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ALV 

 
De ALV vindt plaats tussen 10.00-10.45u in zaal 23, begane grond 
 
Agenda ALV 

 
1. Ingekomen stukken 
2. Vaststellen verslag verkiezingscongres 9/2/19 
3. Vaststellen begroting 2020 
4. Afscheid 
5. Benoemingen en afscheid bijzondere organen 
6. Bekrachtiging benoeming leden Dagelijks Bestuur 
7. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur 
8. Verkiezing voorzitter WI 
9. Bekrachtiging verkiezing CDAV 
10. Tafelgesprek met Hielke Onnink (CDJA), Richard van Zwol (WI) en  

Marlies Welscher (CDAV)  
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2.a Verslag partijcongres 9 februari 2019 

 
Plenair ochtendprogramma 
 
Opening en welkom Ruth Peetoom 
Ruth opent het congres, haar laatste congres als voorzitter, en heet iedereen van harte 
welkom. Het Wilhelmus wordt gezongen. 
 
In memoriam 
Tijdens het In Memoriam gedenken wij onze partijgenoten die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. Het Congres staat in het bijzonder stil bij het overlijden Gérard Mertens en 
Koos Andriessen. 
 
Meditatief moment 
Het meditatief moment wordt vandaag verzorgd door Monseigneur De Korte, bisschop van 
het bisdom Den Bosch. Monseigneur de Korte: ‘We leven in een spannende en boeiende tijd 
en anno 2019 dragen we een grote verantwoordelijkheid. 
Juist nu staat het CDA voor de opdracht voor een duurzame samenleving te zorgen. De 
Christendemocratische uitgangspunten kunnen steeds weer worden geactualiseerd. Hij 
hoopt dat het CDA onze onzekere burgers kan bemoedigen en kracht kan geven op weg 
naar de toekomst. Laten we luisteren naar de woorden van Christus: wees niet bang, ik ben 
bij u alle dagen. 
 
Huishoudelijk deel 
Rutger Ploum is voorzitter tijdens het huishoudelijk deel. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 
 
Vaststelling verslag partijcongres 3 november 2018 
Het verslag van het congres van 3 november 2018 wordt vastgesteld. 
Bij het verslag is een overzicht gevoegd van de stand van zaken van eerder 
aangenomen resoluties. Niemand heeft opmerkingen. 
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Benoemingen 
Afscheid van een lid van de toetsingscommissie. Eén van de leden van de commissie, 
Herma Nap-Borger, heeft aangegeven haar taken neer te leggen. Voorgedragen als 
opvolger: Rob van de Beeten. De voordracht wordt bij acclamatie bekrachtigd. 
 
Afscheid leden Dagelijks Bestuur 
We nemen afscheid van twee leden van het Dagelijks Bestuur, Rianne Donders en Bart van 
Meijl. Rianne Donders is niet aanwezig omdat haar moeder ernstig ziek is. Rianne krijgt later 
de Zilveren Speld uitgereikt. Van Meijl krijgt de Zilveren Speld uitgereikt als dank voor zijn 
enorme inzet en een schilderij met een karikatuurprent. 
 
Verkiezing leden Dagelijks Bestuur 
Na afscheid te hebben genomen van Bart en Rianne wordt overgegaan tot de verkiezing van 
hun opvolgers. Wij beginnen met de opvolger van Rianne voor de functie van DB-lid 
Communicatie en Marketing. Het Partijbestuur heeft hiervoor gekozen voor een enkelvoudige 
voordracht: Frank Beck. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. Frank Beck wordt bij 
acclamatie verkozen.  
De vacature van penningmeester komt aan de orde. Ook in dit geval heeft het Partijbestuur 
gekozen voor een enkelvoudige voordracht: Pieter-Jan van Zanten. Ook hier zijn geen 
tegenkandidaten en vindt verkiezing bij acclamatie plaats. 
 
Mandaat ad interim bestuursleden 
In verband met de in gang gezette partijvernieuwing is het belangrijk dat wij een 
daadkrachtig en divers bestuur hebben. Door de vele bestuurswisselingen die vandaag 
plaatsvinden, bestaat het Dagelijks Bestuur momenteel uit vijf mannen. Om die reden is het 
voorstel om het Dagelijks Bestuur uit te breiden met drie interim bestuursleden voor de 
functies van secretaris, DB-lid Ledenzorg en DB-lid Fondsenwerving. We gaan daarbij 
nadrukkelijk op zoek naar mensen met een diverse achtergrond. 
Het Partijcongres wordt gevraagd om allereerst een mandaat te geven voor het ad interim 
benoemen van drie bestuursleden. Daarnaast wordt het congres gevraagd om ontheffing te 
verlenen, zodat het Dagelijks Bestuur kan uitbreiden naar acht bestuursleden. 
Het congres gaat bij acclamatie akkoord. 
  
Speech Manfred Weber 
Dan volgt een filmpje met intro van Manfred Weber, die onder rockmuziek van Queen zijn 
weg vindt naar het katheder. 
Weber: Er is sprake van populisme aan zowel de extreme linker als rechterkant en beide 
komen niet met oplossingen. Er staat veel op het spel bij Europese Verkiezingen. Er moeten 
compromissen komen. Neem de verkiezingen serieus. Innovatie is een belangrijk onderdeel, 
nieuwe producten, goede Europese samenwerking is belangrijk. We hebben geen 
bureaucratisch Europa nodig, maar mensen moeten weten wat de issues zijn. Mensen 
moeten weten wat bij Europa hoort en wat er niet bij hoort. 
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Speech Sybrand Buma 
Buma is trots op het bereikte akkoord: Het biedt zekerheid voor hen die lang in onzekerheid 
waren. Het geeft hen vertrouwen in een toekomst die ze daarvoor niet hadden. Het geeft 
deze gezinnen, deze kinderen die hier geworteld zijn een plek in onze samenleving. En 
tegelijk hebben we maatregelen genomen om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen. 
Door regels aan te scherpen en procedures te verkorten. Dat is het asielbeleid waar wij voor 
staan. Humaan waar het kan, streng waar het moet. Verder haalde Buma in zijn speech ook 
het klimaatakkoord aan. Ons uitgangspunt van rentmeesterschap maakt dat wij de doelen 
van Parijs willen halen; 
Dat is een morele verantwoordelijkheid. Vanuit ons idee van publieke gerechtigheid en 
solidariteit staan wij voor een aanpak, waarbij iedereen de overgang naar een duurzame 
samenleving ook kan mee maken. Dat was de oproep van onze provinciale lijsttrekkers. 
 
Plenair middagdeel 
 
Behandeling amendementen en vaststelling verkiezingsprogramma 
Het middagdeel start met een filmpje van lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen, Esther 
de Lange. 
Vanmorgen hebben we in de deelsessies de amendementen op het verkiezingsprogramma 
voor Europa besproken. Van de 76 amendementen is alles in de deelsessie afgerond. 
Plenaire behandeling is niet nodig. Het verkiezingsprogramma is daarmee vastgesteld. Met 
een sterk programma kunnen wij de verkiezingen in. De programmacommissie, bestaande 
uit Pieter van Geel, Mariska Neefjes, en Lorenzo Essoussi, krijgt bloemen als dank. 
 
Speech Lotte Schipper 
Lotte Schipper, voorzitter CDJA, geeft aan dat haar termijn nog 3 maanden duurt. Ook 
daarna wil Lotte graag politiek actief blijven om iets te betekenen. Een stem geven aan de 
toekomst. Een stem geven aan mensen. Lotte bedankt Ruth Peetoom voor haar betrokken 
en enthousiaste inzet als partijvoorzitter. Hoop geven, gehoor geven en stem geven daar 
draait het om, is Lotte haar boodschap. 
  
Resoluties 
De behandeling van de resoluties komt aan de orde. Als test wordt er deze middag gestemd 
per app. Er vindt geen plenaire discussie meer plaats over de resoluties die op overnemen 
staan. Deze worden bij acclamatie bekrachtigd, tenzij iemand stemming wenst. 
Hierdoor kan er meer tijd genomen worden om over de resoluties die op “niet overnemen” 
staan te discussiëren. 
De uitkomst van de behandeling van de resoluties  is als volgt: 
1.  Acclamatie 
2.  Aangenomen na stemming 
3. Gewijzigd overgenomen 
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4. Ingetrokken 
5. Acclamatie 
6. Aangenomen 
7. Acclamatie 
8. + 9 samen behandeld, per acclamatie aangenomen 
10.  Acclamatie 
11.  Acclamatie 
12.  Acclamatie 
13.   Aangenomen 
14.  Acclamatie 
15.  Acclamatie 
  
Vaststelling kandidatenlijst Europa 
De kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen wordt vastgesteld. 
In de zomer van 2018 is de sollicitatieprocedure voor de verkiezingen voor het Europees 
Parlement geopend. Tot 14 september konden leden solliciteren. Vervolgens is de 
adviescommissie in gesprek gegaan met de sollicitanten en heeft een advies aan het 
Dagelijks Bestuur uitgebracht. Het versterkt Partijbestuur heeft uiteindelijk op 30 november 
de advieslijst goedgekeurd. 
Vervolgens zijn de advieslijst en de groslijst met het stembiljet naar alle gemeentelijke 
afdelingen gestuurd, die tot en met 31 januari de tijd hadden om het stembiljet ingevuld te 
retourneren. De adviescommissie, onder leiding van Yvonne van Rooy, wordt hartelijk 
bedankt voor de werkzaamheden. 
De stemcommissie voor de vaststelling van de kandidatenlijst doet verslag van de stemming 
in de gemeentelijke afdelingen. Yvonne Timmerman-Buck en Jobke Vonk-Vedder brengen 
verslag uit. 50,1 procent van de stembiljetten is retour gekomen. Van de 177 zijn 28 
stembiljetten ongeldig. 149 stembiljetten hebben geleid tot het eindresultaat. 
De definitieve lijst wordt op het scherm geprojecteerd. Alle kandidaten hebben de interne 
partijverklaring ondertekend, zodat zij allemaal instemmen met het Europees 
verkiezingsprogramma, zoals dit zojuist is vastgesteld door het Partijcongres. 
De lijst wordt bij acclamatie bekrachtigd. 
De kandidaten worden gefeliciteerd en hen wordt succes gewenst met de komende 
campagne! 
 
Vaststelling kandidatenlijst Eerste Kamer 
De vaststelling van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen komt vervolgens 
aan de orde. De procedure en termijnen waren identiek aan de lijst voor de Europese 
Verkiezingen. 
De adviescommissie voor de Eerste Kamerlijst stond onder leiding van Renate Westerlaken. 
Rutger Ploum spreekt een hartelijk woord van dank uit aan Renate en de andere 
commissieleden voor al hun werkzaamheden. 
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Yvonne Timmerman-Buck en Jobke Vonk-Vedder doen kort verslag van de stemming. 49,9 
procent van de stembiljetten is binnengekomen. 15 % was ongeldig. Rutger Ploum spreekt 
zijn dank uit aan de stemcommissie. 
Het eindresultaat van de stemming, de definitieve lijst, wordt in beeld gebracht. De 
kandidatenlijst wordt bij acclamatie bekrachtigd. Rutger Ploum feliciteert de kandidaten. 
 
Afscheid Ruth Peetoom 
Lotte Schipper presenteert dit onderdeel van het programma. 
- Namens het partijbestuur spreekt Paul van de Biggelaar , voorzitter provinciale 

afdeling Utrecht, Ruth toe. Hij bedankt Ruth voor alle steun bij partijbestuur, voor het 
harde werken, met volle overtuiging voor onze leden. Het partijbestuur is Ruth 
dankbaar. Hij geeft Ruth een boekje met input van de leden als dank terug voor alles 
wat Ruth gegeven heeft. 

- Frank Kerckhaert, vicevoorzitter, spreekt vervolgens Ruth toe: Je was er altijd, je 
stond middenin de partij. Dichtbij de leden. Als dank en blijk van waardering 
overhandigt hij de zilveren speld. 

- Josine Westerbeek, voorzitter CDAV, overhandigt Ruth als dank voor haar inzet de 
eerste CDAV award (een pump op een rots) als teken van de krachtige en betrokken 
vrouw die Ruth is. 

- Sybrand Buma dankt Ruth voor haar trouw en betrokkenheid bij alle afwegingen. De 
grootse vrijwilliger van de partij. Gezin en kids krijgen alles mee. Je deed het niet voor 
jezelf, de partij was je drijfveer. Dank. Minutenlang applaus volgt. 

- Gonneke Bennes komt het podium op en verrast Ruth met een voor de gelegenheid 
geschreven versie van Lady in red - Een dame in rood. 

 
Afscheidsspeech Ruth Peetoom 
Ruth Peetoom sprak in haar afscheidsspeech vele mensen – o.a. DB-leden, onze politici, 
medewerkers partijbureau en haar gezin - toe als dank voor steun en het vertrouwen in haar. 
Maar bovenal dankte zij de leden: 
‘Maar mijn allergrootste dank is voor jullie, de leden van mijn CDA’, aldus Peetoom in haar 
afscheidsspeech.  'Wat hebben we een boel beleefd met elkaar! Ik vroeg u mij mee te nemen 
naar plekken waarvan u vond dat het CDA er aandacht voor moest hebben. En dus waren 
we in asielzoekerscentra, sociale werkplaatsen, Kulturhûsen, Science Parken, ziekenhuizen 
en zelfs op een gesloten afdeling van een verpleeghuis, waar we na een ledenvergadering 
niet meer uit kwamen. U hebt mij uw vertrouwen gegeven, acht jaar lang. En daarom kon ik 
doen wat ik heb gedaan. ‘We gaan het samen doen’, zei ik, toen ik begon. ‘We hebben het, 
acht jaar lang, samen gedaan.’ 
Frank Kerckhaert komt na speech van Ruth het podium op met een groot boeket bloemen. 
Onder applaus gaat Ruth naar haar plekje op de voorste rij. 
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Verkiezing Partijvoorzitter 
Kerckhaert: Tijdens het congres van 3 november kondigde Ruth Peetoom haar vertrek aan. 
Vervolgens werd de sollicitatieprocedure opengesteld en konden leden tot 5 december 
solliciteren. Er werden gesprekken gevoerd met de kandidaten en uiteindelijk bracht de 
commissie op 15 december een advies uit. Unaniem werd Rutger Ploum voorgedragen als 
kandidaat. Tot 5 januari konden tegenkandidaten worden ingediend, waar geen gebruik van 
gemaakt is. 
Graag wil ik de commissie onder leiding van Liesbeth Spies hartelijk bedanken. 
Frank Kerckhaert vraagt het congres of de kandidatuur van Rutger Ploum bij acclamatie 
bekrachtigd kan worden of dat iemand stemming wil aanvragen? Bij acclamatie wordt Rutger 
Ploum gekozen als partijvoorzitter. 
 
Speech Partijvoorzitter Rutger Ploum 
Rutger Ploum in zijn aanvaardingsspeech: ‘Graag aanvaard ik vandaag het voorzitterschap 
van onze prachtige partij: het CDA. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.’ 
‘Bij alles wat ik doe wil ik oog hebben voor de mensen om mij heen’, vervolgde Ploum zijn 
speech. ‘En wil ik iets terug doen voor de samenleving. Dat is mijn leidraad en dat probeer ik 
voor te leven. Met aandacht én compassie. Om het CDA fit te maken voor 2030/ 2040 gaan 
we vanaf vandaag met extra energie aan de slag met ‘Verdiepen, Vernieuwen en 
Verbreden’!’ 
 
Afsluiting 
We zijn aan het einde van het programma gekomen en staan stil bij de start van een aantal 
belangrijke campagnes. Campagnevoeren doen we samen en de verschillende kandidaten 
worden het podium opgeroepen: Esther de Lange met alle kandidaten voor het Europees 
Parlement; lijsttrekker Ben Knapen met zijn team voor de Eerste Kamer; de provinciale 
lijsttrekkers met alle kandidaten; en de lijsttrekkers en kandidaten van de waterschappen. De 
komende maanden gaan we campagne voeren, op naar de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en Waterschappen op 20 maart, op naar de Europese Verkiezingen op 23 en 26 mei 
en op naar de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei. Succes! 
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AppèlXL wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 
 
Bezoek de website: nl.deedmob.com 
 

 
Bezoek de website: www.eo.nl 

 
Bezoek de website: www.eppgroup.eu/nl/ 
 

 
Bezoek de website: www.hetgoedeleven.nl 
 

 
Bezoek de website: www.functioneringsprofiel.nl/ 
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2.b Stand van zaken aangenomen resoluties, behorend bij verslag 

9/2/19 

 
Stand van zaken aangenomen resoluties partijcongres 2 juni 2018, 
partijcongres 3 november 2018 en partijcongres 9 februari 2019. 
 
 
Aangenomen resoluties CDA Partijcongres 2 juni 2018 te ‘s-Hertogenbosch 
 
1.Resolutie “studiekosten MBO-opleidingen”  
 
Resolutie ingediend door: de afdeling Eindhoven 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
spreekt uit dat:  

- de Tweede Kamerfractie gevraagd om in overleg met het onderwijsveld ervoor te 
zorgen dat de extra studiekosten geen belemmering voor de keuze van een opleiding 
in de zorg, de bouw, de techniek, de logistiek of ICT 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Stand van zaken:  
De minister heeft 10 juli 2018 de kamer geïnformeerd dat ze met de MBO Raad en JOB 
overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de handreiking schoolkosten. 
Uitgangspunt hierbij is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of 
cursusgeld, het onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma 
te behalen. De school voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting 
school). Het is hierbij belangrijk dat studenten een opleiding in het mbo kunnen volgen en 
afronden met de basisuitrusting van de school, en niet kunnen worden verplicht tot het 
betalen van een geldbedrag (anders dan het les-of cursusgeld) aan de school. Het 
servicedocument schoolkosten biedt hierover meer helderheid. De Inspectie van het 
Onderwijs zal op basis van dit document toezicht houden en over twee jaar wordt hij 
geëvalueerd. 
Omdat het dat het onwenselijk is dat studenten onnodig onderwijsbenodigdheden 
aanschaffen zoals boeken en softwarelicenties heeft de CDA-fractie op 9 april 2019 een 
motie ingediend. Deze motie is aangenomen. Hierin wordt de Minister verzocht om 
instellingen te stimuleren om ongebruikte onderwijsbenodigdheden van studenten terug te 
nemen. 
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2. Resolutie: Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
 
Resolutie ingediend door: CDA-Overijssel, CDA - Fryslan, CDA - Noord-Holland, CDA - 
Zuid-Holland 
 
Het CDA partijcongres bijeen op 2 juni 2018 te ‘s Hertogenbosch, 
 
C. Roept de Tweede Kamerfractie op: 
 
• om de positie van het MKB als ‘banenmotor’ verder te versterken door: 

1. de risico’s en lasten van langdurig ziekteverzuim en uitstroom in de WIA in  
met name in het kleinbedrijf te beperken, zodat deze ondernemers weer  
personeel in vaste dienst durven nemen; 
2. een programma te ontwikkelen voor de ondersteuning van de innovatie in  
het MKB op het gebied van digitalisering, automatisering en verduurzaming; 
3. ruimte te zoeken voor lastenverlichting voor het MKB, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Ten aanzien van punt 1 uit het dictum: Per 1 januari 2020 gaat de 
MKB-verzuim-ontzorg-verzekering in. Deze verzekering moet het financiële risico dekken én 
helpen bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering 
voldoet aan de zgh. Wet verbetering poortwachter, waardoor een evt. loonsanctie niet voor 
rekening van de werkgever komt als hij de adviezen van de verzekeraar heeft opgevolgd. 
Binnenkort komt het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA naar de 
Tweede Kamer, waarvan de ene helft (gericht op het activeren van WIA-gerechtigden) op 1 
juli 2020 in werking moet treden en de andere helft (gericht op een financiële 
tegemoetkoming in de loondoorbetalingskosten) op 1 januari 2021. Dit wetsvoorstel vervangt 
de in het Regeerakkoord afgesproken verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte 
voor werkgevers met minder dan 25 werknemers naar max. één jaar. Deze verkorting gaat 
niet door (want te weinig draagvlak) en blijft twee jaar. Wat het wetsvoorstel wél gaat doen, is 
op twee manieren de loondoorbetalingskosten omlaag brengen: 1. elke werkgever krijgt 
jaarlijks een korting op de Aof-premie van max. 1.200 euro (om deze premievermindering te 
financieren, stijgt het tarief van de Aof-premie met 0,1%; uiterlijk per 2024 vervangt het 
kabinet de premiekorting voor een gedifferentieerde Aof-premie, wat gunstig is voor kleine 
werkgevers) 2. bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (de 
RIV-toets) wordt het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de 
werknemer leidend en beoordeelt de verzekeringsarts van het UWV niet langer het advies 
van de bedrijfsarts (doordat verschillen van inzicht tussen de bedrijfs- en de UWV-arts geen 
invloed meer hebben, zal het UWV werkgevers minder vaak verplichten om het loon van een 
zieke werknemer max. een jaar extra door te betalen, de zgh. ‘loonsanctie’). 
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Ten aanzien van punt 2 uit het dictum:  Het kabinet is mede op verzoek van de CDA-fractie 
gekomen met een:  
1. MKB-actieplan op het gebied van personeel, financiering, regelgeving, toepassing van 
innovatie, digitalisering, fiscaliteit en internationale handel. Ook introduceert het kabinet op 
verzoek van het CDA een mkb-toets. 
2. Digitaliseringsstrategie. In de agenda is in het bijzonder aandacht voor de positie van het 
brede mkb, o.a. op het gebied van digitale innovatie en cyberveiligheid.  
3. Vernieuwd topsectorenbeleid met missiegedreven innovatiebeleid, waarbij innovatieve 
mkb’ers en startups actief worden betrokken.  
Ten aanzien van punt 3: In de miljoenennota/het belastingplan is opgenomen dat het tarief in 
box 2 niet verhoogd wordt tot 28,5%, maar tot 26,9% en vanaf volgend jaar is er geld 
vrijgemaakt specifiek voor lastenverlichting  op arbeid voor het MKB (€ 100 mln). De invulling 
hiervan is nog niet bekend. Ook worden de lasten verder verlaagd, n.a.v. het niet afschaffen 
van de dividendbelasting. Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting is in 2019 gedaald 
naar 19%, gaat in 2020 naar 16,5% en in 2021 naar 15%. 
 
3. Resolutie alternatief dividendbelasting 
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA-partijcongres op 2 juni bijeen in ’s-Hertogenbosch, 
 
Spreekt uit dat 

● Te komen tot een hervorming van de huidige vermogenswinstbelasting door een 
verschuiving van belasting op dividenden naar belasting op bedrijfsrenten en 
royalty’s, waarbij het alternatief geloofwaardig moet zijn en daadwerkelijk de 
brievenbusfirma’s aanpakt en reële bedrijvigheid stimuleert. 

● Wij de fractie oproepen om aan te dringen op concretisering van de voorstellen en 
een snelle uitvoering ervan. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
In de heroverweging van oktober 2018 is besloten om de dividendbelasting niet af te 
schaffen. De invoering van een belasting op rente en royalty’s gaat wel door. Het 
wetsvoorstel dat de bronheffing invoert per 2021 is ingediend bij het parlement en daar wordt 
voor het einde van het jaar over gestemd door de Tweede en Eerste Kamer. De bronheffing 
gaat naar verwachting een fors effect hebben op brievenbusmaatschappijen en andere 
vennootschappen die Nederland gebruiken als doorsluisland. 
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4. Resolutie: Spitzenkandidat EVP 
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 
 
C. Spreekt uit dat 
- CDA-leden de kans krijgen zich uit te spreken over de keuze van de Spitzenkandidaat.  
- Het CDA Spitzenkandidaten de kans geeft zich te presenteren aan de leden op zijn 

najaarscongres in 2018 en dat de uiteindelijke kandidaat zich kan presenteren op het 
voorjaarscongres van 2019. 
 

en gaat over tot de orde van de dag 
 
Stand van zaken:  
Het CDA heeft gehoor gegeven aan de resolutie door beide EVP Spitzenkandidaten 
(Manfred Weber en Alexander Stubb) te presenteren op het congres van 3 november 2018. 
Over beide kandidaten zijn enkele powerpoint slides getoond en onze CDA voorzitter heeft 
toegelicht wat de achtergrond van beide kandidaten is en waar zij voor staan. Tevens werd 
een videoboodschap van Manfred Weber getoond. Op 7 en 8 november is een brede CDA 
delegatie naar het EVP Congres in Helsinki gereisd. In deze delegatie waren lokale CDA-ers, 
het CDJA, CDA Vrouwen, het WI, het Dagelijks Bestuur, de Eurodelegatie en de Commissie 
Buitenland vertegenwoordigd. De delegatie heeft daar zowel met Manfred Weber als met 
Alexander Stubb gesproken. De delegatie was het unaniem met elkaar eens dat Manfred 
Weber, als christendemocraat en bewezen bruggenbouwer, de beste keus voor het CDA is. 
Tijdens het EVP Congres is Manfred Weber door een grote meerderheid van de EVP 
verkozen als Spitzenkandidaat. Weber heeft vervolgens een bezoek gebracht aan het CDA 
voorjaarscongres van 9 februari 2019. Hij heeft gesproken over zijn christendemocratische 
visie op Europa en het congres heeft haar steun voor Weber laten blijken.  
 
5. Resolutie: Kiesrecht Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland  
 
Resolutie ingediend door: CDA België-Luxemburg 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 bijeen te ’s-Hertogenbosch,  
 
Spreekt uit dat:  

- Er voor te zorgen dat de Kieswet en zo nodig de Grondwet zo snel mogelijk worden 
aangepast zodat alle andere Nederlandse kiesgerechtigden buiten Nederland in staat 
worden gesteld hun stem (indirect) te kunnen uitbrengen voor de verkiezingen van de 
Eerste Kamer; 
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- In coalitie verband zich er voor sterk te maken dat de verantwoordelijke Minister of 
Staatssecretaris minstens voor de volgende Statenverkiezingen van maart 2019 een 
voorstel doet die dit mogelijk maakt.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
De minister heeft de opties in kaart gebracht om Nederlanders die in het buitenland wonen               
invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. De regering stelt voor een               
kiescollege voor de Eerste Kamer in het leven te roepen voor Nederlanders die in het               
buitenland wonen. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig. 
 
6. Resolutie: Meer waardering voor onze burgemeesters 
 
Resolutie ingediend door: CDJA, ondersteund door CDA Noord-Holland en CDA Brabant. 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 2 juni 2018 te ’s-Hertogenbosch, 
C. Spreekt uit dat:  
− Het CDA het standpunt herbevestigt dat zij hecht aan de wijze van aanstelling 

middels voordracht door de gemeenteraad – met belangrijke elementen als 
onafhankelijkheid en boven de partijen staan; 

− Het CDA niet zal meewerken aan de invoering van een direct gekozen burgemeester; 
− Het CDA het voortouw neemt in de invulling van de burgemeestersbenoeming indien 

de grondwetswijziging met een tweederde meerderheid door de Eerste Kamer wordt 
bekrachtigd; 

− De lokale CDA-afdelingen en haar vertegenwoordigers blijven inzetten op het 
betrekken van inwoners in de besluitvorming; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel (in tweede lezing) aangenomen, waarmee 
een benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet 
worden gehaald. In het debat in de Eerste Kamer heeft het CDA een motie ingediend, “dat 
het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters 
wenselijk is te kiezen voor een vorm die recht doet aan het principe dat de raad aan het 
hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief 
onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en 
bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de 
integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen 
staand, verbindend bestuurder van álle burgers.” De minister heeft die motie omarmd. De in 
de motie genoemde uitgangspunten worden door de regering onderschreven en zullen voor 
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de regering leidend zijn in de verdere discussie over de aanstellingswijze en positie van de 
burgemeester. 
Het expertisenetwerk Lokaal Bestuur werkt momenteel verschillende scenario’s uit. Zij 
verwacht in het voorjaar van 2020 haar werk te kunnen afronden.  
 
7. Resolutie: Inperken schuldenlast burgers 
 
Resolutie ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s. 
F. Mosk, A. Flapper, G. Borreman, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, H. van de Streek, T. 
Gerth, D. Mast, CDA Beverwijk-Wijk aan Zee, A. Jansen, G. Peters-Goudsmits, A. 
Reumkens, M. de Brouwer, N. van Jaarsveld. 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
C. Spreekt uit dat 
- het CDA zich sterk maakt voor een integraal beleid dat tegemoet komt aan het 
minder snel stijgen van de schuldenlast door bruto terugvordering van netto schulden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Er zijn door het CDA (René Peters) diverse moties ingediend over het inperken van de 
schuldenlast en het voorkomen ervan. Zo is er onder andere in een motie gevraagd een 
onderzoek in te stellen naar een diploma en/of keurmerk voor bewindvoerders. Ook zijn 
moties ingediend voor een onderzoek naar het invoeren van een verplichte reactietermijn op 
een betalingsregelingsverzoek, om weigerachtige schuldeisers  te dwingen mee te werken 
aan een betalingsregeling. Tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken is op 29 
november 2018 een motie ingediend om uithuiszettingen te voorkomen. In een onlangs 
gehouden AO heeft René Peters aandacht  gevraagd voor de verhogingen (boetes) die de 
overheid oplegt, waardoor relatief behapbare schulden in hoog tempo flink kunnen oplopen. 
Een flink deel van die verhogingen zijn oninbaar. Peters heeft gepleit voor kwijtschelding van 
dit soort oninbare en door de overheid zelf veroorzaakte schulden. 
 
8. Resolutie: op weg naar nieuw perspectief voor mensen in schulden 
 
Resolutie ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s. 
L. Flapper, D. Mast, G. Borreman, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, H. van de Streek, F. 
Mosk, C. van Duijvenboden, J. Eerbeek, CDA Beverwijk-Wijk aan Zee, G. 
Peters-Goudsmits, A. Reumkens, N. van Jaarsveld. 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
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C. Spreekt uit dat 
- de Tweede Kamerfractie van het CDA zich inspant opdat gemeenten de regie voeren 

over de bewindvoering en zo de kwaliteit van bewindvoering verzekeren.  
- De gemeenten meer zeggenschap en inzicht krijgen in de uitvoering  
- de gemeenteraden zelf de regels opstellen hoe er gehandeld moet worden bij 

schuldhulpverlening 
- er regels komen die cliënten het maximale inzicht geven in wat voor beleid er wordt 

gevoerd. 
- De beslagvrije voet – naar rato van de gezinssamenstelling – in de wet wordt 

vastgelegd, zodat mensen niet minder te besteden hebben dan de beslagvrije voet. 
- Roept gemeentelijke CDA-fracties op zich te verdiepen in de schuldenproblematiek 

en te zorgen voor een deugdelijke en rechtvaardige schuldhulpverlening door de 
gemeentelijke overheid 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Kabinet en Kamer zijn hiermee bezig (daar waar het dictum hun verantwoordelijkheid 
betreft), als onderdeel van de brede schuldenaanpak.  
 
Inwerkingtreding van wet vereenvoudiging beslagvrije voet is door zowel Tweede als Eerste 
Kamer aangenomen, maar nog niet in werking getreden. CDA pleit voor spoedige 
inwerkingtreding.  
 
9. Resolutie: Mee(r)ouderschap 
 
Resolutie ingediend door: CDJA, ondersteund door CDA Zeeland 
 
Het CDA Partijcongres, op 2 Juni 2018 te ’s-Hertogenbosch, 
 
Spreekt uit dat: 
− Het CDA pal staat voor het gezin in al haar verschijningsvormen en zich blijvend inzet 

voor haar rechtmatige plaats in de samenleving; 
− Na kennisname van de uitkomsten van de inmiddels lopende onderzoeken, de 

Tweede Kamerfractie de positie van het kind doorslaggevend zal laten zijn bij de 
beoordeling van het juridisch regelen van meerouderschap en – gezag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Op 12 juli 2019 is de reactie van het kabinet verschenen op het rapport van de 
Staatscommissie Herijking Ouderschap. In deze reactie komen plannen aan bod op het 
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gebied van (internationaal) draagmoederschap, afstammingsrecht en meerouderschap en 
–gezag. Het kabinet wil onder meer met een regeling komen voor deelgezag voor personen 
die nauw betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van een kind, maar die nu geen 
gezag krijgen. Hierbij valt te denken aan een stiefouder, een feitelijk meerouder, een 
pleegouder of een familielid. Met deelgezag wordt bedoeld dat sociale ouders namens het 
kind contact kunnen hebben met school of mee kunnen naar doktersbezoek. De precieze 
regeling zal nog verder worden uitgewerkt, maar prioriteit is dat het belang van het kind wordt 
gewaarborgd. Zo zal de nieuwe regeling niet tot meer conflicten moeten leiden. De 
CDA-fractie zal de minister hier strikt op controleren. Ten aanzien van meerouderschap, 
waarbij het kind daadwerkelijk meer ouders krijgt dan de gebruikelijke twee, zal geen 
regeling worden getroffen. De redenering van de minister kan de CDA-fractie goed volgen, 
namelijk dat het uitbreiden van het aantal personen dat daadwerkelijk ouder is van een kind 
leidt tot een toename van het aantal conflicten bij dat kind. Daarmee is het niet in het belang 
van het kind om het aantal ouders uit te breiden naar meer dan twee. Dit ligt anders wanneer 
het gaat om de uitoefening van gezag over het kind. De komende tijd zullen de 
aangekondigde plannen verder worden uitgewerkt door de minister.  
 
10. Resolutie: verkoop van Europese paspoort en visum 
 
Resolutie ingediend door: CDA België-Luxemburg 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 bijeen te ’s-Hertogenbosch,  
 
C. Spreekt uit dat:  
 

- de verkoop van paspoorten zeer onwenselijk is en geen enkele lidstaat in de EU het 
recht dient te hebben onder andere Nederlandse rechten en vrijheden te verkopen;  

- de Europese Commissie en de lidstaten aan te sporen geharmoniseerde minimum 
standaarden voor investeringsprogramma’s in de gehele Unie voor te stellen, in lijn 
met de strenge voorwaarden die Nederland reeds stelt;  

 
En gaat over tot de orde van dag. 
 
Stand van zaken:  
Binnen het Europees Parlement heeft de EVP-fractie een stevige positie ingenomen ten 
aanzien van deze problematiek. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers heeft opgeroepen 
om grondig onderzoek te doen naar de voorwaarden van bestaande visa voor 
investeringsprogramma’s in de EU. Ook de Europese parlementaire onderzoekscommissie 
tegen financiële misdrijven en belastingontwijking, waar CDA-delegatieleider Esther de 
Lange vicevoorzitter van is, onderzoekt deze praktijken. 
Onlangs werd bekend dat de Europese Commissie bezig is met maatregelen tegen lidstaten 
die EU-paspoorten verstrekken aan rijke investeerders. Deze ontwikkelingen worden op de 
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voet gevolgd en indien aan de orde ondersteunt zodat deze ‘gouden-visa’ niet gebruikt 
kunnen worden voor corruptie en witwassen. Inzet hierbij is de investeringsprogramma’s in 
lijn brengen met de strenge voorwaarden die Nederland stelt. 
 
11. Resolutie: de rechten en plichten van Fidesz als EVP-partij 
 
Resolutie ingediend door: Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
C. Spreekt uit dat:  

● Het CDA de Fideszfractie krachtig zal aanspreken op haar verantwoordelijkheid als 
EVP-lid en oproept terug te keren naar de wijze waarop Fidesz voorheen een 
gewaardeerd lid van de EVP-familie was.  

● Het CDA binnen de EVP actief zal bijdragen aan het uitwerken van de genoemde 
"rode lijnen" waaraan Fidesz en elke andere lidpartij zich te houden heeft.  

● Het CDA zich in EVP verband inzet voor het structureel monitoren van het respect 
voor deze rode lijnen, en de situatie in Hongarije en Fidesz als lid in het bijzonder.  

● Bij het overschrijden van deze rode lijnen er een structurele dialoog tot verbetering 
gestart dient te worden maar bij het uitblijven van verbetering de EVP ultimum 
remedium dient te verzoeken tot (tijdelijke) opschorting van het lidmaatschap. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Stand van zaken:  
Op de EVP Political Assembly van 20 maart 2019 heeft de EVP over het lidmaatschap van 
Fidesz gedebatteerd, nadat meerdere EVP partijen brieven hadden gestuurd over de gang 
van zaken bij Fidesz. Het CDA was 1 van de eerste partijen die een brief stuurde. Op de 
Political Assembly is uiteindelijk gestemd, wat resulteerde in een schorsing van FIDESZ voor 
onbepaalde tijd. De schorsing betekent dat Fidesz niet meer mag deelnemen aan de 
bijeenkomsten van de EVP, geen spreektijd meer krijgt en ook geen onderdeel meer mag 
zijn van stemmingen of benoemingen. Tegelijkertijd is er een commissie ingesteld, met 
Herman Van Rompuy als voorzitter, die de zaak van FIDESZ zal gaan onderzoeken. De 
commissie van Van Rompuy zal waarschijnlijk begin 2020 met een rapport komen. De 
verwachting is momenteel dat Fidesz niet voldoende aanpassingen heeft gemaakt en dat de 
schorsing niet zal worden opgeheven. Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft 
zich hard maken voor het behoud van christendemocratische waarden in de EVP.  
  

19 



Stukken AppèlXL: ALV 09/11/2019 

 

12. Resolutie: Veenbodemdaling 
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland en ondersteund door CDA Noord-Holland 
Het CDA Partijcongres op 2 juni bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
C. Roept de Tweede Kamerfractie op: 

- De veenbodemdaling hoog op de politieke agenda te houden in de Tweede Kamer en 
het Kabinet. 

- Het Kabinet te verzoeken nader onderzoek te doen naar de ecologische, sociale en 
economische gevolgen van veen bodemdaling en daarbij gemeenten, waterschappen 
en provincies te betrekken. 

- Het kabinet vragen in kaart te brengen welke maatregelen getroffen kunnen worden 
die een positief effect hebben op het terugdringen van veenbodemdaling, en mogelijk 
ook ten aanzien van CO2 reductie. 

- Het Kabinet te verzoeken dat er één coördinerende minister komt voor de 
veenbodemdaling problematiek. 

- Het Kabinet te verzoeken het tegengaan van veenbodemdaling door middel van pilots 
via een investeringsfonds te financieren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Stand van zaken:  
In de overleggen over het klimaatbeleid en het toekomstig Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid hebben de woordvoerder klimaat, Agnes Mulder, en de woordvoerder 
landbouw en water, Jaco Geurts, oog voor de aanpak van de veenweideproblematiek en het 
reduceren van methaan emissies. Bij het wetgevingsoverleg water is hierover door Jaco 
Geurts de motie ingediend die regelt dat er één coördinerende minister komt voor de 
veenweideproblematiek.  
Ook in het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het Nederlands veenweidegebied. 
Daar is opgenomen dat Nederland wereldwijd de eerste wil zijn die komt met een 
klimaatgerichte aanpak veenbodems. 
In de Nationale Omgevingsvisie zal de CDA fractie ook aandacht opeisen voor de dalende 
veenbodems. 
 
13. Resolutie: loondispensatie  
 
Ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s. 
CDA Deurne, A. Flapper, H. van Olden, M. Daamen-Reith, W. de Winter, G. Borreman, G. 
Dijkstra, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, H. van de Streek, L. Zoetendaal, T. Gerth, F. 
Mosk, D. Mast, M. van den Nouland, P. Scholten, J. Schwiebbe, J. van Gerwen, B. 
Bergkamp, A. Voesenek, W. de Win, M. van Kilsdonk, L. Kozlowska, C. de Jong, CDA 
Beverwijk-Wijk aan Zee, J. de Ridder, B. van den Oetelaar Roeffen, A. Calatz, W. van der 

20 



Stukken AppèlXL: ALV 09/11/2019 

 

Kruijs, P. van Boekel, J. Kals, C. Kals-Somers, M. Hermans, G. Peters-Goudsmits, W. 
Lemmens, P. van der Wilden, J. Linnemans, A. Reumkens, M. van Homelen, L. Tinga, N. 
van Jaarsveld. 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
C Spreekt uit dat 

● bij de uitwerking van de plannen voldaan moet worden aan bovenstaande 
overwegingen, rekening houdend met het advies van het College voor de Rechten 
van de Mens 

● er een klankbordgroep in het leven geroepen moet worden die bij de voortgang 
betrokken wordt 

 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Stand van zaken:  
Het plan voor loondispensatie gaat niet door (want het voldeed niet aan de 
voorwaarden/overwegingen die we hadden geformuleerd). Het wetsvoorstel harmonisatie 
Wajong wordt binnenkort behandeld in de Kamer. De inzet van de CDA-fractie: werken moet 
lonen; per uur niet minder dan het minimumloon; minder regels. 
 
14. Resolutie: CDA staat op voor mensenrechten voor mensen met een beperking 
 
Resolutie ingediend door: CDJA, ondersteund door CDA Noord-Holland, CDA Tilburg, de 
Haan, Ensberg-Kleijkers, Prins 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 2 juni 2018 te ’s-Hertogenbosch, 
 

A. Spreekt uit dat: 
 
− Verzoekt de CDA-fractie in Tweede en Eerste-Kamer bij de uitwerking van de 

plannen rond de invoering van de loondispensatieregeling de volgende voorwaarden 
te hanteren: 
− Geen enkele werknemer per uur onder het minimumloon betaald mag krijgen; 
− Arbeidsgehandicapten worden weg gehouden van het bijstandsregime; 
− Dat de regeling dient aan te sluiten bij de Wajong-systematiek 
− Mensen met een arbeidshandicap, net als iedereen aanspraak moeten 

kunnen maken op cao’s en overige arbeidsvoorwaarden over het volledige 
inkomen; 

− Mensen met een arbeidshandicap niet opgezadeld moeten worden met 
ingewikkelde regelgeving; 
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− Mensen die werken onder de loondispensatie regeling maximaal 1 loonstrook 
krijgen; 

− Mensen met een arbeidshandicap er onder deze regeling niet financieel op 
achteruit mogen gaan maar in plaats daarvan uit moeten komen op een 
stabiel inkomen; 

− Mensenrechtenverdragen volledig worden gerespecteerd; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Zie opmerkingen bij 13. Al deze punten zijn voor de CDA-fractie criteria bij de beoordeling 
van de harmonisatie nieuwe Wajong-wetgeving. 
 
15. Resolutie: Inclusief Werkgeverschap 
 
Resolutie Prins c.s. 
B Prins (atp), C Dulfer, JJ de Haan, C Toorenburg, K de Kok, C de Graaf, J de Graaff, R 
Horst, E Poerink, E de Ridder, M van Hoven, I Couwenberg, T Gimbrère, J van Puijenbroek, 
M de Brouwer, H van de Ven, D Ensberg-Keijkers, J van Ginneken, A Bindels, H.C. van 
Olden, PG Welman, W Baur (atp), P Halters, SJ Zijlstra, M Nijnanten, A de Jong, Y van 
Houdt, D.W. Vreugdenhil, M van Oosten, C Middelkoop, J Bakker, E Lichtenberg,  
Mede ondersteund door: CDJA, CDA Voorschoten 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
C. Spreekt uit dat: 
- De CDA Tweede Kamer fractie zich actief inzet om inclusief ondernemerschap 
aantrekkelijker te maken en verder te stimuleren. Door o.a. een alternatieve vorm van 
stimulerend beleid, om inclusief werkgeverschap te bevorderen. Waarbij niet naar het 
individu wordt gekeken omdat dit discriminatie in de hand kan wekken; 
- Actief onderzoek stimuleert naar fiscale maatregelen met als doel minimalisering van 
administratieve lasten voor werkgevers en betrokken medewerkers met een handicap; 
- Aftrekbaarheid werkplekvoorzieningen (fysieke aanpassingen, jobcoaching, tolk 
voorzieningen) via de belasting; 
- Hierbij zowel werkgevers, als werknemers met een handicap, te betrekken, zodat er 
een kennisplatform ontstaat om best practices te delen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
Het wetsvoorstel harmonisatie Wajong maakt het voor werkgevers eenvoudiger en 
aantrekkelijker om mensen met een handicap in dienst te nemen. Het UWV heeft een 
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vergoedingsregeling voor speciale aanpassingen van de werkplek voor werkgevers of 
ondernemers, waarmee werkplekvoorzieningen vergoed kunnen worden. 
 
16. Resolutie: Versterken van de solidariteit tussen generaties 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
 
Het CDA Partijcongres, op 2 Juni 2018 te ’s-Hertogenbosch, 
 
Spreekt uit dat: 
− Het CDA zich hard gaat maken voor maatregelen die de solidariteit tussen de 

generaties versterken en waardoor wordt gebouwd aan een land dat we écht door 
willen geven; 

− Het CDA in dat licht dit jaar komt met voorstellen om de economische positie van 
millennials en de zero’s te verbeteren, middels onder andere de volgende plannen:  

− Het CDA zich hard gaat maken voor het breed invoeren van startersfondsen om 
jongeren een eerlijke kans te geven op de woningmarkt; 

− Het verbreden van de aanvullende beurs om jongeren die dankzij het leenstelsel 
tussen wal en schip vallen, gelijke kansen te kunnen geven op onderwijs; 

− Op de arbeidsmarkt een gelijke minimumvergoeding wordt ingevoerd voor stagiair(e)s 
uit het beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken:  
In het regeerakkoord zijn een aantal maatregelen genomen om de positie van studenten te 
verbeteren, zoals halvering van het collegegeld. De Tweede Kamerfractie werkt aanhoudend 
aan de toegankelijkheid van het onderwijs, zoals doorstroomrecht naar tenminste één 
master, beschikbaarheid van Nederlandse opleidingen, beperken numerus fixus, etc. 
Daarnaast maken de leden van de Tweede Kamerfractie zich hard dat studenten die geen 
voordeel uit de investering naar aanleiding van het afschaffen van de basisbeurs hebben 
gehad gecompenseerd moeten worden en zetten zij zich in om studieschulddruk op de 
hypotheek te verkleinen en een goede informatievoorziening richting studenten, zodat ze 
afgewogen keuzes kunnen maken. In september 2019 heeft de discussie over gelijke 
stagevergoeding in de kamer gespeeld. De minister gaat hiermee aan de slag. Op het gebied 
van woningmarkt heeft het CDA veel voorstellen gedaan om de woningbouw te stimuleren, 
bijvoorbeeld door de inzet van een regeringscommissaris die verschillende bestuurslagen 
bijeen brengt. Voor het breed invoeren van startersleningen is vooralsnog geen meerderheid 
gevonden. Wel is er voor de begroting van 2020 2 miljard uitgetrokken om meer betaalbare 
woningen te kunnen bouwen. 
 
17. Resolutie: gelijkwaardigheid mannen en vrouwen 
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Resolutie ingediend door: Van Dijk & CDAV, c.s.  
J. J. van Dijk, D. Vliegenthart-Goedhart, J. Westerbeek, L. van Dijk - Wijmenga, 
L.Spanbroek, A. Boojink, A. Koster, A. Toren, A. Frederiks, A. Oosting-Klock, A. Sørensen, 
A. van Dijk, A. Frey, B. Schouten, C. Castelein, C. van der Weegen, C. Mosterd, D. Badloe, 
E. van der Heijden, E. Fokkema, E. Heutink - Wenderich, F. Wissink, G. Pruim, H. van 
Keulen, H. van de Streek, I. Saris, I. Malsch, J. Duenk, J. Wagter-Hoogendam,  J. Broer, J. 
de Jong, J. Eugster-van Bergeijk, J. Vennevertloo, J. Ling, L. La Riviere, L. 
Zandbergen-Beishuizen, M. Koop, M. Kastelein, M. van Zandwijk, M. van de Vooren, M. 
Overtoom, M. Uitdewilligen, M. Luyer, M.  Reusken,     M. Kip, M. Wessling, P. Hilferink, P. 
van den Biggelaar, P. Drenth, P. Groeneweg, P.  ter Maat, R. de Korte, R. Wijmenga - van 
Dijk, S. Kok –Witteveen, W. Robbertsen. 
 
Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  
 
 
C. Roept het partijbestuur op om 

● een actieteam te vormen bestaande uit mannen en vrouwen die inventariseren welke 
belemmeringen vrouwen en mannen tegenkomen binnen alle geledingen onze partij;  

● hierover bij het komende najaarscongres een actieplan te presenteren hoe 
belemmeringen worden weggenomen en extra wordt ingezet op diversiteit in alle 
geledingen; 

● op korte termijn te komen tot best practices op dit thema, specifiek voor de 
campagnes voor waterschappen en provinciale staten zodat extra aandacht aan dit 
onderwerp kan worden besteed. 

● Roept het partijbestuur, en in het bijzonder de provinciale afdelingsvoorzitters, op om 
binnen de provinciale afdeling te inventariseren welke belemmeringen er voor zorgen 
dat er minder vrouwen dan mannen zich kandidaat stellen voor de verkiezingen; 

● bij de samenstelling van de selectiecommissies en bij de vaststelling van de lijsten 
voor de waterschaps- en provinciale statenverkiezingen te streven naar een meer 
evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Stand van zaken:  
Het actieteam is gevormd en heeft overeenkomstig de oproep een actieplan opgeleverd. Dit 
actieplan wordt uitgevoerd. Ook hiervoor is een actieteam die toeziet op de uitvoering en 
meedenkt over manieren van uitvoering van het actieplan.  
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Aangenomen resoluties CDA Partijcongres 3 november 2018 te Groningen 
 
1. Resolutie: CDA Senioren 
 
Resolutie ingediend door: CDAS Zuid-Holland c.s. 
R. Bosch, P. Pex, R. Fraanje, M. Fraanje- de Jong, J. Rood, T. Schmitz, J. van Adrichem, M. 
A. J. Papac- Koedoot, R. G. M. van Leersum, J. Pluimgraaf, A. H. van Krieken, R. van 
Krieken-Rasker, W. Kool-Post, H. Hensen, J. van der Does, W. Aalbers, E. Schoustra, J. A. 
F. Brouwer, M. Vogelaar, H. J. M. in ‘t Veen, H. J. in ‘t Veen- van Bergeijk, W. van de Camp, 
A. Schreijer- Pierik, M. Schüssler, J. Naus 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2108 bijeen te Groningen,  
 
C. Spreekt uit dat 
- dat er meer actief naar oudere, ervaren kandidaten voor alle vertegenwoordigende functies 
gezocht moet worden. hetgeen niet alleen rechtvaardig is, maar ook electoraal positief kan 
uitwerken.  
- de senioren een prominente rol binnen de partij dienen te krijgen.  
- er een seniorenadviesraad wordt ingesteld waarin enige malen per jaar vertegenwoordigers 
van CDA senioren en Kamerleden met voor ouderen relevante portefeuilles onderwerpen die 
belangen van ouderen betreffen, bespreken. 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Stand van zaken:  
De resolutie roept om op senioren een meer prominente rol te geven binnen de partij. De 
senioren zijn destijds door Sybrand Buma uitgenodigd voor overleg in de Tweede Kamer. 
Daarnaast is aan de senioren de oproep gedaan om de positie, die zij al hebben, te pakken 
binnen de partij, bijvoorbeeld met CDA-Senioren. De seniorenadviesraad is inmiddels 
ingesteld. Er is inmiddels 2x per jaar overleg met het CDA-senioren. 
Daarnaast is aan de senioren de oproep gedaan om de positie, die zij al hebben, te pakken 
binnen de partij, bijvoorbeeld met CDA-Senioren.  
De oproep voor een meer prominente plek is integraal meegenomen in het HRM-handboek, 
die gedeeld is met alle 90 vrijwilligers in de HRM-organisatie van de partij.  
 
2. Resolutie: Partijvernieuwing 
 
Resolutie ingediend door: CDA Provincie Utrecht 
Ondersteund door: CDA Limburg, CDA Overijssel, CDA Noord-Holland, CDA Flevoland, 
CDA Friesland, CDA Zeeland, CDA Noord-Brabant, CDA Groningen, CDA Gelderland, 
CDJA, CDA Senioren 
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Het CDA Partijcongres op 2 juni 2018 3 november 2018 bijeen te Groningen, 
 
 
C. Spreekt uit dat 

- Hervorming van het CDA op basis van deze overwegingen de grootst mogelijke 
prioriteit voor de hele partij is; 

 
D. En draagt het Partijbestuur op 

- Voor de belangrijkste onderdelen, waarbij in elk geval de bestuursstructuur is 
inbegrepen, zo spoedig mogelijk definitieve voorstellen voor statutenwijzigingen voor 
te leggen aan het congres ter besluitvorming; 

- Dat de begroting voor 2020 herkenbare verschuivingen in prioriteiten ten gunste van 
inhoud, gesprekken en ontmoeting moet bevatten zodat er voor 2020 en de langere 
termijn een degelijke en sluitende begroting kan worden vastgesteld door het 
congres; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Een commissie onderzoekt op dit moment welke wijzigingen nodig zijn in de statuten om de 
vernieuwing door te voeren. Vermoedelijk wordt de statutenwijziging aan het congres 
voorgelegd op het voorjaarscongres van 2020. De begroting ligt op dit congres voor. De 
financiële situatie van de partij is precair. Wel is ingezet op meer ontmoeting en gesprek, 
bijvoorbeeld in de vrijdagmiddagborrels met de partijvoorzitter, waarvoor leden worden 
uitgenodigd. Daarnaast is geld vrijgemaakt binnen partijvernieuwing voor het bespreken van 
het visiestuk Perspectief 2030 van het Wetenschappelijk Instituut, om zo het gesprek over de 
koers met elkaar te kunnen voeren. 
 
3. Resolutie: Hardere handhaving huisjesmelkers 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Zuid-Holland, CDA Provincie Utrecht, CDA Limburg, CDA 
Gelderland en CDA Zeeland 
 
De huizenhoge huren in onder meer de studentensteden maken het voor jongeren steeds 
lastiger om aan een woning te komen. Om dit probleem nog iets erger te maken zijn er 
malafide huisjesmelkers die huren boven de wettelijk vastgestelde maximale huur. Deze 
resolutie wil daarom dat huurders makkelijker een klacht kunnen indienen als zij denken dat 
hun huur te hoog is, en dat verhuurders die te veel huur vragen beboet worden. Het vragen 
van een hoger dan toegestane huur is immers net zo verboden als het rijden door een rood 
stoplicht en verdient daarom net zo goed een boete.  
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Het CDA Partijcongres, bijeen op 3 november 2018 te Groningen, 

 
C. Spreekt uit dat: 

− Er gezocht moet worden naar een nieuwe regeling (of verbetering van bestaande 
regelingen) die een duidelijke sanctie stelt op het vragen van een hogere huur dan 
wettelijk is toegestaan; 

− Daarbij de (on)mogelijkheden van een geldboete en een ontnemingsmaatregel 
worden meegenomen 

− Daarbij het gemeentelijke instrument voor vergunningsplicht voor de verhuur van 
kamers en kleine appartementen  moeten worden benut om wanpraktijken tegen te 
gaan; 

− De procedures bij de huurcommissie moeten worden versneld zodat geschillen 
binnen een streeftijd van maximaal 8 weken zijn afgehandeld; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Op 13 november is een motie van Erik Ronnes aangenomen waarbij gewezen werd op de 
gemeente Groningen die een vergunningenstelsel voor verhuurders en bemiddelaars heeft 
ingevoerd. De minister  zal de juridische risico’s in beeld brengen en een vergunningstelsel 
voorleggen aan andere (studenten)steden.  
Op 19 september 2019 heeft fractievoorzitter Heerma samen met de PvdA een motie 
ingediend waarbij de regering werd verzocht te bezien of en op welke wijze gemeenten voor 
verhuurders die doelbewust te hoge huren in de gereguleerde woningvoorraad vragen 
stevige (bestuurlijke) boetes kunnen opleggen. 
 
4. Resolutie: ‘Meer middelen voor het Openbaar Vervoer’ 
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen te Groningen, 
C. Spreekt uit dat 

- De Tweede Kamerfractie zich moet inzetten om nog deze kabinetsperiode met 
pensioenfondsen in gesprek te gaan en met hen de kaders en voorwaarden vast te 
stellen waardoor zij bereid zijn in het openbaar vervoer te gaan investeren. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Op 13 november 2018 is een motie van Amhaouch c.s. aangenomen waarbij de Kamer 
constateert dat de vraag naar nieuwe infrastructuur vele malen groter is dan het beschikbare 
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budget, terwijl we ons geplaatst zien voor grote mobiliteitsvraagstukken. Ook werd 
geconstateerd dat infrastructuurprojecten bijvoorbeeld door de pensioenfondsen ook met 
privaat kapitaal mede bekostigd zouden kunnen worden. Daarom werd er verzocht aan de 
regering om onderzoek te doen naar kansen en mogelijkheden van private bekostiging van 
infrastructuurprojecten en dat te doen in overleg met de provincies. In de begroting van 
Infrastructuur en Waterstaat voor 2020 geeft de regering aan dat de Kamer in het najaar over 
de uitvoering wordt geïnformeerd.  
 
 
5. Resolutie: Garantie voor verdwijnen laagvliegroutes Lelystad Airport 
 
Resolutie ingediend door: CDA Hattem 
Ondersteund door: CDA Heerde, CDA Oldebroek, CDA Elburg, CDA Overijssel, CDA 
Gelderland, CDA Epe, CDA Olst-Wijhe, CDA Zwolle, CDA Apeldoorn, CDA Ede, CDA 
Voorst. 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november bijeen te Groningen 
 
C. Spreekt uit dat 
- De openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden onder de nadrukkelijke 
voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes 
verdwijnen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Op 4 december 2018 is de motie Amhaouch/Remco Dijkstra aangenomen waarbij de Kamer 
uitspreekt dat de openstelling van Lelystad Airport niet kan plaatsvinden zonder de 
nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in 2023 is heringedeeld en dat vanaf dan de 
laagvliegroutes zijn verdwenen. Op 18 april 2019 heeft de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat de startbeslissing Luchtruimherziening naar de Kamer gestuurd waarin zij schets 
op welke wijze zij de motie uitvoert. Hierin staan verbeteringen die ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk ongehinderd geklommen wordt. Dat is mogelijk door de volgende maatregelen: ten 
eerste het loslaten van het uitgangspunt dat er geen interferentie met Schiphol-verkeer mag 
zijn, en ten tweede dat er standaard gebruikt gemaakt mag worden van luchtruim dat primair 
is ingericht voor de afhandeling van militair verkeer. De maatregelen bieden meer ruimte 
voor het vliegverkeer van Lelystad en zorgen ervoor dat het Lelystad-verkeer op een 
vergelijkbare manier wordt afgehandeld als het verkeer van andere Nederlandse 
luchthavens. De verbeteringen zullen uiterlijk in de winter van 2021/2022 zijn doorgevoerd.  
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6. Resolutie: Geen schulden, maar kansen!  
 
Resolutie ingediend door: CDJA. 
Ondersteund door: CDA Zuid-Holland, CDA Provincie Utrecht, CDA Noord-Holland, CDA 
Limburg, CDA Gelderland en CDA Zeeland 
 
Bij de invoering van het leenstelsel zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de rente op 
studieleningen. Die rente zou laag blijven zodat een studie bereikbaar bleef. Het kabinet wil 
deze rente nu tegen de afspraak in fors verhogen, ondanks dat jaarlijks al duizenden 
jongeren afzien van een studie uit angst voor hoge schulden en maandlasten. Daarnaast 
komen oud-studenten door deze hoge schulden en dito rente steeds minder makkelijk in 
aanmerking voor een hypotheek. Deze resolutie vraagt de regering om eerder gemaakte 
beloftes na te komen, om studenten beter voor te lichten over de gevolgen van 
studieschulden, en om starters eerlijk op de woningmarkt te behandelen. 

 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 3 november 2018 te Groningen, 
 
C. Spreekt uit dat: 
− In lijn met de beloftes die het kabinet Rutte II bij de afschaffing van de basisbeurs 

heeft gedaan, de rente op studieschulden op het huidige sociale tarief moet blijven; 
− De regering hypotheekverstrekkers moet bewegen niet langer de oorspronkelijke 

maar de actuele studieschuld te gebruiken bij de beoordeling van een 
hypotheekaanvraag;  

− Het kabinet (veel) betere voorlichting moet bieden aan jongeren over de gevolgen 
van een studieschuld door bijvoorbeeld op de website van DUO een duidelijke en 
constant zichtbare banner moet worden geplaatst met daarop de tekst: “Let op: geld 
lenen kost geld. Ook als het voor je studie is.” 

− Het CDA zich in blijft zetten voor de terugkeer van de basisbeurs; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Het wetsvoorstel met betrekking tot de renteverhoging is door het kabinet teruggetrokken 
tijdens de behandeling in de Eerste Kamer.  
Daarnaast is het leenstelsel verder onder druk komen te staan doordat zowel GroenLinks als 
de PvdA hier ook op terug zijn gekomen. Momenteel steunen alleen D66 en VVD het 
leenstelsel nog. 
Tijdens de afgelopen algemene politieke beschouwingen hebben wij de oproep gedaan om 
de komende periode met partijen die het leenstelsel willen veranderen de koppen bij elkaar 
te steken om met een gezamenlijk plan te komen.  
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7. Resolutie: ‘De gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de rechtsstaat en de 
grondwet’ 
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen te Groningen, 
 
C. Spreekt uit dat 
- Het CDA, met betrokkenheid van het WI, een christendemocratische visie formuleert 

over de toepassing en inzet van kunstmatige intelligentie binnen het publieke domein, 
de gevolgen hiervan voor (digitale) burgerrechten, waarin concrete beleidsvoorstellen 
worden voorgesteld en dit rapport zo spoedig mogelijk aan het Congres presenteert.  

- Het CDA zich inzet om de achterstand, die Nederland (en de EU) heeft op China en 
de VS, in te halen door bijvoorbeeld het stimuleren van een goede samenwerking 
tussen overheid, onderzoekssector en bedrijfsleven.  

- Het CDA zich inzet voor gebruik en toepassing van algoritmes waarbij de burger als 
uitgangspunt wordt genomen en transparantie van algoritmes bij de overheid en de 
rechtspraak waar mogelijk wordt nagestreefd. 

- Het CDA zich inzet voor een effectieve vormgeving van de rechtsstaat in het digitale 
domein waarin de digitale grondrechten van de burger verankerd zijn en hierbij een 
mogelijke grondwetswijziging niet uitsluit.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Het rapport van het WI en de CDA TWeede Kamerfractie dat gaat over de 
christendemocratische visie op technologisering en digitalisering van de samenleving, waarin 
ook aandacht is voor kunstmatige intelligentie en het gebruik van algoritmes is bijna klaar en 
zal naar alle waarschijnlijkheid als een co-productie voor het einde van het jaar gepubliceerd 
worden.  
Daarnaast is er vorig jaar door de CDA-fractie een motie ingediend die het kabinet oproept 
om tot een waardengedreven benadering te komen ten aanzien van digitalisering, waarbij 
bestaande en mogelijke nieuwe publieke waarden worden vertaald naar het digitale domein. 
Onlangs is er bij verschillende ministeries beleid verschenen waar het gaat om kunstmatige 
intelligentie. Daarbij is er, naar aanleiding van de motie van het CDA, specifiek ook aandacht 
besteed aan het benaderen van kunstmatige intelligentie op basis van publieke waarden. 
Hierom wordt nu specifiek de mens en het mens-zijn centraal gesteld.  
Tezamen met de beleidsbrief over de waardengedreven benadering op kunstmatige 
intelligentie presenteerde staatssecretaris Keijzer het Strategisch Actieplan voor Artificiële 
Intelligentie (SAPAI). Daarin wordt ingezet op Nederland en Europa in de voorhoede te 
brengen van de ontwikkeling van AI en AI-toepassingen. Naast de inzet op het benutten van 
economische kansen en versterking van wetenschappelijk onderzoek naar kunstmatige 
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intelligentie wordt er ook werk gemaakt van de bescherming van fundamentele rechten van 
burgers. Met de ontwikkeling van ethische kaders voor artificiële intelligentie kunnen mensen 
en bedrijven er op vertrouwen dat hun rechten gewaarborgd blijven. Juist op dit vlak liggen er 
ook kansen voor Nederland en Europa om zich te onderscheiden van landen als de VS en 
China. Tot slot verscheen er in december 2018 een brief van staatssecretaris Knops over 
een onderzoek naar gebruik van algoritmes bij de overheid, onder meer naar aanleiding van 
vragen van CDA en D66 over algoritme-gebruik bij de overheid. Daaruit kwam naar voren dat 
er onder meer verscherping van het beleid ten aanzien van het gebruik van algoritmes bij de 
overheid nodig zal zijn. Dit werd onlangs aangevuld met een aankondiging van extra 
waarborgen tegen de risico’s van data-analyse door de overheid. Op al deze onderwerpen is 
de inzet van de CDA-fractie dat de mens centraal wordt gesteld en dat men ook nog mens 
kan zijn in een samenleving die steeds verder wordt beïnvloed door algoritmes en 
kunstmatige intelligentie. 
 
8. Resolutie: Tegen polarisatie in de polder 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Provincie Utrecht CDA Noord-Holland en CDA Zeeland 
Nederland staat voor enorme uitdagingen, maar het traditioneel constructieve polderoverleg 
lijkt vast te lopen. Deze vertraging is bijvoorbeeld zeer duidelijk zichtbaar bij pogingen om het 
pensioenstelsel te hervormen, maar ook bij de moeizaam verlopende 
klimaattafelonderhandelingen. In deze resolutie spreken wij de polder aan: houdt solidariteit 
in het oog, handel in het algemeen belang en betrek jongeren bij de besluitvorming!  
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 3 november 2018 te Groningen, 
 
C. Spreekt uit dat: 

1. Het CDA haar steun uitspreekt voor een constructief polderoverleg waar het 
algemeen belang centraal staat en de solidariteit tussen generaties in het oog wordt 
gehouden; 

2. Het CDA de polder oproept een grotere en meer representatieve achterban aan te 
spreken en deze beter te betrekken bij sociale overleggen; 

3. Het CDA zowel in de kamer als daarbuiten in blijft zetten voor het behoud en de 
versterking van de rol van de Sociaal Economische Raad bij onderhandelingen in de 
polder; 

4. Het CDA zich hard gaat maken voor jongeren in de polder en de SER. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken (november 2018) heeft Pieter Heerma een 
motie met de strekking van deze resolutie ingediend, de motie is aangenomen. 
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9. Resolutie: Jong Geleerd, Oud Gedaan: naar een sterkere Democratie 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Provincie Utrecht, CDA Noord-Holland, CDA Gelderland en CDA           
Zeeland 
Jongeren zijn structureel geneigd om minder te stemmen dan ouderen. Tegelijkertijd krijgen            
politieke partijen in Nederland veel minder financiële steun om jongeren te betrekken bij de              
politiek dan politieke partijen in andere landen. Deze resolutie stelt voor om jongeren beter bij               
de politiek te betrekken door het burgerschapsonderwijs uit te breiden, en roept op tot een               
algeheel hogere overheidssubsidie voor politieke partijen. 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 3 november 2018 te Groningen, 
 
C. Spreekt uit dat: 
− Burgerschapsonderwijs/Maatschappijleer vanaf de eerste klas op de middelbare        

school start en een prominente rol krijgt in het VMBO, HAVO en VWO; 
− Het CDA zich hard maakt voor hogere overheidsbijdrage voor politieke partijen naar            

ten minste Zweedse standaarden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Bij de algemene beschouwingen heeft de Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen, waarin 
wordt uitgesproken dat sterke, in de samenleving verankerde politieke partijen essentieel zijn 
voor het goed functioneren van de representatieve democratie. De subsidie aan politieke 
partijen wordt tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar verhoogd en daarna structureel 
met 5 miljoen euro. 
 
Voor wat betreft burgerschapsonderwijs/maatschappijleer: We onderschrijven van harte het 
belang van goed burgerschapsonderwijs/maatschappijleer zoals dit uit de resolutie spreekt. 
Daarom heeft het CDA bij het regeerakkoord ook ingezet op versterking hiervan in het 
onderwijs, met name in het MBO omdat het daar achterbleef in vergelijking met andere 
sectoren, en het belang van de doorlopende leerlijnen op deze gebieden. Deze versterking 
en het aanscherpen van het inspectietoezicht hierop komt aan bod in het wetsvoorstel dat 
binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gezonden. 
Verder is deze versterking ook onderdeel van de discussie over de curriculumvernieuwing 
zoals die nu wordt vormgegeven. Als de werkgroep curriculum.nu haar plannen presenteert 
aan ministerie en Kamer zal de CDA Fractie ook aandachtig kijken wat de voorstellen zijn op 
het terrein van burgerschap en maatschappijleer. 
Het hierboven genoemde wetsvoorstel is nog niet naar de Kamer gezonden, dit zal naar 
verwachting dit najaar gebeuren. De plannen van curriculum.nu zijn op 10 oktober 

32 



Stukken AppèlXL: ALV 09/11/2019 

 

gepresenteerd, zoals gezegd zullen wij de plannen ten aanzien van burgerschap en 
maatschappijleer aandachtig bekijken. Het politieke debat hierover zal pas aan het einde van 
het jaar plaatsvinden. 
 
10. Resolutie: Eigen risico zorgverzekering/ ‘remgeld’ 
 
Resolutie ingediend door: CDA afdeling Dordrecht 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen te Groningen 
 
C. Spreekt uit dat 

- De fractie zich in moet spannen om, met inachtneming van het regeerakkoord, de 
betaalbaarheid voor iedereen van de zorg, inclusief het eigen risico, met regelmaat 
onder de aandacht te brengen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
De betaalbaarheid van zorg voor de burger, inclusief de hoogte van het eigen risico, is een 
blijvend aandachtspunt voor de fractie. Onder dit kabinet hebben we gewerkt aan 
maatregelen om de stapeling van zorgkosten te verminderen. Het eigen risico is bevroren, de 
inkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de langdurige zorg is verlaagd, het 
abonnementstarief in de Wmo is ingevoerd en er is een maximum gekomen op wat patiënten 
per jaar mogen bijbetalen voor medicijnen. Het kabinet heeft daarnaast voor komend jaar 
opnieuw besloten om de laagste inkomens via de zorgtoeslag te overcompenseren voor de 
hogere zorgpremie van volgend jaar. Ook voor de fractie blijft het onderwerp een belangrijk 
aandachtspunt. Meest recent heeft op 12 september 2019 nog een debat plaatsgevonden 
over eigen bijdragen in de zorg, waarin de CDA-fractie onder andere gevraagd heeft naar 
domeinoverstijgende problemen bij eigen bijdragen in de zorg. De minister heeft hierbij 
aangegeven dat op dit moment onder andere de commissie-Bos bezig is om te kijken naar 
de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen, waarbij ook naar dit vraagstuk van 
eigen bijdragen wordt gekeken. Deze commissie zal naar planning eind van dit jaar een 
advies over uitbrengen. 
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11. Resolutie ‘Werkende armen’  
 
Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen in Groningen: 
 
Spreekt uit dat: 
- Vraagt de fractie om in het kader van de brede aanpak van schulden en armoede, 

specifiek aandacht te hebben voor de groep werkende armen. En te komen met 
voorstellen en oplossingen die ervoor zorgen dat deze groep in beeld is, georganiseerd 
en geholpen wordt. 

- Gemeenten hier een rol in spelen, maar in onze ogen kan dit niet zonder een actieve 
houding van het maatschappelijk middenveld: branche-, werkgevers- en 
werknemersverenigingen. Dit gaat helaas niet vanzelf. Daarvoor zijn afspraken nodig 
over de wijze waarop ieders rol wordt opgepakt en de financiering daarvan. 

- Roept de fractie op tijdens de begrotingsbehandeling deze groep tot speerpunt te maken 
en toezeggingen te krijgen over de vraag hoe deze groep bereikt en georganiseerd kan 
worden.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Bij de begrotingsbehandeling 2019 heeft René Peters een motie over werkende armen 
ingediend conform bedoeling resolutie:  werkende armen moeten een rol/plek in de polder 
krijgen. (35000 XV, nr. 52 - Motie Peters/Van Brenk over aandacht voor de groeiende groep 
werkende armen - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019). Deze 
motie is aangenomen. 
 
12. Resolutie: “CDA zet zich in voor een duurzaam gebouwde omgeving, die            
betaalbaar is voor de gehele maatschappij” 
 
Bouwen aan een duurzame en solidaire leefomgeving 
 
Resolutie ingediend door: CDA DZB 
M. Aanen, J. van Alphen, W. Borsboom, C. Dubbelman, H. Dulfer,  H. van Ek,  W.G. Faber, 
T. de Gans, J. Gelderblom, A. Hamminga,  A. Huitzing, K.J. de Jong, A. Kleine Staarman;  N. 
Koomen;  A. Kranenburg, A. Kroon, M.R. Meijer, M. Nooijens,  L. van de Oever, E. van 
Oudheusden, E. Raanhuis, S. Remijn, M. Rigter,  C. S. Rondeel, K. van Rooijen, T. Senden, 
J. Slingerland,  E. J. Stokking, D. Sybenga, R. Uljee, L. Versteeg, N. Versteeg-van Baalen, K. 
Vis,  R. Vos, W. de Vos, D. Weekenstroo, mede ondersteund door CDA Flevoland. 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen te Groningen, 
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C. Spreekt uit dat: 
1. het CDA inzet toont om het klimaatakkoord voortvarend te concretiseren, waarbij de 

samenwerking wordt gezocht met burgers, gemeentes, provincies en relevante 
stakeholders; 

2. het CDA beleidsinstrumenten gaat overwegen die ervoor gaan zorgen dat de gehele 
samenleving kan participeren in de energietransitie, met oog op betaalbaarheid voor 
alle burgers. 

3. alle partijleden en partij organen worden uitgenodigd om in hun werkzaamheden en / 
of woonomgeving actief bij te dragen aan deze brede energietransitie voor allen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Voor het CDA is draagvlak bij het energie- en klimaatbeleid van heel groot belang. Het CDA 
wil dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er voor isoleren meer middelen gekomen, zo is 
de ISDE regeling uitgebreid en heeft de SEEH regeling weer budget.  Ook blijft het mogelijk 
voor particulieren om te salderen, dat wordt afgebouwd vanaf 2023 en komt er een nieuwe 
regeling voor energiecoöperaties. Daarnaast moeten inwoners betrokken worden bij de 
plannen voor de verduurzaming in hun omgeving. Om dat te bewerkstelligen heeft de 
woordvoerder klimaat van de CDA Tweede Kamerfractie Agnes Mulder bij de 
begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat een motie  ingediend (Kamerstuk 
35000-XIII, nr. 35) die ook is aangenomen. Bij de uitvoering van het klimaatakkoord zal het 
CDA erboven op zitten dat inwoners kunnen meebeslissen en participeren. 
 
13. Resolutie: Vertrouwen in de Toekomst 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Gelderland en CDA Zeeland 
 
Nederland zal de aankomende decennia de uitstoot van broeikasgassen fors moeten 
reduceren. Er bestaat echter nog grote onduidelijkheid op welke manier dit zal gebeuren. In 
deze resolutie roepen wij op om de transitie naar een duurzaamheid niet voor, maar met de 
samenleving te doen. Om de stem van burgers te versterken en burgers te ondersteunen 
met onafhankelijk advies roepen wij de regering op om onder meer energielokketten in te 
stellen in alle gemeenten. Ook vragen wij de regering om burgers een ‘right to challenge’ te 
geven voor verduurzamingsinitiatieven ongeacht de bestuurslaag. 
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Het CDA Partijcongres, bijeen op 3 november 2018 te Groningen, 
 

C. Spreekt uit dat: 
1. Het CDA zich heeft gecommitteerd aan de afspraken die zijn gemaakt in het 

internationale Akkoord van Parijs (2015) en aan de afspraken over uitstootreducties 
die zijn gemaakt in het Regeerakkoord; 

2. Er uiterlijk in maart 2019 een duidelijk kader moet staan waarin wordt aangegeven 
welke doelen worden nagestreefd en hoe het beleid geëvalueerd wordt; 

3. In het in uitspraak 2 genoemde kader moet duidelijkheid worden geven over hoe de 
verduurzaming van Nederland tot en met 2030 in lijn met de afspraken uit het 
Regeerakkoord gestalte zal krijgen; 

4. Na publicatie van het in uitspraak 2 genoemde kader, de regering een grootschalige 
informatiecampagne moet opzetten om aan burgers duidelijk te maken waarom de 
klimaattransitie urgent en aanstaande is en hoe zij kunnen bijdragen; 

5. Er een klimaatombudsman moet komen om te helpen waken voor overhaaste 
bestuurlijke beslissingen moet over duurzaamheidsprojecten; 

6. Er energieloketten moeten komen in alle gemeenten om burgers te helpen bij 
duurzaamheidsprojecten; 

7. Burgers inspraak moeten krijgen over de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt 
door op alle bestuurslagen een ‘right to challenge’ in te bouwen voor 
verduurzamingsinitiatieven; 

8. De regering de geplande verhoging van het budget voor fundamenteel onderzoek 
voornamelijk inzet voor onderzoek naar nieuwe technieken en processen die de 
weerbaarheid en verduurzaming van Nederland en de wereldeconomie kunnen 
bespoedigen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stand van zaken: 
Woordvoerder klimaat en energie, Agnes Mulder,  is mede indiener van de klimaatwet dat 
een wettelijk kader geeft ten behoeve van het akkoord van Parijs. Het Klimaatakkoord geeft 
de doelen en maatregelen tot 2030. In het klimaatakkoord is ook afgesproken dat er een 
brede publiekscampagne komt. Mede naar aanleiding van de resolutie van het CDJA heeft 
de woordvoerder klimaat en energie van de CDA Tweede Kamerfractie een motie ingediend 
ten behoeve van een meldpunt voor inwoners (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 34), die ook is 
aangenomen. Inwoners moeten betrokken gaan worden bij de wijkaanpak en de regionale 
energiestrategieën, waarin plannen gemaakt worden voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. 
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14. Resolutie: “Voor meer eigen CDA geluid en een land dat we circulair door willen 
geven”  
 
Resolutie ingediend door: CDA Teylingen 
Ondersteund door CDA Zuid-Holland 
 
Het CDA Partijcongres op 3 november 2018 bijeen te Groningen, 
 
C. Spreekt uit dat: 

- Het CDA in algemene zin en met name rond onderwerpen als vestigingsklimaat en 
het halen van klimaatdoelstellingen een duidelijk eigen geluid moet laten horen. 

- Het CDA zich daarbij hard maakt voor een versnelling van de transitie naar een meer 
duurzame en circulaire economie in Nederland door kansrijk te investeren in een 
duurzaam en circulair economisch vestigingsklimaat en in innovatie. 

- Overheden, bedrijven en kennisinstellingen worden opgeroepen om samen 
Nederland te verleiden tot circulair handelen, actief de samenwerking rond lokale 
circulaire initiatieven te zoeken en belemmeringen weg te nemen. 

- Daarbij in te zetten op circulaire inkoop en meer (toegang tot) financiering voor 
circulaire bedrijvigheid. 

- Dat het CDA zich inzet om het elke inwoner van Nederland mogelijk te maken om bij 
te dragen aan de noodzakelijke energietransitie, aan duurzame woningverbetering en 
aan de omschakeling naar verantwoorde mobiliteit. 

 
En gaat over tot de orde van de dag  
 
Stand van zaken: 
Het CDA zet zich in voor een energietransitie met draagvlak en een positief geluid over de 
kansen voor een meer circulaire economie. Onder andere bij de uitvoering van het 
klimaatakkoord zal de inzet van het CDA zijn om de kansen van de circulaire economie te 
benutten en alle inwoners de kans te geven om mee te doen.  
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Aangenomen resoluties, CDA partijcongres 9 februari 2019 
*De namen van individuele indieners zijn verwijderd 

 
1. Resolutie: Gelijkwaardigheid mannen en vrouwen: Vrouwen naar de top! 
 
Resolutie ingediend door: CDA Vrouwenberaad 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat: 

● Het CDA een actieve rol oppakt om gelijkheid van mannen en vrouwen binnen RvBs, 
RvCs en topposities in grote bedrijven, universiteiten, politiek en 
overheidsorganisaties aan de orde te stellen. 

● De CDA Tweede Kamer fractie actief het Kabinetsbeleid ondersteunt en een 
aanjagende rol speelt om een versnelling in de gelijkheid van mannen en vrouwen in 
topposities (bedrijfsleven, overheid en politiek) in Nederland te bewerkstelligen. 

● Ter ondersteuning van deze meer aanjagende rol het bestuur in samenwerking met 
het betrokken Kamerlid op korte termijn een discussie zal organiseren in de partij en 
daarbuiten om te komen tot welke maatregelen kunnen worden omgezet naar 
concrete actie om zo de gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in bedrijfsleven, 
overheid en politiek te bevorderen. 

 
Stand van zaken:  
In september 2019 heeft de SER het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling 
uitgebracht. Het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in bestuur en raad van 
commissarissen van grote NV’s en BV’s is niet gehaald. Daarom pleit de SER voor een 
integrale aanpak met steviger maatregelen: een vrouwenquotum (‘ingroei-quotum’) van 30% 
voor nieuwe benoemingen in de RvC van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven; een 
wettelijke verplichting voor grote vennootschappen om streefcijfers op te stellen voor top en 
subtop; analoge regelingen voor semi(publieke) sector. Nog dit jaar zal de minister een 
kabinetsreactie op het SER-advies aan de Kamer sturen. De CDA-fractie zal de reactie van 
het kabinet met deze resolutie in gedachte beoordelen. 
Bij de totstandkoming van het Dagelijks Bestuur van Rutger Ploum is rekening gehouden met 
de man-vrouw verhouding. De afdeling HRM heeft verschillende activiteiten ontplooid op dit 
gebied. In samenwerking met het SI is de Carrièredag voor Vrouwen in de politiek 
georganiseerd, met zo’n 60 deelnemers. Ook zijn via de carrièredag en HRM-gesprekken 
meerdere vrouwen gekoppeld met leden van de Tweede Kamerfractie of met politici in de 
decentrale overheden en hebben een dag mee kunnen lopen. Een speciaal comité 
organiseert begin 2020 een Topvrouwenbijeenkomst.   
 
Daarnaast is een eerste bijeenkomst geweest met Lenny Geluk, waarbij alle betrokkenen in 
het CDA rondom gelijkwaardigheid aanschoven. Dit wordt een regulier overleg, wat een paar 
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keer per jaar terugkomt, om aangehaakt te blijven als partij en fractie wat ondernomen wordt 
op dit gebied. 
 
2. Resolutie: Renteaftrek studieschuld 
 
In Nederland is het al jaren mogelijk om de rente die je betaald over je hypotheek, (deels) af                  
te trekken van je inkomen om zo minder belasting te betalen. Het is vreemd dat dit wel kan                  
met rente over een lening voor stenen, maar niet voor studies. Door hier verandering in te                
brengen verkleinen we de negatieve effecten van de verhoging van de rente op             
studieschulden en het leenstelsel. 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Noord-Holland, CDA Noord-Brabant, CDA Flevoland 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat: 

1. Het CDA zich ten alle tijden blijft inzetten voor de terugkeer van de basisbeurs, maar               
tot die tijd blijft zoeken naar manieren om de negatieve effecten van het falende              
leenstelsel te verzachten; 

2. Het CDA de toegankelijkheid van het onderwijs, ook financieel, voor iedereen wil            
garanderen en zich daarom in gaat zetten voor het aftrekbaar maken van de betaalde              
rente op studieschulden van het belastbaar inkomen.; 

3. De fractie de mogelijkheden voor werkgevers en anderen om belastingvrij          
studiebeurzen te verschaffen aan medewerkers en kinderen van hun medewerkers          
uit te breiden; 
 

Stand van zaken: 
Het leenstelsel komt verder onder druk te staan doordat zowel GroenLinks als de PvdA hier 
op terug zijn gekomen. Momenteel steunen alleen D66 en VVD het leenstelsel nog. 
Tijdens de afgelopen algemene politieke beschouwingen heeft het CDA de oproep gedaan 
om de komende periode met partijen die het leenstelsel willen veranderen de koppen bij 
elkaar te steken om met een gezamenlijk plan te komen. Dit is nu ‘work in progress’. 
Het wetsvoorstel dat de rente op studieleningen zou verhogen, is teruggetrokken. Daarmee 
gaat de rentelasten op studieleningen niet meer omhoog. 
 
De fractie er vorig jaar voor gezorgd heeft dat in het Handboek Loonheffingen van de 
Belastingdienst opgenomen is welke mogelijkheden er voor werkgevers  zijn om een 
studietoelage te verstrekken aan de studerende kinderen van werknemers. Dit jaar heeft de 
fractie de regering verzocht middels een folder of een website de informatie over deze 
mogelijkheden duidelijker naar voren te brengen. Deze duidelijkheid moet ervoor zorgen dat 
meer werkgevers een studietoelage gaan verstrekken (in sommige gevallen kan dat 
belastingvrije), waardoor studenten minder hoge schulden hoeven op te bouwen en 
werkgevers de arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren om zo personeel aan te trekken. 
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3. Resolutie: Kansen voor kinderen in armoede 
 
Hoewel Nederland tot één van de rijkste landen ter wereld behoort, groeit maar liefst één op                
de tien kinderen op in armoede. Binnen ons armoedebeleid is echter nagenoeg geen oog              
voor grote immateriële gevolgen van armoede. Oplossingen richten zich vooral op het geld in              
plaats van gemoedsrust, met grote gevolgen voor deze 277.000 kinderen. Tegenover het            
huidige armoedebeleid plaatsen wij graag een meer christendemocratisch antwoord.  
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Zeeland, CDA Flevoland 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat: 

1. Binnen de budgetten voor bestrijding van Kinderarmoede meer wordt ingezet op hulp            
in natura en begeleiding; 

2. Het CDA zich in gaat zetten op het maximeren en niet meer verplichten van de               
‘vrijwillige’ ouderbijdrage en de verplichte aanschaf van dure leermiddelen en het           
zoveel mogelijk ontzien van kinderen bij de korting van uitkering van ouders; 

3. Gemeenten de bevoegdheid krijgen om basisbudgetbeheer ook buiten de         
schuldhulpverlening te verplichten;  

 
Stand van zaken: 
Ad 1 en 3 van deze resolutie zijn punt van voortdurende aandacht van het CDA, voor een                 
groot deel geldt ook dat de opdracht in de resolutie aan decentrale overheden is gericht. 
Ad 2: Afgelopen jaar heeft de CDA-fractie meerdere keren aangegeven de lijn van de              
resolutie te steunen en heeft dan ook instemmend gereageerd op het voornemen van             
Minister Slob om voortaan geen verplichte ouderbijdragen meer toe te staan. 
 
 
4. Resolutie: Volwaardig verlof 
 
Alleenstaande ouders hebben het absoluut niet makkelijk. Vanuit het oogpunt van solidariteit 
willen de indieners deze ouders waar mogelijk ondersteunen. Dit kan door de alleenstaande 
ouder de mogelijkheid te geven om het wettelijk partnerverlof van de ontbrekende partner op 
te nemen. 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Noord-Holland, CDA Noord-Brabant, CDA Flevoland en CDA 
Zeeland 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
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C. Spreekt uit dat: 
1. Er een regeling moet komen waarbij alleenstaande ouders, waarvan de partner is 

overleden ofwel het gezin in de steek heeft gelaten, de weken ouderschapsverlof, 
waar hun niet (meer) bestaande partner wettelijk recht op heeft, kunnen overnemen; 

2. Het CDA haar standpunt herbevestigt omtrent een versnelde verlenging van het 
vaderschapsverlof naar zes weken;  

1

3. Het CDA een appèl doet op de samenleving om solidair te zijn met 
eenoudergezinnen; 

 
Stand van zaken: 
Op 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof inwerking getreden (uitvoering 
Regeerakkoord). Daarmee krijgen vaders vijf door de werkgever betaalde verlofdagen na de 
geboorte van een kind (was voorheen twee dagen). Per 1 juli 2020 kunnen vaders tot vijf 
weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon. 
 
De regering werkt op dit moment aan een nieuw wetsvoorstel voor (betaald) 
ouderschapsverlof. Volgens de huidige planning moet dit wetsvoorstel in het eerste kwartaal 
van 2020 naar de Tweede Kamer komen en in juli 2022 inwerking treden. Het CDA 
onderzoekt de mogelijkheid of het kunnen overnemen van ouderschapsverlof door 
alleenstaande ouders, in situaties waarbij de partner is overleden ofwel het gezin in de steek 
heeft gelaten, in dit wetsvoorstel kan worden meegenomen. 
 
5. Resolutie: Een solidaire AOW, voor iedereen  
 
Resolutie ingediend door: N. J. C. van der Molen * 
 
Doordat Nederlanders langer leven stijgen de kosten van de AOW. Om deze kosten in de 
toekomst te kunnen beheersen en zo de AOW solidair te houden is met hulp van het CDA 
besloten om de ingangsleeftijd voor de AOW in stappen te verhogen en te koppelen aan de 
levensverwachting. Door deze stijging zullen mensen langer (moeten) blijven werken. 
Helaas is dit voor sommige groepen werkenden lastig omdat ze bijvoorbeeld vroeg zijn 
begonnen met werken, of een zwaar beroep uitoefenen. Mede met dit argument wordt in de 
onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel gesproken voor het terugdraaien van de 
maatregelen die het stelsel houdbaar maken. Nederlanders verdienen een goed pensioen 
en een solidaire AOW. Laat ons stelsel niet verloren gaan door slechte compromissen, 
spreek u uit voor echte oplossingen!  
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 bijeen te Amsterdam,  
 

C. Spreekt uit dat:  
- De kosten van veranderingen in het pensioenstelsel op grond van solidariteit en 

rentmeesterschap evenredig moeten worden verdeeld over alle generaties;  

1“Keuzes voor een beter Nederland” verkiezingsprogramma CDA 2017-2021 
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- Maatregelen die genomen worden in het kader van het pensioenakkoord gericht 
moeten zijn op de houdbaarheid van de AOW; 

- Oplossingen voor werknemers met bijvoorbeeld zware beroepen gezocht 
moeten worden met als uitgangspunt flexibilisering van de AOW als oplossing te 
vermijden; 

 
Stand van zaken: 
In het door de polder afgesloten en door het CDA gesteunde pensioenakkoord wordt 
voldaan aan de uitgangspunten die in deze resolutie zijn verwoord. 
 
6. Resolutie: Aanpassing asielrecht 
 
Resolutie ingediend door: CDA Limburg 
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 bijeen te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 
- De Tweede Kamerfractie zich inzet voor het versnellen van de procedures en daarbij 

aandacht te besteden aan de noodzakelijke, snelle terugkeer van afgewezen 
asielzoekers; 

- De Tweede Kamer pleit voor meer middelen voor COA en justitie om snel en 
adequaat uitvoering te geven aan de procedures om wachttijden te beperken; 

- De Tweede Kamerfractie gelijktijdig pleit voor meer middelen voor politie, justitie en 
COA om op te treden tegen overlastgevende en criminele asielzoekers in de opvang 
en op straat; 

- De Tweede Kamerfractie zich hard maakt om sneller detentie toe te passen in geval 
van criminaliteit van (uitgeprocedeerde) asielzoekers 

 
Stand van zaken: 
Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor afgewezen asielkinderen 
voor een pardonregeling is tevens afgesproken dat er gekeken wordt hoe de IND op 
een meer stabiele wijze gefinancierd kan worden. Bij afgelopen Voorjaarsnota heeft dat 
er uiteindelijk in geresulteerd dat de IND er ruim 100 miljoen euro per jaar structureel bij 
krijgt.  
 
7. Resolutie: oplossing voor in Nederland gewortelde kinderen 
 
Resolutie ingediend door: Wolvekamp c.s. * 
CDA Meppel; CDA Waalwijk; CDA Krimpen aan den IJssel; CDA Aa en Hunze; CDA De 
Wolden; CDA Sittard-Geleen; CDA Goirle-Riel; CDA Ommen; CDA Oss; CDA Heerlen; 
CDA Midden-Drenthe; CDA Borger-Odoorn; CDA Emmen; CDA Tiel; CDA Culemborg; 
CDA Coevorden; CDA Woerden; CDA Neder-Betuwe; CDA Hattem; CDA 
Steenwijkerland; CDA Goeree-Overflakkee; CDA Drenthe; CDA Noord-Holland; CDA 
Flevoland; CDA Zuid-Holland; CDA-V 
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Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat: 
de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen om te zorgen: 

- dat in 2019 nieuwe, uitvoerbare wetgeving wordt uitgewerkt waardoor toekomstige 
verblijfsrechtelijke procedures voor gezinnen met kinderen binnen vijf jaar worden 
afgerond; 

- voor een adequate oplossing voor kinderen waarvoor langer dan vijf jaar een 
verblijfsrechtelijke procedure loopt en hierbij de Schadenota als uitgangspunt te 
nemen, bijvoorbeeld door hetzij te bevorderen dat de tijdelijke regeling in de 
kinderpardonregeling opnieuw toepasbaar wordt op gezinnen met kinderen die 
betrokken zijn bij een procedure die langer dan vijf jaar duurt, hetzij de aanpassing 
van het meewerkcriterium op grond van het arrest van het Europese Hof van Justitie 
d.d. 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465), en aan te dringen bij de staatssecretaris op 
het ruimhartig hanteren van zijn discretionaire bevoegdheid in die gevallen dat sprake 
is van in Nederland gewortelde kinderen; 

 
Stand van zaken: 
Uit het rapport van de commissie Van Zwol - Langdurig Verblijvende Vreemdelingen- 
blijkt dat het versnellen van de procedures voor asielzoekers niet gevonden moet 
worden in aanvullende wetgeving. Procedures kunnen versnel worden door het interne 
proces bij de IND beter te organiseren. Daar zet de CDA Tweede Kamerfractie zich voor 
in. Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor afgewezen 
asielkinderen voor een pardonregeling is tevens afgesproken dat er gekeken wordt hoe 
de IND op een meer stabiele wijze gefinancierd kan worden. Bij afgelopen 
Voorjaarsnota heeft dat er uiteindelijk in geresulteerd dat de IND er ruim 100 miljoen 
euro per jaar structureel bij krijgt.  
 
Voorheen werd de IND grotendeels gefinancierd op de verwachte instroom van 
migranten. Op basis van die verwachting werd ingecalculeerd hoeveel personeel er 
grofweg nodig zal zijn. In de jaren dat de daadwerkelijk instroom hoger was dan 
geprognotiseerd, liepen de achterstanden erg op. Met lange procedures, gewortelde 
kinderen en niet vertrekkende uitgeprocedeerde asielzoekers tot gevolg. De meer 
structurele financiering ziet er dus op toe dat dergelijke personele tekorten bij de IND 
niet meer voor zullen komen. Dit, zodat asielprocedures versneld kunnen worden.  
 
Diezelfde onderhandelingen over het kinderpardon hebben ertoe geleid dat 
asielkinderen die op basis van het meewerkcriterium uit de Definitieve Regeling 
Langdurig Verblijvende Kinderen (DRLVK) zijn afgewezen, vaak alsnog in aanmerking 
kwamen voor een pardonregeling op basis van het zogenoemde 
beschikbaarheidscriterium. De vreemdelingen moet daarbij beschikbaar zijn geweest 
voor vertrekgesprekken en meldplicht. Daarmee is naar de mening van de CDA Tweede 
Kamerfractie een adequate oplossing voor gewortelde asielkinderen gevonden.  
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8. Resolutie: snelle oplossing voor met uitzetting bedreigde, gewortelde kinderen 
 
Resolutie ingediend door: S.I. Wolvekamp-Bloemert; * 
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 

- de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen om zich maximaal in te zetten voor het zo 
spoedig mogelijk staken van het uitzetten van kinderen die profijt kunnen hebben van 
een soepelere toepassing van het kinderpardon, om de kans op verdere schade voor 
deze kinderen te beperken; 

 
Stand van zaken: 
Tijdens de coalitie-onderhandelingen over de Definitieve Regeling Langdurig 
Verblijvende Kinderen (DRLVK) is er afgesproken dat de aanvragen op de DRLVK van 
alle personen die zijn afgewezen op grond van het meewerkcriterium opnieuw worden 
beoordeeld. Deze herbeoordeling vond plaats aan de hand van het 
beschikbaarheidscriterium. Dit houdt in dat een vreemdeling beschikbaar moet zijn 
geweest voor vertrekgesprekken en meldplicht. Ook kinderen waarbij de 
uitzettingsprocedures in een vergevorderd stadium waren kwamen voor deze regeling in 
aanmerking, waardoor er de facto sprake was van een uitzettingsstop.  
 
9. Resolutie: Een kabinet verstaanbaar voor iedereen 
 
Resolutie ingediend door: Winkels c.s. * 
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 

- het CDA zich inzet voor de realisatie van een gebarentolk bij alle persconferenties die              
de overheid belegt;  

- het CDA faciliterend te werk gaat in het vergroten van de maatschappelijke            
betrokkenheid van vroegdove Nederlanders;  

 
Stand van zaken: 
Mede door schriftelijke vragen die door Kamerleden van het CDA zijn gesteld gaat de 
overheid bij crisissituaties vaker gebruikmaken van gebarentolken. Het ministerie van Justitie 
komt met een plan om de crisiscommunicatie voor kwetsbare groepen zoals 
slechthorenden/doven te verbeteren. 
Verder wordt er binnenkort een initiatiefwetsvoorstel in de Kamer besproken dat stelt dat 
Nederlandse Gebarentaal erkend moet worden als officiële taal. De CDA-fractie staat positief 
tegenover dit voorstel.  
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10. Resolutie: Duidelijke communicatie over standpunten van het CDA door politiek 
verantwoordelijken 
 
Resolutie ingediend door: CDA afdeling Ooststellingwerf 
Ondersteund door: CDA Weststellingwerf  
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 

- De politiek verantwoordelijken zich naar buiten duidelijk en krachtig uitspreken over 
de standpunten van het CDA en daar ook naar te handelen.  

 
Stand van zaken: 
De resolutie van het CDA Ooststellingwerf en CDA Weststellingwerf heeft betrekking op al 
onze politiek vertegenwoordigers in de gemeentes, provincies en waterschappen, en zeker 
ook in Den Haag en Brussel. Voor ieder van hen geldt de opdracht om in het dagelijks 
politieke werk een duidelijk herkenbaar CDA verhaal te vertellen. Een goed voorbeeld was 
de eerste reactie op het klimaatakkoord van onze nieuwe fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, Pieter Heerma. In deze reactie stond het begrip rentmeesterschap centraal. Maar 
ook lokaal en provinciaal zijn er vele goede voorbeelden te vinden, die als inspiratie kunnen 
dienen voor andere CDA-vertegenwoordigers.  
 
11. Resolutie: Geen verjaring door inbezitneming van onroerend goed 
 
Resolutie ingediend door: CDA afd. Veendam-Wildervank en CDA provincie Groningen 
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam. 
 
C. Spreekt uit dat 

● verjaring door het te kwader trouw in bezit/gebruik nemen van onroerend goed, geen 
recht op eigendom behoort op te leveren. 

● veel ergernis is op te lossen door bevrijdende verjaring van onroerend goed uit het 
burgerlijk wetboek te verwijderen. 

● de Tweede Kamerfractie zich actief inzet om BW 3, titel 4, afd.3, artikel 105 uit het 
wetboek te verwijderen. 

 
Stand van zaken: 
De CDA-fractie kan goed uit de voeten met de resolutie en zal zich dan ook hard gaan 
maken voor het schrappen van de bevrijdende verjaring van onroerend goed. Daarbij wordt 
op dit moment nog gekeken naar wat de meest aangelegen route is om te bewandelen. De 
inzet zal zijn om de minister te bewegen stappen te zetten op dit punt. Wanneer blijkt dat de 
minister hier niet toe bereid is, zal de fractie kijken naar de mogelijkheden om zelf een 
wetswijziging voor te bereiden.  
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12. Resolutie: Asbestdaken 
 
Resolutie ingediend door: CDA provincie Groningen 
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 

- de CDA Tweede Kamerfractie zich inzet voor een landelijke subsidieregeling, gericht 
op alle belanghebbenden, om zowel asbestdaken te saneren, als tegelijkertijd -waar 
mogelijk- zonnepanelen te plaatsen op de gesaneerde daken. 

 
Stand van zaken: 
Het wetsvoorstel waarmee asbest op daken verboden zou worden vanaf 2025 is gesneuveld 
in de Eerste Kamer. Het kabinet is nu bezig om zonder een wettelijk verbod werk te maken 
van de asbestdakenproblematiek met een pakket van niet-wettelijke maatregelen, 
waaronder, naar aanleiding van een motie van ons  het oprichten van een asbestfonds. Het 
idee is dat leningen uit dit fonds t/m 2028 worden verstrekt om realisatie van vrijwillige 
sanering maximaal te stimuleren. Na 2028 worden geen nieuwe leningen meer verstrekt. Bij 
de voorjaarsnota hebben we er tevens voor kunnen zorgen dat er € 5 miljoen extra 
beschikbaar is gekomen voor asbest. Op dit moment wordt de precieze besteding van de 
middelen nog uitgewerkt. 
 

13. Resolutie: Geen taks, maar een CO2-pax!  
- samenwerken aan maatschappelijk en economische waarde 

Resolutie ingediend door: CDA Zuid-Holland  

Het CDA Partijcongres op 8 februari 2019 te Amsterdam  

C. Spreekt uit dat:  

● het CDA realiseert dat op Rijks, regionaal en lokaal niveau publiek private 
partnerschappen kunnen worden gesloten met (internationale)bedrijven die concreet 
stappen willen nemen in het behalen van de klimaatdoelen (tot 2030) en die willen 
investeren in het realiseren van een CO2 neutrale duurzame economie (richting 
2050);  

● het CDA daarbij waarborgt dat bedrijven die zich willen inzetten als ‘motor’ voor de 
industriële en economische veranderingen als strategische maatschappelijke partners 
worden onderkent; 

● er in EU verband dan wel met voldoende Europese landen er coalities wordt gesloten 
die een toekomstgericht concurrerend level playing field tussen de industriële clusters 
en bedrijven en Nederland en de omliggende landen realiseren; 
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● hiervoor op al deze niveaus de juiste ondersteunende beleidsinstrumenten en 
middelen en fondsen worden gecreëerd waarmee bedrijven en overheid in 
gezamenlijkheid een duurzame toekomstgericht samenwerking kunnen aangaan.  

Stand van zaken: 
Met het klimaatakkoord dat juni 2019 is afgesloten met maatregelen voor de komende 10 
jaar gaan we een nieuwe fase in. Zoals de resolutie betoogd wil de woordvoerder klimaat en 
energie van de CDA Tweede Kamerfractie, Agnes Mulder, zich vol inzetten op het 
ondersteunen van de industrie bij deze transitie. Bedrijven moeten nieuwe technologieën 
ontwikkelen en staan voor grote investeringen. De ondersteuning daarvan vergt stabiel lange 
termijn beleid, en een overheid die regionaal en nationaal meedenkt ten behoeve van 
infrastructuur en investeringen. Daarbij hoort ook oog voor een Europees gelijk speelveld. 
 
14. Resolutie: Van gele naar groene hesjes  
 
Het CDA heeft campagne gevoerd met de slogan ‘Voor een land dat we door willen geven’.                
Als het aan ons ligt is dat een land waarin iedereen, of ze nu een geel of een groen hesje                    
dragen, eerlijk hun steentje bijdragen aan de energietransitie. Het roer moet namelijk echt             
om. In onze zoektocht naar de balans tussen samenwerking en snelheid, tussen draagkracht             
en dieselgates en tussen wens en werkelijkheid zullen we een paar echt grote stappen              
moeten zetten. De grote industrie mag daarbij niet achterblijven. 
 
Resolutie ingediend door: CDJA 
Ondersteund door: CDA Zeeland 
 
Het CDA Partijcongres, bijeen op 9 februari 2019 te Amsterdam, 
 

 
C. Spreekt uit dat: 

1. Het CDA de deelnemers aan het klimaatakkoord oproept om tot een rechtvaardige 
verdeling te komen in de kosten van de energietransitie, waarin burgers niet een 
onevenredig groot deel van de rekening betalen ten opzichte van de grote industrie;  

2. De opslag van CO2 slechts een tussenoplossing is en niet gebruikt mag worden door 
de industrie- en energiesector als vrijbrief om niet te hoeven verduurzamen/ 
innoveren;  

3. Het CDA de regering oproept om te investeren in het toepassen van innovatieve 
systemen zoals het hergebruik van CO2 en hiervoor een CO2-heffing, al dan niet in 
Europees of ander internationaal verband, als dekkingsmiddel nadrukkelijk niet 
uitsluit; 

4. Het CDA in haar communicatie meer inzet op de kansen die de energietransitie met 
zich mee brengt. 

 
  

47 



Stukken AppèlXL: ALV 09/11/2019 

 

Stand van zaken: 
Met het klimaatakkoord komt er een rechtvaardigere verdeling van de lusten en lasten. De 
opslag duurzame energie gaat meer worden opgebracht door bedrijven. De industrie kan 
subsidie krijgen om investeringen te doen om hun broeikasgasemissies te reduceren. Daarbij 
is de subsidie voor CCS beperkt, zodat meer middelen beschikbaar zullen zijn voor 
investeringen in andere technologieën. Dit stimuleringsbeleid biedt de kans om te investeren 
in de maakindustrie van de toekomst en die in Nederland te houden. 
 
15. Resolutie: Haalbare en betaalbare energietransitie 
 
Resolutie ingediend door: CDA Limburg 
Ondersteund door: Alle lijsttrekkers van de 12 provincies  
 
Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 bijeen te Amsterdam, 
 
C. Spreekt uit dat 
 
- Het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar moet zijn voor gezinnen en ondernemers. 

Voor een gelijk speelveld houden we rekening met wat in de rest van Noord-West 
Europa gebeurt; 

- De opgaven uit het Klimaatakkoord realistisch over het land en in tijd moeten worden 
verdeeld. 

 
Stand van zaken: 
Met het klimaatakkoord wordt de belasting op de energierekening voor huishoudens 
verlaagd. In de uitvoering van het Klimaatakkoord zal CDA woordvoerder Agnes Mulder het 
gelijk speelveld in Noord-West Europa uitdrukkelijk bewaken. Daarbij hoort ook dat de doelen 
in Europees verband moeten worden afgesproken, en dat de Nederlandse doelen daarbij 
dienen aan te sluiten. 
 
 
16. Resolutie: statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes 

Resolutie ingediend door: CDA Drenthe 

Het CDA partijcongres op 9 februari 2019 bijeen in Amsterdam: 

C. Spreekt uit dat:  

● De Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen te bevorderen tot nieuwe maatregelen te 
komen het zwerfafval verder terug te brengen.  

● Het wetsontwerp te ondersteunen waarin statiegeld op kleine plastic flesjes wordt 
gereguleerd, zodat deze maatregel zo spoedig mogelijk kan worden ingevoerd.  
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● Ingeval van onvoldoende resultaat om blikjes in het zwerfafval te voorkomen opnieuw 
te onderzoeken of statiegeld op blikjes realiseerbaar is.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Stand van zaken:  
De woordvoerder Circulaire Economie Maurits von Martels, heeft de lijn die in de resolutie 
wordt gevraagd uitgezet. Het CDA staat voor de lijn dat het verpakkende bedrijfsleven de 
kans krijgt om het zwerfafval drastisch te laten verminderen. Als dat niet lukt, dan wordt er 
een systeem van statiegeld ingevoerd. 
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5. Benoemingen en afscheid bijzondere organen 

 
Behandelvoorstel 5.1 

 
Onderwerp: Benoeming voorzitter Integriteits- en Royementscommissie 
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Het CDA kent een Integriteits- en Royementscommissie (IRC). Dit is een commissie die het 
partijbestuur adviseert over integriteitskwesties. Ook behandelt de IRC royementsverzoeken. 
De statuten bepalen dat leden van de IRC worden benoemd door het partijcongres op 
voordracht van het partijbestuur. 
 
De IRC bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter. De voorzitter heeft te kennen 
gegeven haar functie te willen neerleggen. Mevrouw J.M. (Marja) van 
Bijsterveldt-Vliegenthart is bereid gevonden om deze vacature in te vullen. 
 
Besluit:  
Het partijcongres wordt gevraagd mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, op voordracht 
van het CDA partijbestuur, te benoemen tot voorzitter van de Integriteits- en 
Royementscommissie. 
 
--- 
 
Korte weergave van de kandidaat: 
 

Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart is partijvoorzitter geweest van het 
CDA van 2002 tot 2007. Daarna was zij staatssecretaris en later minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2016 is zij burgemeester van Delft. 
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Behandelvoorstel 5.2 

 
Onderwerp: Benoeming leden Toetsingscommissie 
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Het CDA kent een Toetsingscommissie. Deze commissie heeft de taak om te toetsen of bij 
kandidaat-Kamerleden of kandidaat-Europarlementariërs sprake is van een onwenselijke 
stapeling van functies. De statuten bepalen dat leden van de Toetsingscommissie worden 
benoemd door het partijcongres op voordracht van het partijbestuur. 
 
De Toetsingscommissie bestaat uit vijf leden. Twee leden hebben aangegeven hun functie te 
willen neerleggen. De heer A.W. (Arjan) Brak is bereid gevonden om één van de vacatures in 
te vullen. Voor de andere vacature is mevrouw S. (Sarangi) Elavarasan bereid gevonden om 
deze in te vullen. 
 
Besluit:  
Het partijcongres wordt gevraagd de heer A.W. Brak en mevrouw S. Elavarasan te 
benoemen tot leden van de Toetsingscommissie. 
 
--- 
 
Korte weergave van de kandidaten: 
 

De heer A.W. (Arjan) Brak is van 2003 tot 2007 politiek adviseur geweest van 
toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel. Daarna was hij tot 2013 hoofd beleid bij 
de CDA Tweede Kamerfractie. Op dit moment is hij werkzaam bij de gemeente Den 
Haag als hoofd onderwijsbeleid. 

 
Mevrouw S. (Sarangi) Elavarasan was raadslid voor het CDA Schagen in de periode 
2013 tot 2017. Op dit moment is zij advocaat bij een advocatenkantoor in Rotterdam.  
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Behandelvoorstel 5.3 

 
Onderwerp: Benoeming leden Commissie van Beroep 
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Het CDA kent een Commissie van Beroep (CvB). Deze commissie heeft drie taken. De 
belangrijkste taak is het behandelen van beroepen die zijn ingesteld tegen beslissingen van 
partijorganen, zoals het partijbestuur. De statuten bepalen dat leden van de CvB worden 
benoemd door het partijcongres op voordracht van het partijbestuur. 
 
De CvB bestaat uit vijf leden. De termijn van vier leden is tot een einde gekomen. Twee van 
hen komen in aanmerking voor een herbenoeming. Voor de twee anderen zijn nieuwe leden 
aangezocht. 
 
De heren A.S. (André) Flikweert en H. (Hans) Franken komen in aanmerking voor een 
herbenoeming. Zij zijn bereid om een nieuwe termijn op zich te nemen. 
 
De heer M.J.M.T. (Max) Keulaerds en mevrouw P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen zijn bereid 
gevonden om de vacatures in te vullen. 
 
Besluit:  

- Het partijcongres wordt gevraagd de heren A.S. Flikweert en H. Franken opnieuw te 
benoemen tot leden van de Commissie van Beroep. 

- Het partijcongres wordt gevraagd de heer M.J.M.T. Keulaerds en mevrouw P.E.M.S. 
Lokin-Sassen te benoemen tot leden van de Commissie van Beroep. 

 
--- 
 
Korte weergave van de nieuwe kandidaten: 
 

De heer M.J.M.T. (Max) Keulaerds is sinds lange tijd werkzaam bij een 
gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het 
arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast stond hij op de kandidatenlijst 
voor de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2019. 

 
Mevrouw P.E.M.S. (Pia) Lokin-Sassen is van 2011 tot 2015 en van 2017 tot 2019 lid 
geweest van de Eerste Kamer voor het CDA. Daarnaast is zij lange tijd universitair 
docent Staatsrecht geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
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6. Bekrachtiging benoeming DB-leden 

 
Behandelvoorstel 6 

 
Onderwerp: Bekrachtiging benoeming ad interim DB-leden  
 
Datum PB-vergadering: 1 april 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Tijdens het partijcongres van 9 februari 2019 zijn door personele wisselingen en door 
uitbreiding van het DB drie vacatures ontstaan: secretaris, DB-lid Ledenzorg en DB-lid 
Fondsenwerving. De functie van secretaris is vrijgekomen, doordat Rutger Ploum tot 
partijvoorzitter is verkozen. De functie van DB-lid Ledenzorg is vrijgekomen, doordat 
Pieter-Jan van Zanten (voormalig DB-lid Ledenzorg) de functie van penningmeester op zich 
genomen heeft. De functie van DB-lid Fondsenwerving is een uitbreiding van het dagelijks 
bestuur. 
 
Eveneens is tijdens het congres van 9 februari 2019 is mandaat verleend aan het 
partijbestuur voor het ad interim invullen van de ontstane vacatures. Het partijbestuur heeft in 
de vergadering van 1 april 2019 drie kandidaten benoemd tot ad interim leden van het 
dagelijks bestuur. Dit gaat om:  

- Mevrouw M. (Marischa) Kip - Secretaris 
- Mevrouw C.W. (Conny) Castelein - DB-lid Ledenzorg 
- Mevrouw E.M.G. (Babette) Lammerts - DB-lid Fondsenwerving 

 
Besluit: 
Het partijcongres wordt gevraagd de benoeming van mevr. M. Kip, mevr. C.W. Castelein en 
mevr. E.M.G. Lammerts te bekrachtigen. 
 
--- 
 
Korte weergave van de interim DB-leden: 
 

Mevrouw M. (Marischa) Kip heeft 11 jaar lang zitting gehad in de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland. Verder is zij voorzitter geweest van de statutencommissie voor de 
statutenwijziging van 2016. Zij is lange tijd partij-jurist geweest en later advocaat bij 
een Haags advocatenkantoor. Op dit moment is zij beleidsadviseur bij een 
branchorganisatie. Ook is zij secretaris van de Rotary Nieuwspoort.  
 

53 



Stukken AppèlXL: ALV 09/11/2019 

 

Mevrouw C.W. (Conny) Castelein is sinds een aantal jaren actief als bestuurslid van 
het CDA Rotterdam. In eerste instantie als secretaris ad interim; op dit moment als 
bestuurslid HRM. Zij heeft haar gehele leven gewerkt in de levensmiddelenindustrie. 
Daarnaast is zij register vinoloog.  
 
Mevrouw E.M.G. (Babette) Lammerts is reeds lange tijd actief voor de partij. Zo heeft 
zij deel uitgemaakt van verschillende selectiecommissies, waaronder de commissie 
voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2018 voor Zuid-Holland. Ook is zij actief 
geweest als trainer bij de EFS en als lid van de redactie van het CDA Magazine. 
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7. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur 

 
Behandelvoorstel 7 

 
Onderwerp: Verkiezing DB-leden HRM & Ontwikkeling en Partijontwikkeling 
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Tijdens het congres van 9 november aanstaande loopt de bestuursperiode af van de heer 
Frank Kerckhaert (vice-voorzitter en portefeuillehouder HRM & Ontwikkeling). De heer 
Kerckhaert heeft aangegeven niet voor een nieuwe termijn beschikbaar te zijn. Dit betekent 
dat de vacature is ontstaan van DB-lid HRM & Ontwikkeling. Naast deze vacature is de 
vacature van DB-lid Partijontwikkeling ontstaan. Dit komt door een uitbreiding van het 
dagelijks bestuur. 
 
Procedure 
Door het ontstaan van deze vacatures is een selectiecommissie gevormd, bestaande uit 
Frank Beck (commissievoorzitter / DB-lid Communicatie & Marketing), Babette Lammerts 
(DB-lid Fondsenwerving) en Gert Brouwer (lid partijbestuur / voorzitter CDA provincie 
Groningen). De commissie heeft gesprekken gevoerd met 9 kandidaten. Op basis van de 
gesprekken is de selectiecommissie gekomen tot een voordracht. Deze is op 30 september 
2019 overgenomen door het partijbestuur.  
 
Het partijbestuur heeft besloten om mevrouw M. (Mariëlle) Veerman voor te dragen als 
DB-lid HRM & Ontwikkeling en de heer A.E. (Alwyn) de Jong voor te dragen als DB-lid 
Partijontwikkeling. 
 
Besluit: 
Het partijcongres wordt gevraagd mevrouw M. Veerman te benoemen tot DB-lid HRM & 
Ontwikkeling en de heer A.E. de Jong te benoemen tot DB-lid Partijontwikkeling. 
 
--- 
 
Korte weergave van de kandidaat-DB-leden: 

 
Mevrouw M. (Mariëlle) Veerman is de huidige voorzitter van de provinciale 
HRM-commissie van de provincie Overijssel. Zij heeft zitting genomen in de 
selectiecommissie voor de kandidatenlijst van de Eerste Kamer én is lid geweest van 
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de evaluatiecommissie van de verkiezingen 2019. In haar dagelijks leven is Mariëlle 
interim manager en organisatieadviseur.  
 
De heer A.E. (Alwyn) de Jong was onder andere voorzitter van het CDA Amsterdam, 
kandidaat voor de Tweede Kamer en zit nu in het partijbestuur met de portefeuille 
“Grote Steden”. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij het traject van 
Partijvernieuwing. Sinds dit voorjaar is hij, binnen het DB (als adviserend lid), de 
trekker van dit project geworden. Alwyn de Jong werkt als strategie- en 
verandermanager en promoveert aan de Universiteit van Utrecht.  
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8. Verkiezing voorzitter Wetenschappelijk Instituut 

 
Behandelvoorstel 4.8 

 
Onderwerp: Verkiezing voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA  
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) is de onafhankelijke denktank verbonden 
aan het CDA. Het WI verricht studies naar politieke vraagstukken in lijn met het 
christendemocratisch gedachtegoed. Ook ondersteunt en adviseert het WI landelijke en 
lokale CDA-politici. Dit gebeurt via publicaties, rapporten en het kwartaaltijdschrift ‘Christen 
Democratische Verkenningen’. De statuten bepalen dat de voorzitter van het bestuur van het 
WI in functie wordt gekozen door het partijcongres op voordracht van het bestuur van het WI. 
 
De voorzitter van het WI heeft zijn functie neergelegd. Daarom heeft het bestuur een 
opvolger aangezocht. Deze is gevonden in de persoon van de heer R. (Richard) van Zwol. 
 
Besluit:  
Het partijcongres wordt gevraagd de heer R. van Zwol te benoemen tot voorzitter van het 
bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
 
--- 
 
Korte weergave van de kandidaat: 
 

De heer R. (Richard) van Zwol is in de periode 2007 tot 2017 secretaris-generaal 
geweest van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Financiën en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2017 is hij lid van de 
Raad van State. 
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9. Bekrachtiging voorzitter CDAV 

 
Behandelvoorstel 4.9 

 
Onderwerp: Bekrachtiging benoeming voorzitter CDAV 
 
Datum PB-vergadering: 30 september 2019 
Datum partijcongres: 9 november 2019 
 

 
 
Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel 
te nemen aan politiek en maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit doel te 
realiseren en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die passen bij 
het christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en 
buiten het CDA. De statuten bepalen dat de voorzitter van het bestuur van het CDAV wordt 
verkozen door de leden van het CDAV. De benoeming wordt bekrachtigd door het 
partijcongres. 
 
De voorzitter van het bestuur van het CDAV heeft haar functie neergelegd. Tijdens de 
Algemene Vergadering van het CDAV van 22 juni jl. is mevrouw L.M. (Marlies) 
Welschen-van der Hoek verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDAV. 
 
Besluit:  
Het partijcongres wordt gevraagd de benoeming van mevrouw L.M. Welschen-van der Hoek 
tot voorzitter van het CDAV te bekrachtigen.  
 
--- 
 
Korte weergave van de kandidaat: 
 

Mevrouw L.M. (Marlies) Welschen-van der Hoek heeft verschillende functies 
uitgeoefend binnen de CDA afdeling Zeist. Ook heeft zij in die periode succesvol de 
Talentacademie afgerond. Daarna is zij van 2010 tot 2018 raadslid geweest voor het 
CDA in Zeist. Marlies is werkzaam als jurist bij een werknemersorganisatie. 
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