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Ter inleiding 

Het bestuur van PerspectieF is blij met het PJO Lespakket, dat lokale afdelingen en gemotiveerde               

leden in staat stelt om gastlessen op scholen te verzorgen en op deze manier een bijdrage te leveren                  

aan politieke bewustwording en actief burgerschap onder jongeren. In dit document geeft het             

bestuur een overzicht van de standpunten van de ChristenUnie over de diverse stellingen.  

 

1. Draai het leenstelsel terug 

 

Eens. Wat de ChristenUnie betreft wordt het leenstelsel weer vervangen door een basisbeurs. Het              

leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien               

onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en               

woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in           

het hoger onderwijs die voort kwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet              

teruggedraaid.  

 

Andere maatregelen:  

- Minder studieschuld in ruil voor maatschappelijke dienstplicht. Een bijdrage aan de           

samenleving tijdens of na je studie wordt beloond met een verlaging van je studieschuld.  

- De OV-kaart blijft behouden. Het extra jaar bovenop de nominale opleidingsduur wordt            

geschrapt.  

- Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming. De            

geesteswetenschappen en kleine talen worden beschermd, zeker als het de laatste opleiding            

betreft.  

 

Standpunt PerspectieF:  

- ‘Leg geen hypotheek op de toekomst, maar investeer in jongeren’  

https://www.perspectief.nu/k/nl/n8371/news/view/1107243/58642/leg-geen-hypotheek-o

p-de-toekomst-maar-investeer-in-jongeren.html 

- ‘Leenstelsel niet toekomstbestendig’ 

https://www.perspectief.nu/k/nl/n23660/news/view/538068/349347/sociaal-leenstelsel-ni

et-toekomstbestendig.html  

 

2. Voer de maatschappelijke stage in 

 

Eens. De ChristenUnie pleit voor de terugkeer van de maatschappelijke stage, zodat leerlingen             

kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk en het beroepenveld. De maatschappelijke stage           

bevordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
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De ChristenUnie wil zelfs nog verder gaan en pleit voor de invoering van een maatschappelijke               

dienstplicht. Een samenleving van ‘wij met en voor elkaar’ is volgens de ChristenUnie gebaat bij               

invoering van een maatschappelijke dienstplicht: een samenlevingsbijdrage van een half jaar. Het 

ontwikkelen van sociale competenties, actief burgerschap en een houding van 

dienstbaarheid staan centraal bij de dienstplicht. Jongeren krijgen oog voor sociale en 

maatschappelijke noden in hun directe omgeving. Met een maatschappelijke dienstplicht bouwen           

we aan een samenleving waarin we iets voor elkaar doen en investeren we in saamhorigheid. De                

nadruk op onze individuele zelfontplooiing wordt verlegd naar de vraag hoe we van betekenis              

kunnen zijn voor de samenleving. Daarbij kan de dienstplicht bijdragen aan integratie. 

 

Hoe ziet de ChristenUnie dit voor zich? 

- Flexibel. Iedereen die 18 wordt is dienstplichtig. Je kunt deze vervullen tussen 18 en 28. Het                

gaat om een duur van zes maanden en mag eventueel in meerdere perioden van een zekere                

minimale duur worden opgenomen. Er is een definitie voor wat geldt als vrijwilligerswerk –              

dus geen verdringing op de arbeidsmarkt. 

- Mogelijkheid tot korting op studieschuld. Voor het aantal uur wordt de           

dienstplichtvergoeding vergoeding van €4,50 gerekend en dit wordt desgewenst         

afgetrokken van de studieschuld na afstuderen. Zo kan ongeveer €800 per vervulde maand             

worden afgelost of verdiend. 

- Vrijwilligersnetwerken als Present en bijvoorbeeld ook sportorganisaties kunnen een         

belangrijke rol vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

- Dienstrecht. Naast de dienstplicht introductie van een dienstrecht voor iedereen. 

- Tegemoetkoming voor vrijwilligerswerk tot maximaal twee jaar. Bijvoorbeeld een werkloze          

60-plusser die de periode tot zijn of haar pensioen wil overbruggen met een basisuitkering              

voor vrijwilligerswerk, in plaats van een sollicitatieplicht. Of als onderdeel van een            

schuldhulptraject. 

- Financiering Voor de bekostiging van dienstplicht en dienstrecht gaan we uit van            

cofinanciering van de overheid met bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 

Standpunt PerspectieF:  

- Voor een maatschappelijke stage, maar vooralsnog tegen een maatschappelijke dienstplicht          

(sympathiek idee, maar de uitwerking laat nog te wensen over).          

https://www.perspectief.nu/k/nl/n23660/news/view/1057613/349347/brainstorm-maatsch

appelijke-dienstplicht.html  

 

3. Wraakporno moet strafbaar worden 

 

Eens. De ChristenUnie wil dat wraakporno strafbaar moet worden. "Nu is de aandacht in de               

wetgeving versnipperd", zegt Segers. "Je moet dit met verschillende artikelen aanpakken. We            

kunnen de strafmaat nog niet verhogen. We hebben aparte strafbaarstelling van het verspreiden van              

wraakporno nodig, met een hogere strafmaat." Nu is de drempel voor het Openbaar Ministerie om               

tot vervolging over te gaan volgens de ChristenUnie-leider hoog. Het zou helpen als we het               

eenvoudiger maken en in één artikel vatten met een hogere strafmaat van maximaal twee jaar."               

Van een nieuwe wet moet ook een preventieve werking uitgaan. "Een sterke waarschuwing aan              

iedereen die naaktfoto's van een ander heeft: dit is zo privé en kwetsbaar. Dat moet je voor jezelf                  

houden en niet verspreiden via internet", aldus Segers. 
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Het citaat vind je hier:  

- http://www.nu.nl/politiek/4511709/christenunie-wil-wraakporno-strafbaar-stellen.html  

 

4. Vegetarisch eten moet goedkoper worden en vlees duurder 

 

Hoewel het woord vleestaks niet in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voorkomt, zou je              

wel op basis van de volgende maatregel kunnen stellen dat de ChristenUnie het eens is met de                 

bovenstaande stelling: Betaal de echte prijs. Producten en diensten die een relatief grote             

‘ecologische voetafdruk’ hebben worden ondergebracht in het hoge BTW-tarief. Bij toepassing van            

het lage BTW-tarief komt de focus sowieso meer dan nu op de primaire levensbehoeften te liggen.                

Toch is kamerlid Carla Dik-Faber kritisch op deze maatregel. Als boeren er niets voor terug zien, is                 

het een onzinnige maatregel. Dik-Faber verwacht dat mensen niet minder vlees gaan kopen en              

daarmee het leven onnodig duurder wordt gemaakt.  

 

Bekijk voor meer informatie: 

- http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/8/Vleestaks-komt-geheid-terug-in-politie

ke-discussie-2849857W/ 

- Alleen GroenLinks en PvdD willen een vleestaks. 

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/alleen-groenlinks-en-pvdd-willen-vleestaks.2501159.l

ynkx  

 

5. Niet gemeenten maar kroegen zelf mogen hun sluitingstijd bepalen 

 

De verantwoordelijkheid voor de sluitingstijden van horeca ligt bij gemeenten. Iedere gemeente kan             

dat dus anders regelen. ChristenUnie is over het algemeen tegen het vrijgeven van de sluitingstijden,               

omdat de politie veel risico’s ziet en inwoners er ook vaak niet op zitten te wachten.  

 

Casus:  

- Gemeente Zwolle; voorbeeld van een lokale verordening: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zwolle/34206/34206_

1.html 

- Positie ChristenUnie Zwolle: 

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/933493/597852/nog-steeds-nauwelijks-

draagvlak-voor-vrijgave-sluitingstijden-horeca.html  

- Positie SGP-ChristenUnie Sliedrecht: 

http://hetkompassliedrecht.nl/lokaal/toch-geen-vrije-sluitingstijden-horeca-167351  

 

6. Scholen moeten lesgeven in omgaan met geld 

 

Eens. In het algemeen stelt de ChristenUnie dat de Bijbel goede economische principes geeft,              

waarvan we graag gebruik maken. Schuldhulpverlening sluit aan bij het Bijbelse idee dat iedereen              

recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen                

krijgen, net als bij het Bijbelse Jubeljaar. Mensen met schulden verdienen een nieuwe kans. Niet om                

nieuwe en hogere schulden te maken, maar om hun schulden weg te kunnen werken. 
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Juist educatie op scholen zou het financieel bewustzijn onder jongeren moeten vergroten en             

voorkomen dat er veel schulden gemaakt worden. Meer informatie vind je in de speciale handleiding               

die PerspectieF ontwikkeld heeft om gastlessen op scholen te geven:  

- https://www.perspectief.nu/k/nl/n8371/news/view/1085452/58642/workshop-jongeren-uit

-de-schulden.html  

 

7. Kledingwinkels mogen alleen eerlijke kleding verkopen 

 

Eens. De ChristenUnie vindt dat eerlijke producten tegen eerlijke prijzen in de schappen van de               

winkels moeten liggen, door duurzame en sociale waarden waar mogelijk in de prijs van de               

producten te verwerken. 

 

Standpunt PerspectieF: 

- Actie Eerlijke Kleding: 

https://www.perspectief.nu/k/nl/n23660/news/view/588174/349347/coolcat-verder-onder

-druk.html  

- Standpunt Eerlijke handel: 

https://www.perspectief.nu/nl/standpunten/61/Standpunten/E#faqItem2564  

 

8. Als ik zou mogen, zou ik gaan stemmen 

 

Natuurlijk, eens!  

 

Lees ook ‘10 redenen om niet te gaan stemmen’ van Bas Derks:  

- https://www.perspectief.nu/k/nl/n8371/news/view/1107367/58642/redenen-om-niet-te-ga

an-stemmen.html  

 

Of deze drie redenen om juist wel te gaan stemmen:  

- https://www.perspectief.nu/k/nl/n8371/news/view/1105952/58642/twijfel-je-of-je-gaat-ste

mmen-3-redenen-van-jarin-om-stemmen-te-overwegen.html  
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