Verkiezingscongres
9 januari 2021
Resoluties
versie 17 december 2020

1.

Resolutie: Opkomen voor de kwetsbaren in de Griekse
vluchtelingenkampen

Resolutie ingediend door: CDA Zeeland
Het CDA Partijcongres, digitaal bijeen op 12 december 2020
A. Constateert dat:
●
●
●

Sinds het congres van 9 november 2019 de humanitaire situatie op Lesbos verder is
verslechterd;
Afspraken op Europees niveau om tot evenredige verdeling van migranten te komen
niet zijn nageleefd;
De huidige situatie in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens.

B. Overweegt dat:
●

●

●
●

Solidariteit een belangrijk uitgangspunt is voor het CDA, hetgeen vraagt om
betrokkenheid en actie als het gaat om Lesbos en de zorgwekkende situatie waarin
mensen er verkeren;
Er door veel CDA-fracties in Nederlands gemeenten ook lokaal oproepen zijn gedaan
richting de de staatssecretaris te komen tot initiatieven om met name voor kinderen
en kwetsbaren iets te willen betekenen;
De situatie in de vluchtelingenkampen alleen maar is verslechterd sinds het vorige
congres en er vooral gepraat wordt over papieren oplossingen;
Verbetering van de situatie dringend gewenst is en daar benodigde inspanningen
vanuit de Kamerleden en Europarlementariërs voor nodig zijn om dat te bereiken.

C. Spreekt uit dat:
●

De CDA-fractie er bij de staatssecretaris nadrukkelijk op aandringt zich in te zetten
om:
○ de situatie van de vluchtelingen, vooral op het gebied van hygiëne, medische
en geestelijke zorg, verblijf, en met name in de veiligheid van vrouwen en
kinderen concreet te verbeteren;
○ de verblijfsduur in de vluchtelingenkampen aanzienlijk te verkorten door het
verbeteren en versnellen van de aanvraagprocedure vanaf de eerste dag van
aankomst;
○ Nederland bij te laten dragen aan een oplossing in de verdeling van
vluchtelingen over Europa, zodat vluchtelingen ook daadwerkelijk
adequate en menswaardige hulp krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Preadvies LB:
Overnemen
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2.

Resolutie: Minder tabaksverkooppunten

Resolutie ingediend door: Plas c.s.
I. Plas, K. de Kok, G. Conradi, A. Travaille, R. Claus, M. Schmiermann, G. Zijlstra, Y. Vos,
W. van Dis, R. Claus, B. de Kok, M. van Zandwijk, C. Claessens, D. Claessens, N. Jacobi,
D. Ensberg-Kleijkers, W. Zuidema-Haans, R. Dekker, G. Rebel, H. Heine, G. Heine, N.
Zwanenburg-Hoogendijk, W. Masseus, W. Eilering en F. Mélotte.
Het CDA Partijcongres, digitaal bijeen op 12 december 2020
A. Constateert dat:
●
●
●

●
●

Van elke 100 longkankerpatiënten binnen vijf jaar 85 sterven aan de gevolgen van
rookverslaving;
Er per jaar 20.000 mensen overlijden aan de gevolgen van hun rookverslaving;
De tabaksindustrie er – vanwege de continuïteit van de bedrijven – alles aan gelegen
is om overleden rokers te vervangen door een nieuwe generatie en daarmee hun
omzet op peil te houden;
Pubers niet in staat zijn om de gevolgen van roken te overzien;
Bij de tabaksindustrie economische belangen nog steeds die van de
volksgezondheid prevaleren.

B. Overweegt dat:
●
●

●

●

De ruimte die de tabaksindustrie in Nederland krijgt, ingaat tegen onze CDA-normen
van publieke gerechtigheid en solidariteit;
Het preventieakkoord weliswaar een goed begin is om het aantal tabaksverslaafden,
in het bijzonder jonge verslaafden, te verminderen, maar de urgentie om de
wetgeving aan te passen nog niet genoeg geland is, of afgeschoven wordt op de
Europese Unie;
Het te eenvoudig is om deze levensgevaarlijke en bewust verslavend makende
middelen te kopen in supermarkten en tankstations. Ook voor jongeren onder de 18
blijkt het steeds weer gemakkelijk te zijn om tabakswaren te kunnen kopen;
Het CDA-concept verkiezingsprogramma in Hoofdstuk 2 noemt dat wij kinderen beter
willen beschermen tegen ongewenste en ongezonde invloeden van commercie en
marketing, slechte voeding en verslaving.

C. Spreekt uit dat:
●

Het aantal tabaksverkooppunten per 1 januari 2022 met 50% te verminderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies LB:
Niet overnemen.
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Het CDA heeft zich met succes ingezet om het aantal tabaksverkooppunten te verminderen.
Het mag dus geen verrassing zijn dat we het doel van de indieners ondersteunen om het
aantal verkooppunten te halveren.
Dankzij een motie van het CDA verdwijnen de supermarkten als verkooppunten van tabak.
Supermarkten zijn plekken waar veel gezinnen en kinderen komen. Een dodelijk product als
tabak verkopen in de winkel naast levensmiddelen is niet wenselijk. Supermarkten vormen
40% van het aantal verkooppunten en hebben 55% van de tabaksomzet in Nederland. Mede
dankzij de inzet van het CDA hebben we een verbod op verkoop bij supermarkten in de tijd
naar voren weten te halen, waardoor het verbod per 2024 gaat gelden.
Op dit moment zijn er circa 16.000 tabaksverkooppunten. In 2022 verdwijnen alle
sigarettenautomaten in cafés en snackbars, dit zijn zo’n 5.600 punten. In 2023 is online
verkoop van tabak verboden. Wetstechnisch bleek dit overigens niet eerder mogelijk. En met
de supermarkten in 2024 verdwijnen circa 6.400 tabakspunten.
We hebben dus al een weg ingezet waarbij het aantal verkooppunten voor tabak drastisch
wordt verlaagd op korte termijn. Omdat we verdere beloftes over nog snellere reductie niet
waar kunnen maken, kan de resolutie niet worden overgenomen.
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3.

Resolutie: Bescherm de hulpverleners van humanitaire organisaties, die
handelen volgens de principes internationaal humanitair oorlogsrecht

Resolutie ingediend door: CDA Zeeland
Het CDA partijcongres, digitaal bijeen op 12 december 2020
A. Constateert dat:
●

●

●

●

Het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie
gecontroleerd gebied’ in de huidige vorm het werk van humanitaire organisaties
belemmert;
Ook ons land zich in het verleden, door in te stemmen met het internationaal
humanitair oorlogsrecht, heeft gecommitteerd om onpartijdige humanitaire
organisaties die handelen in lijn met deze wet te faciliteren;
Zestien Nederlandse humanitaire hulporganisaties een noodoproep hebben gedaan
om de wet aan te passen. (Dit betreft: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO,
Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Red een Kind, Save the
Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tearfund NL, Terre des Hommes,
War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA);
De wet op korte termijn ter beoordeling voorligt bij de Eerste Kamer.

B. Overweegt dat:
●

●
●
●

●
●

●

Het feit dat de humanitaire hulporganisaties zich in volle breedte uitspreken tegen
één onderdeel van het huidige voorstel een duidelijk signaal is waar het CDA niet
doof voor wil zijn;
De hulporganisaties zorgen hebben over principes van neutraliteit en onpartijdigheid;
Als onbedoeld effect wordt gezien dat de levens van de hulpverleners in gevaar
kunnen komen;
Via een generieke uitzondering volgens de humanitaire hulporganisaties de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van hulpverleners die handelen volgens de
principes van het internationaal humanitair oorlogsrecht kunnen worden
gewaarborgd;
Zij die niet handelen volgens die principes vervolgd kunnen worden via de wet;
Na aannemen van de resolutie in 2019 de bezwaren bij de NGO’s niet zijn
weggenomen en het daarom op prijs gesteld zou worden als de Minister van J&V
bereid zou zijn om - waar mogelijk in aanwezigheid van indieners van deze resolutie
- een gesprek met vertegenwoordigers van de hulporganisaties te hebben, zodat de
CDA-senatoren de uitkomst daarvan kunnen meenemen in hun afwegingen bij de
stemming;
Er waardering bestaat voor de wijze waarop de Eerste Kamerfractie zorgvuldigheid
betracht in de beoordeling van de wet.
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C. Spreekt uit dat:
●
●
●

Het CDA-congres opnieuw aandacht vraagt voor de zorgen die, kort voor de
behandeling van de wet, nog steeds leven bij de humanitaire hulporganisaties;
Het CDA pal blijft staan voor de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij
het handelen van humanitaire hulpverleners;
Deze principes een vertaalslag krijgen bij de beoordeling van de wet, zodat het
humanitaire werk in de toekomst niet belemmerd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies LB:
Overnemen
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