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Agendapunt 6g. Terugkoppeling aangenomen moties 2019 & 2021 

Terugkoppeling ingediende moties aan Partijcongres 

Hieronder vindt u de terugkoppeling van de door het Partijcongres aangenomen moties, waar nog niet 

eerder een terugkoppeling van is gedaan, van de Partijcongressen van 9 februari 2019 en 30 januari 

2021. Besluiten over aanpassingen en reglementen en administratieve zaken zijn niet meegenomen in 

deze terugkoppeling. De terugkoppeling van de ingediende moties op het laatste Partijcongres zullen 

plaatsvinden tijdens het eerstvolgende reguliere Partijcongres.  

Besluit 

Het Landelijk Bestuur verzoekt het partijcongres van 26 november 2022 in te stemmen met de 

terugkoppeling op de genoemde moties en deze moties te verwijderen uit de actuele lijst van moties.  

Partijcongres 9 februari 2019 Terugkoppeling 

Motie 1: EU visie Onderwijs en Onderzoek Om innovatie en de kenniseconomie te stimuleren is 

het van belang kennis uit te wisselen. Er moet ruimte 
zijn binnen de EU voor de transparante circulatie van 

wetenschappelijke data, docenten en onderzoekers. En 

het is belangrijk dat kennisinstellingen elkaar weten te 
vinden. In dit kader is de Europese Commissie met een 

uitwerking gekomen van de zogenoemde Europese 
Universiteit. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen 

universiteiten uit verschillende landen waarbij 
studenten en academici werken aan thema’s die raken 

aan de gebieden waarop de Europese Unie actief is. 

De ChristenUnie steunt dit initiatief, alsook andere 
samenwerkingsvormen van universiteiten, bijvoorbeeld 

op het gebied van het Erasmus+-programma en 
openbare toegang tot onderzoeksdata. Wel benadrukt 

de ChristenUnie dat het aan nationale parlementen is 

om te beslissen over wetgevingsvoorstellen op het 
gebied van onderwijs en onderzoek. 

 
Partijcongres 30 januari 2021 Terugkoppeling 

Motie 2: Ondersteun interne democratie 
 

Het Landelijk Bestuur heeft invulling gegeven aan deze 
motie en is voornemens dat te blijven doen door de 

leden te bevragen door middel van flitspeilingen, het 

opzetten van netwerken, het organiseren van (online) 
ledenavonden en ruimte te geven voor debat over 

moties tijdens partijcongressen. Maar ook door het 
blijvend mogelijk te maken online mee te stemmen 

tijdens partijcongressen.  

Motie 3: De overheid als bondgenoot 
 

Wij zien de opdracht van de christelijk-sociale politiek 
zo: we plaatsen onze samenleving, de economie en de 

schepping in het licht van het hoopvolle 

toekomstperspectief van de vrede en het recht van 
Gods Koninkrijk. We laten met concrete voorstellen 

zien hoe de overheid daaraan dienstbaar kan zijn. 
Daarbij zijn waarden als menselijke waardigheid en 

rechtvaardigheid altijd leidende waarden in het 
politieke handelen. 
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Motie 4: Samenwerking overheid en 

ondernemers 
 

Als ChristenUnie vinden we de samenwerking tussen 

overheid en ondernemers belangrijk, en willen we de 
samenwerking tussen de ChristenUnie-fracties en 

ondernemers bevorderen. Dat is één van de redenen 

waarom we weer actief aan de slag zijn met het 
ondernemersplatform. 

Op 9 mei 2022 heeft een grote bijeenkomst van het 
ondernemersplatform plaatsgevonden, waar Stieneke 

van der Graaf, Pieter Grinwis en Tineke Huizinga bij 
aanwezig waren. Er wordt actief contact gezocht, 

gevonden en onderhouden met ondernemers binnen 

de ChristenUnie. Daarnaast zijn ondernemers ook altijd 
welkom om zelf contact op te nemen met de partij om 

mee te denken en praten. 
De ChristenUnie zoekt actief naar mogelijkheden om 

recht en rechtvaardigheid ook in het bedrijfsleven te 

laten landen. Dat mag geen tekentafelrealiteit worden. 
Daarom werkt Stieneke van der Graaf samen met 

bijvoorbeeld Social Enterprise NL en ondernemingen 
met een maatschappelijke missie aan betere 

herkenning en erkenning van sociaal ondernemen.   

Motie 6: Sterk Nederland in krachtig 
Europa 

 

De betekenis en het belang van Europa heeft dankzij 
alle crises van de afgelopen jaren wat meer kleur 

gekregen, wat betekent dat we ons als partij, in 
aanloop naar de EP-verkiezingen, eens grondig 

moeten bedenken wat we nu eigenlijk van Europa 

vinden. Deze algemene motie over een sterk 
Nederland in een krachtig Europa geeft de aanzet om 

dat te doen en willen we als opdracht meegeven aan 
de verkiezingsprogrammacommissie voor de Europese 

Parlementsverkiezing in 2024.  

 
In algemene zin kunnen we het volgende zeggen: 

Het lidmaatschap van de Europese Unie heeft ons land 
veel gebracht. Zo is de EU al jarenlang van belang 

voor de vrede, veiligheid en welvaart op ons continent. 
In de ogen van de ChristenUnie is Europese 

samenwerking hiernaast van groot belang om 

grensoverschrijdende problemen aan te pakken, zoals 
de oorzaken van klimaatverandering en afnemende 

biodiversiteit, internationale criminaliteit en migratie. 
Daar is een krachtige en slagvaardige EU voor nodig. 

De ChristenUnie wil dat Nederland en Europa opkomen 

voor menselijke waardigheid, solidariteit en de 
democratische rechtsstaat. Daarbij zijn wel een aantal 

aandachtspunten te noemen. De transparantie en 
democratische legitimatie van de Europese Unie 

moeten beter. En als de interne markt leidt tot 
uitbuiting van arbeidsmigranten tegen zo laag 

mogelijke kosten is dat niet in lijn met sociale 

gerechtigheid en verdient dat herijking. 

 


