoldoende tegemoetkomen aan de 
behoeften aan openbaar vervoer voor woon werkverkeer is een belangrijke reden 
om de auto te gebruiken.

Overnemen
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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 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”

In het concept-verkiezingsprogramma wordt niet gesproken over toekomstige 
verdiepingen van de Westerschelde. Eerdere verdiepingen leverden grote 
spanningen op tussen Nederland en België, waardoor duidelijkheid voor de 
toekomst gewenst is.
Conform de Natura-2000 wetgeving voor elke Nederlandse verdieping van de 
Westerschelde er natuurcompensatie op eigen grondgebied dient plaats te 
vinden. Grotere schepen komen de veiligheid niet ten goede gezien deze minder 
manoeuvreerbaar zijn. Daarnaast heeft verdere verdieping kanaalvorming tot 
gevolg waardoor een grotere getijgolf en meer afslag plaatsvindt. Iets dat de 
waterveiligheid niet ten goede komt. Schepen die niet door de Westerschelde 
kunnen ook in de Rotterdamse haven kunnen worden afgehandeld, waardoor de 
natuur geen schade oploopt.

De zinsnede dat verdiepen van de Westerschelde negatieve effecten op 
de natuur heeft is niet per definitie juist. De vorige verdieping (de tweede) 
had wel negatieve effecten op de estuariene natuur. De huidige verdieping 
(de derde) zal volgens gedegen onderzoek geen negatieve effecten op de 
natuur hebben. Naast natuuraspecten zijn er genoeg andere overwegingen
om ons uit te spreken tegen een vierde verdieping van de Westerschelde. 
Gewijzigd overnemen: 
Tekstvoorstel:
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.

94 Elburg Landbouw I p. 60,  r. 9, toe te voegen:

• De overheid biedt bescherming tegen oneerlijke concurrentie.

Een aantal landbouwproducten zijn echte wereldproducten. Het is niet goed om 
bv. in Nederland veel eisen te stellen aan het houden van kippen, waardoor de 
kostprijs van de Nederlandse ondernemer hoger wordt en dit niet te laten gelden 
voor andere landen (in Zuid-Amerika bv. zijn kippen er slechter aan toe dan in 
Nederland). Eventueel kan dit worden tegengegaan door importheffingen, maar 
beter nog zou zijn dat regelgeving op dit gebied wereldwijd is uitgelijnd. Nederland
zou in ieder geval moeten streven naar dat laatste.

Deze toevoeging is onnodig, aangezien op pag, 61 reg 12-14 al wordt 
geformuleerd wat de indiener heeft beoogd. Ontraden.

95 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 
worden voldaan.

Klimaatveranderingen kunnen tot onduidelijke bewegingen in de 
voedselvoorzieningen kunnen leiden. Het is verstandig om een bepaalde 
strategische behoefte aan voedsel door eigen voorzieningen te kunnen 
garanderen.

Gewijzigd overnemen. De gedachte is sympathiek, maar voor tal van 
basisproducten onhaalbaar. Bestuur stelt deze tekst voor: Nederland zet 
zich in Europa krachtig in voor een landbouwbeleid waarbij 
voedselzekerheid hoog in het vaandel staat.

96 Apeldoorn Veeteelt 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 
maatregelen die eerder in Denemarken zijn getroffen.

De kiesvereniging Apeldoorn vindt het noodzakelijk dat er terughoudend wordt 
omgegaan met het gebruik van antibiotica in de veeteelt.

Overnemen.

97 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 word
vastgesteld, en de opkomstdrempel tenminste boven de 50% ligt.”

te schrappen!

Nederland heeft een representatieve democratie en de ChristenUnie heeft zich 
daar altijd achter geschaard. De kern van een representatieve democratie is dat 
kiezers hun vertegenwoordigers kiezen. De Tweede Kamer in casu vormt 
daarmee een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Binnen die gedachte
past geen correctief referendum waarbij vertegenwoordigers de kiezer om een 
oordeel vraagt.

Het voorstel is in 2005/2006 door de partijcommissie o.l.v. Schutte 
geformuleerd, die speciaal ten behoeve van de bestudering van 
staatkundige vernieuwing was ingesteld. Ontraden. 
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98 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 
verantwoordelijkheden voor de instandhouding van de leefbaarheid 
van de samenleving."

te wijzigen in:

(Deze tekst te laten vervallen)

Uit een column van dhr. Schutte hierover: "De overheid moet niet werkeloos 
toezien als de samenleving dreigt te verworden tot een hoop losse zandkorrels. 
Maar zij moet wel de grenzen van haar verantwoordelijkheid in acht nemen. (...) 
Particuliere initiatieven om verantwoordelijk burgerschap handen en voeten te 
geven kunnen worden gestimuleerd. (...) Ik wil liever niet verwezen worden naar 
een  overheidshandvest om te weten hoe ik verantwoordelijk burger moet zijn." 

Tal van ChristenUnie voorlieden hebben herhaaldelijk hiervoor gepleit 
(Rouvoet, Schuurman, Slob, Kuiiper) en het kwam ook al in 2006 in het 
verkiezingsprogramma en is zelfs in het regeerakkoord gekomen. Het 
bestuur geeft indieners snel toe dat het geen overheidsproduct moet 
worden, maar dat is nadrukkelijk ook niet de bedoeling. Het handvest geeft
aan dat de samenleving primair gedragen moet worden door de burgers 
zelf.  Ontraden.

99 Amsterdam Wél 
identificatieplicht 
voor 16-minners en 
70-plussers.

p. 71, r. 36, luidende "De identificatieplicht wordt afgeschaft voor 16-
minners en 70-plussers."

te wijzigen in:

(Deze tekst te laten vervallen)

Ook ouderen en jongeren kunnen crimineel gedrag vertonen en de wet 
overtreden. Bovendien is dit lastig na te leven: iedereen zonder identiteitsbewijs 
kan dan verklaren dat hij of zij jonger is dan 16 of ouder van 70.

Reden vervallen plicht voor 14-16-jarigen: voorkom verlies en daaruit 
voortlvoeiende schade zoals fraude. Voor 70 plussers is het gewoon niet 
zinvol. Ontraden.

100 Nunspeet 5% reductie bij 
overheidsorganisatie
s

op p. 73, r. 21 e.v.

Het volgende aandachtspunt toe te voegen:
• 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.

Het verkiezingsprogramma stelt in de inleiding dat bezuinigingen noodzakelijk zijn 
en dat er met een kleinere overheid sterke bezuinigingen mogelijk zijn. Dit wordt 
echter onvoldoende uitgewerkt. De overheid zou meer moeten handelen als een 
bedrijf dat in financieel zwaar weer komt. Het suggereren van allerlei plannen 
zoals het wegsaneren van productschappen en het reorganiseren van de water-
schappen zijn onvoldoende doordacht en zullen in de praktijk misschien lastig te 
realiseren zijn zodat er uiteindelijk van bezuinigen niets terecht komt. Sommige 
van de voorstellen zullen zelfs eerder lei-den tot een kostenverhoging of tot 
onvoorziene en ongewenste maatschappelijke gevolgen. Het is veel beter om een
harde algemene doelstelling neer te zetten en de overheden zelf te laten 
nadenken over de beste manier waarop ze dat realiseren. Instanties die de 
doelstelling niet halen worden gekort op hun inkomsten. Een goede reorganisatie 
begint met een simpele en heldere doelstelling.

Deze formulering geeft ruimte aan een ongerichte invulling, die ook niet 
zomaar door het CPB zal worden geaccepteerd. Voor de doorrekenign van
het program is noemen van man en paard belangrijk. In samenwerking 
met de theamtische partijcommissie  openbaar bestuur zijn daartoe deze 
voorstellen geformuleeerd. Ontraden.

101 Nunspeet Politietaken niet 
overbrengen naar 
bestuurlijke 
toezichtorganisaties

p. 74, r. 28, 

aandachtspunt: ‘Politietaken die niet …. aan burgers over.’ te 
schrappen

Daar burgerlijke organisaties in het algemeen geen macht hebben en niet kunnen 
sanctioneren, mag het niet realistisch verondersteld worden, dat politietaken die 
worden overgebracht naar burgerlijke organisaties adequaat kunnen worden  
uitgevoerd.

De bedoeling is niet om taken aan burgers over te dragen maar aan 
bestuurlijke toezichthouders zoals de milieuinspectiedienst. Ontraden.

102 Amsterdam Er bestaat soms wél 
een relatie tussen 
terrorisme en 
levensovertuiging.

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 me
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."

De eerste zin over vrijheid is feitelijk onjuist. Het is een realiteit dat soms de 
vrijheid van personen moet worden ingeperkt om de vrijheid van anderen te 
waarborgen (gevangenisstraf, gebiedsverbod).
De tweede wijziging heeft betrekking op relatie tussen geweld en religieuze 
overtuiging. Het komt enigzins wereldvreemd over te stellen dat deze beiden 
“helemaal niets” met elkaar te maken hebben. Afgelopen decennia hebben we 
verschillende aanslagen gehad die zijn gepleegd door mensen die daar mede 
vanuit hun geloofsovertuiging door gedreven werden. Uiteraard spelen andere 
factoren ook een rol.

Dit is inderdaad een betere formulering. Overnemen.

103 Amsterdam Toegang tot het 
recht voor 
minvermogenden is 
géén taak van 
advocatuur en 
notariaat.

p. 75, r. 35, luidende: "Toegang tot het recht ten behoeve van on- en 
minvermogenden is een primaire verantwoordelijkheid van 
advocatuur en notariaat zelf. Rechtsbijstandsubsidies kunnen worden 
vervangen door de verplichting van deze rechtshulpverleners om 
rechtsbijstand te verlenen aan rechtshulpvragers."

te wijzigen in:

(Deze tekst te laten vervallen)

De overheid heeft de beschikking over gegevens op basis waarvan iemand voor 
een rechtsbijstandsubsidies in aanmerking kan komen, advocatuur en notariaat 
hebben dat (gelukkig) niet. Verder is het op een eerlijke manier verdelen van de 
kosten van dit voorstel over advocatuur en notariaat een ingewikkelde zaak.

Indien de verantwoordelijkheid wordt overgeheveld horen daar natuurlijk 
publieke randvoorwaarden bij. Maar dat kan ook, want de advocatuur is 
een semi-publiek beroep met eigen toezicht. Om die reden hebben we er 
vertrouwen in dat men dit prima aan kan. Ontraden.
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104 Amsterdam Decentralisatie van 
de rechterlijke 
organisatie kost veel 
geld en levert niks 
op.

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)

Deze passage klinkt sympathiek, maar dit kost handenvol geld, en het nut ontgaat
ons volkomen. De gemiddelde burger bezoekt wellicht eens in de vijf jaar een 
rechtbank, waarom moet die dan per se 'in de wijk'? Voor de inhoud van de 
rechtspraak maakt een dergelijke verhuizing vanzelfsprekend ook niets uit. 
Tenslotte valt ook niet te verwachten dat een dergelijke maatregel een plotselinge 
grote belangstelling voor rechtspraak zou veroorzaken. Zouden mensen uit 
Utrecht (waar een rechtbank is) vaker een rechtszaak bezoeken dan mensen uit 
Amersfoort (waar geen rechtbank is)?

Overnemen.

105 Leeuwarden Mediation stimuleren pagina 75 regel 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 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 gekomen als rechtsgeldige akte kan worden
ingeschreven bij een notaris. 

0 Het verplicht stellen van mediation werpt een onwenselijke drempel voor de 
toegang tot de rechtspraak op.
0 Het creëren van een 'vrederechter' is overbodig en creëert een extra laag 
conflictbemiddeling, met bijkomende extra kosten. Dat is niet gewenst. 
0 Rechters proberen ook nu al partijen tot overeenstemming te bewegen op 
zittingen en tijdens comparities. 
0 Mediation moet niet worden verplicht maar moet wel meer worden 
aangemoedigd. Een akkoord tussen partijen krijgt een zelfde waarde als een 
vonnis als aan dat akkoord een zgn. 'executoriale titel' wordt verbonden. Die 'titel' 
is nl. nodig om de uitvoering van het akkoord af te kunnen dwingen. Omdat een 
authentieke akte van de notaris zonder tussenkomst van een rechter ten uitvoer 
gelegd kan worden, bepleiten we om bij wet mogelijk te maken dat alle 
overeenstemmingen die bij een mediator tot stand zijn gekomen als authentieke 
akte kan worden ingeschreven bij een notaris. De notaris kan dan vervolgens 
toetsen of de overeenkomst niet strijdig is met het recht. Daarmee krijgt het 
akkoord een executoriale titel en kan de uitvoering van het akkoord worden 
afgedwongen.  Dit is eenvoudiger en goedkoper dan een hele nieuwe organisatie 

Het meningsverschil is niet groot. In het voorstel van het bestuur telt mee 
dat de gang naar de notaris niet nodig is, omdat de vrederechter na 
bemiddeling vonnis kan wijzen. Voorts is het voorstel  van het bestuur  iets 
dwingender en daarom ook goedkoper, omdat men wel de gang naar een 
geodkope vrederechter verplicht kan stellen maar niet de gang naar een 
mediator die immers geen formele status heeft.  Ontraden.

106 Leeuwarden Geen stigmatisering 
van alle 
veroordeelden

Pagina 75 regel 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.

Deze maatregel is veel te algemeen gesteld. Het kan toch niet de bedoeling zijn 
dat de hele buurt of zelfs wijk  ook op de hoogte wordt gesteld als iemand een fles
shampoo zonder afrekenen heeft meegenomen of zich schuldig heeft gemaakt 
aan belediging. Dat zijn nl. ook al misdrijven. 
Overigens zal een ongewenst effect zijn dat ook familieleden of zelfs buren 
aangekeken en aangesproken gaan worden op het gedrag van de dader 
(stigmatiserend) (daarbij nog in het midden latend wat het voor de dader teweeg 
kan brengen).

Ontraden. Wel verduidelijken om misverstanden te voorkomen.  "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." 

107 Utrecht Taak Nederlandse 
krijgsmacht

p. 79, na r. 23, de volgende tekst in te voegen:

De Nederlandse krijgsmacht moet de komende jaren vooral worden 
ingericht om in met name fragiele staten burgers te beschermen en 
godsdienstvrijheid en mensenrechten te garanderen. 

Het stellen van duidelijke eisen aan vredesoperaties, het expliciteren van het 
volkenrechtelijk mandaat. Wat houdt ‘bij voorkeur’ in? In welke situaties wel/niet. 
Zie passage uit VP 2006. 

Dit amendement zou de taken van de Nederlandse krijgsmacht te zeer 
beperken. Ontraden.
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108 Perspectief Inzet Nederlandse 
militairen

Blz. 79, regel 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 
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 de 
zogenaamde Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Het huidige tekstvoorstel biedt nog geen duidelijkheid op welke gronden er bij het 
ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat toch voor militaire inzet gekozen kan 
worden. De voorgestelde wijziging geeft hier wel meer duidelijkheid over.

Deze toevoeging zegt niet meer dan er in de voorafgaande zinnen is 
genoemd en is dus overbodig. Ontraden.

109 Nunspeet Verlaten van de 
krijgsmacht voor de 
pensioengerechtigd
e leeftijd.

p. 80, regel 1,

aandachtspunt: ‘Militairen die voor …. een nieuwe baan.’ te 
schrappen.

Wij zien geen reden om werknemers die vrijwillig in dienst van defensie zijn 
getreden en ook weer vrijwillig deze werkgever verlaten te bevoordelen ten 
opzichte van andere werknemers in overheidsdienst. De overheid dient voor al 
haar werknemers goed en rechtvaardig te zijn, en dit zonder onderscheid, positief 
noch negatief. Tevens is deze paragraaf in het geheel niet passend bij de huidige 
economische situatie!

Overnemen

110 Rotterdam Erkenning  Israël en 
de Palestijnse staat

Op pagina 83 tussen regel 22 en 23 

de volgende bullet

toe te voegen: 
• “Israël wordt opgeroepen om zich constructief op te stellen in het 
vredesproces en te stoppen met het bouwen van nederzettingen in 
de betwiste gebieden.”

Er valt veel op een aantal Palestijnse organisaties aan te merken, maar ook Israël
draagt niet altijd constructief bij aan de voortgang van het vredesproces. Zo wordt 
met het bouwen van nederzettingen in de betwiste gebieden het vredesproces 
schade berokkend omdat daarmee de vestiging van een levensvatbare 
Palestijnse staat bemoeilijkt wordt.  
Omdat wij de internationale rechtsbeginselen serieus nemen en de aspiraties van 
de Palestijnen om tot een eigen staat te komen erkennen, mogen wij niet 
wegkijken van deze praktijken. Het noemen ervan draagt dan ook bij aan de 
evenwichtigheid van deze paragraaf. 

Gewijzigd overnemen. Van Israël en de Palestijnen wordt een 
constructieve houding in het vredesproces gevraagd. Deze houding krijgt 
betekenis als Israel zich constructief opstelt in het nederzettingenbeleid en 
de Palestijnen Israël als staat onomwonden accepteren.
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111 Elburg, Baarn-
Eemnes en 
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:
• pagina 6, regel 8 en 9: “, en door een tijdelijke crisis- en hersteltax”
• pagina 84, regels 40-46
• Pag. 86, 3.4.1 Belastingheffing naar draagkracht, de eerste bullet, 
regels 25 en 26
te verwijderen.

Met de huidige economische situatie, waarbij de lonen en uitkeringen naar 
verwachting niet zullen stijgen, de ChristenUnie de hypotheeklasten wil verzwaren 
en burgers (voor het overgrote deel buiten hun eigen schuld) reeds financiële 
verliezen hebben geleden is het niet opportuun om nu deze maatregel al dan niet 
tijdelijk in te voeren. Hiermee wordt de financiële druk op de burger te groot. Het 
hoge BTW-tarief is van toepassing op veel producten en diensten die voor veel 
mensen weliswaar geen primaire levensbehoeften zijn, maar wel zaken zijn die zij 
dagelijks nodig hebben.Baarn-Eemnes:
De geschiedenis leert dat tijdelijke belastingmaatregelen niet werken en de 
neiging hebben permanent te worden.

Amersfoort:
1. De praktijk leert dat een verhoging altijd prompt wordt doorberekend in de 
prijzen - wat het goed recht is van de leveranciers - maar dat een verlaging 
nauwelijks wordt doorberekend en dus neerkomt op een voordeel voor de 
leveranciers en een permanente prijsverhoging voor de consument. Omdat 
Nederland geen prijzencontrole kent, kan doorberekening niet worden 
afgedwongen bij de 
leveranciers.

2. De verwachting van het CPB is dat de economie weer enigszins aantrekt, 
waardoor het niet meer nodig is om een extra belasting in te voeren om te voldoen
aan de EU-norm van -3% BBP. 

3. Een BTW-verhoging betekent dat consumenten minder producten kunnen 
kopen voor hetzelfde geld; hierdoor zal de economie geremd worden. Dit kan het 
voorzichtige herstel van de economie weer teniet doen. 

De verhoging van het hoge BTW tarief met 1% is een mogelijkheid, geen 
moeten. De invoering ervan afhankelijk van de ontwikkeling van de 
overheidsfinancien en gericht op het terugdringen van het overheidstekort 
dat is ontstaan als gevolg van de crisis. Iedereen zal hier een steentje aan 
bij moeten dragen. Vorig jaar heeft het kabinet de verhoging van zowel het
hoge als het lage tarief met 1% overwogen. Hiertegenover kwam toen een 
lastenverlichting te staan door de WW-premie voor werknemers af te 
schaffen. Uiteindelijk is de BTW verhoging toen niet doorgevoerd, maar 
zijn de WW-lasten wel verlaagd. De koopkracht van burgers is de 
afgelopen jaren niet afgenomen, ondanks de crisis. Daarom acht de 
ChristenUnie het verantwoord deze maatregel wel te overwegen. Ook 
omdat het gaat om producten die niet de primaire levensbehoeften raken. 
Ontraden.

112 Amsterdam Niet bezuinigen op 
belastingambtenare
n.

p. 86, 3.4 Solidair belastingstelsel

toe te voegen:
 
De meeste overheidsdiensten kosten geld. Dat geldt niet voor de 
belastingdienst: die 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 politie-onderdelen 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.

Het is altijd populair om te roepen dat er bezuinigd moet worden op ambtenaren, 
maar dat is niet verstandig als het om ambtenaren gaat die geld in het laatje 
brengen. Daarin kan juist beter geïnvesteerd worden. Een harde aanpak van 
belastingfraude en criminele winsten is bovendien ook de beste manier van 
preventie.

Dit is op zich prima. Wel moet er ook gewerkt worden aan een 
efficiencyverbetering bij de bestaande belastinginspecteurs. Overnemen.

113 Capelle ad 
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, rijdende reclames 
op vrachtwagens en openbaar vervoer, TV-spots en dergelijke 

volledig laten vervallen

Deze passage lijkt niet te passen onder het kopje ’Gezins- en familievriendelijk 
fiscaal beleid’ Bovendien leidt dit tot discussies over vragen als: wanneer is een 
uiting precies ‘commercieel’ en wat verstaan we onder ‘publieke ruimte’
Het gestelde is feitelijk onjuist en heeft geen functie in de tekst.

Het is inderdaad enigszins arbitrair om dit punt onder 'gezins- en 
familievriendelijk fiscaal beleid' te zetten. Het is echter wel een prikkel om 
het aantal commerciële uitingen in het publieke leven terug te dringen, 
waaronder ook heel wat kindonvriendelijke. En het is tevens een bron van 
overheidsinkomsten. Ontraden.
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NR. INDIENER ESSENTIE IN 1 
REGEL

INDIENER STELT VOOR DE TEKST (OP) TOELICHTING PRE-ADVIES

MOTIES
1 Groningen Oproep om alsnog 

een krimppassage 
in het 
verkiezingsprogram
ma op te nemen

Constaterende dat:
- de krimpproblematiek zeer gering en versplinterd wordt benoemd in 
het verkiezingsprogramma;
- bevolkingsdaling wel degelijk een zeer urgent probleem is, deze 
demografische ontwikkelingen zich geleidelijkheid manifesteren en 
dat in bepaalde regio’s en gemeenten de verstrekkende gevolgen al 
duidelijk zichtbaar zijn;
- de substantiële krimp consequenties heeft voor tal van 
beleidsterreinen, variërend van woningmarkt (zowel in kwantitatieve 
als kwalitatieve zin), onderwijs, zorg, mobiliteit, arbeidsmarkt tot 
behoud van leefbaarheid en instandhouding van het 
voorzieningenniveau;
- er verstrekkende effectieve maatregelen, ondersteuning en 
structurele financiële middelen nodig zijn om de gevolgen van de 
negatieve bevolkingsontwikkeling op te vangen.

Spreekt uit dat:
- de ChristenUnie haar bijzondere aandacht en betrokkenheid voor regio's en 
gemeenten die te maken hebben of krijgen met een bevolkingskrimp voortzet;
- dit ook dient te worden weergegeven in het verkiezingsprogramma.

Overnemen. Indien de motie wordt aangenomen stelt het bestuur de 
volgende tekst voor om  in paragraaf 2.4.2 toe te voegen: "In delen van 
Nederland is de komende jaren geen sprake meer van bevolkingsgroei, 
maar van bevolkingskrimp. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid; 
voorzieningen komen onder druk; de bedrijvigheid loopt gevaar. Aan de 
andere kant biedt de krimp evenzeer tal van nieuwe kansen; bij goed 
beleid, zo laten ook de ervaringen in bijvoorbeeld Duitsland zien, kan krimp
kansen bieden op het vlak van leefomgeving en milieu en nieuwe 
bestemmingen voor oude wijken en industriegebieden. Lokale overheden 
moeten wel in staat worden gesteld die kansen te grijpen; de 
krimpgemeenten en -regio's moeten niet voor opgaven komen te staan die
hun financiële en organisatorische draagkracht te boven gaan. Om die 
reden wordt de omstandigheid of regio's of gemeenten krimp te wachten 
staat, een van de factoren die bij de bepaling van de verdeelsleutel van 
rijksmiddelen over gemeente- en provinciefonds. "

Overwegende dat:
- ook in delen van Nederland waar de bevolking krimpt, de 
leefbaarheid gegarandeerd moet worden;
- het gegeven fenomeen evenzeer tal van nieuwe kansen biedt, niet 
alleen op het vlak van leefomgeving en ecologie, maar ook op het 
gebied van bestuur en financiën; 
- krimpgemeenten en regio's voor opgaven komen te staan die hun 
financiële en organisatorische draagkracht te boven gaan;
- de inspanning van de rijksoverheid om de nadelige gevolgen van 
krimp te compenseren doorgezet zal moeten worden;
- in de voorgaande kabinetsperioden solidariteit is gevraagd van het 
platteland voor het oplossen van (rand)stedelijke problematiek; 
- dezelfde solidariteit nu verwacht kan en mag worden van het 
stedelijke gebied voor de aanpak van problematiek op het platteland.

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.

En gaat over tot de orde van de dag.

2 Amersfoort Voorzichtigheid 
geboden bij 
mogelijke stapeling 
van eigen bijdrages 
aan diverse 
zorgkosten

Gelezen:
o in het verkiezingsprogramma 2010-2014 op pagina 26 dat de 
ziektekostenverzekeringpremie inkomensafhankelijk wordt, zodat de 
zorgtoeslag wordt afgeschaft, en dat het eigen risico in de 
zorgverzekering omhoog gaat naar 200 euro voor de laagste 
inkomens, 400 euro voor de middeninkomens en 600 euro voor de 
hoogste inkomens
o in het verkiezingsprogramma op pagina 28 dat ouderen een hogere
inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen aan de kosten van het 
wonen en aan de ondersteuning en aanschaf van hulpmiddelen. 
o in de financiële onderbouwing dat er een hogere 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt gevraagd in de 
intramurale zorg en de GGZ. 

Spreekt uit dat:
Zorgbehoevende mensen niet te veel mogen worden belast door een stapeling 
van eigen bijdragen aan hun 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 gezinnen, zowel tweeverdieners als 
alleenverdieners) met een zorgbehoefte.  

De zorg voor een evenwichtige spreiding van lasten, ook van de lasten van
de bezuinigingsmaatregelen is een grote zorg voor het bestuur. Een 
christelijk-sociaal beleid vraagt dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Het programma wordt ingegraal doorgerekend. In dat kader
kan de samenhang van deze maatregelen met andere maatregelen in 
bijvoorbeeld de fiscale sfeer en de kindtoeslagen worden bezien. In het 
samenhangende totaal pakket worden onwenselijke gevolgen 
gerepareerd.

Constaterende dat: 
o er ook inkomensafhankelijke bijdragen gevraagd worden binnen de 
WMO en de AWBZ
o de overdraagbare heffingskorting wordt afgebouwd, waardoor de 
financiële draagkracht van kostwinnersgezinnen waarin één partner 
niet werkt vanwege een handicap of zorgbehoefte, vermindert. 

Overwegende dat:
er zodoende een stapeling van inkomensafhankelijke bijdragen kan 
plaatsvinden, niet alleen onder de lagere inkomens, maar zeker ook 
onder de middeninkomens. 
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