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THEMA: DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT 

 

Een Democratische Rechtsstaat zet zich in om alle burgers te beschermen en zal daarom 

altijd in samenspraak met en in dienst van de totale bevolking regeren. 

Overheidsinstrumenten voor democratische en participatieve besluitvorming en het recht op 

informatie middels onafhankelijke media zijn nodig. Dit zodat de stem van iedereen 

gewaarborgd is. Een Democratische Rechtsstaat is een Staat waarbij de politieke 

bestuurders alle burgers het gevoel weten te geven dat ze bestaan: jong en oud, wit en zwart, 

man en vrouw, met en/of zonder beperking, ongeacht herkomst, identiteit en achtergrond. 

Een belangrijk vertrekpunt van UCF is de naleving van alle door Nederland geratificeerde 

Verdragen. UCF denkt dat de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (2015-2030) een goede basis 

bieden om Nederland eraan te herinneren dat het om zeventien doelen gaat die evenveel 

aandacht verdienen omdat ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. UCF is vooral 

geïnspireerd door Doel 17: “Bevorderen van vredige en inclusieve maatschappijen voor 

duurzame ontwikkeling, toegang tot recht voor iedereen, effectieve, aansprakelijke en 

inclusieve instituties op alle niveaus”, omdat het kernachtig aangeeft wat de essentie van UCF 

is: gelijke monniken, gelijke kappen, geen ruimte voor het op na houden van dubbele 

standaarden. Dat betekent dat bij de toepassing wet- en regelgeving het gelijkheidsbeginsel 

ook niet uit het oog mag worden verloren. We brengen in herinnering dat in 2017 de 

Nederlandse Orde van Advocaten constateerde dat veertig procent van de 

verkiezingsprogramma’s voorstellen bevatte die regelrecht met de Rechtsstaat in strijd zijn, 

omdat zij inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de 

toegang tot een onafhankelijke rechter.  

UCF kan onmogelijk alles in zo’n korte tijd realiseren. Het is een utopie om te denken dat we 

in vier jaar tijd de UCF Transformatie Agenda kunnen voltooien, maar we willen het proces 

op gang brengen.  

 

 
 

DE PROGRAMMAPUNTEN 
 
3.1.1.Het Kinderrecht. 

Het Internationaal Verdrag dat gaat over de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie 

(ICERD) is één van de belangrijkste mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het 
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Verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn. Door het 

bekrachtigen door het Nederlandse parlement heeft de Nederlandse Staat zich verplicht tot 

de naleving van het Verdrag. Dat schept ook verplichtingen naar de kant van de lokale 

overheden. 

UCF is van mening dat het bestrijden van alle vormen van racisme, institutionele discriminatie 

en uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden een belangrijke 

verantwoordelijkheid is van politieke bestuurders. Deze hebben onder andere de plicht om 

vooral de schoolgaande jeugd zoals ook vastgelegd in Artikel 2 van het Internationaal VN 

Kinderrechten Verdrag, en de ECRI Policy Recomendation nr. 10 te vrijwaren van onderwijs 

met (stereotype) racistisch getinte elementen en een onveilige omgeving.  

Een grotere betrokkenheid op dit gebied van schoolbesturen, oudercommissies, 

jongerenwerkers is essentieel. Kortom overheden moeten hun best doen om te zorgen dat 

kinderen gebruik kunnen maken van hun rechten.  

UCF constateert dat op het gebied van het onderwijs een inhaalslag te maken valt. Na ruim 

veertien/vijftien jaar belangrijke aanbevelingen van de Europese Commissie tegen Racisme 

en Intolerantie (ECRI) constateren we geen gehoor bij de Top van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, noch bij de Nederlandse Kinderraad.  

De Europese Commissie schrijft in hun eerdergenoemde algemene beleidsaanbeveling(en) 

nr. 10: (15 december 2006 & 21 maart 2007) dat er geen plaats is voor racistische stereotypen 

in het onderwijs, en dat in het onderwijs kinderen onderwezen behoren te worden in het 

kritisch kijken naar materiaal dat gebruikt wordt op school. Er staat letterlijk: “Ensure that 

school education plays a key-role in the fight against racism and racial discrimination in 

society: 

By removing from textbooks any racist material or material that encourages stereotypes, 

intolerance or prejudice against any minority group; 

By promoting critical thinking among pupils and equipping them with the necessary skills to 

become aware of and react to stereotypes or intolerant elements contained in material they 

use.” 

 

Nederland rapporteert in 2017 aan de VN Werkgroep ‘on the Universal Periodic Review 

Werkgroep’ dat “alle basis- en middelbare scholen in Nederland een wettelijke verplichting 

hebben om de sociale veiligheid te waarborgen. Elke school moet samen met alle 

betrokkenen in de school (leerlingen, leerkrachten, medezeggenschapsraad en ouders) een 

eigen sociaal veiligheidsbeleid opstellen en het rigoureus toepassen in de dagelijkse 

werkzaamheden van de school. Het effect van het beleid moet worden gecontroleerd, zodat 
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de maatregelen gebaseerd zijn op de feitelijke situatie op de school en op eventuele 

veranderingen die plaatsvinden. De wet schrijft voor dat elke school iemand moet aanwijzen 

om het beleid inzake pesten te coördineren en als aanspreekpunt te dienen.” 

De voornoemde maatregelen ten spijt constateert UCF dat er na veertien/vijftien jaar nog 

geen politieke wil is gebleken om tot doelgerichte maatregelen, beleid en instrumenten aan 

te sturen  

om alle schoolkinderen expliciet te vrijwaren van confrontaties met raciale profielen en 

raciaal taalgebruik. UCF zet in op: 

 

3.1.1.1.Keurmerk Racismevrije School 

Het Keurmerk heeft tot doel pedagogische regimes te certificeren die de antiracisme toets hebben 

doorstaan. Een onafhankelijke Toetsingscommissie maakt deel uit van het proces van 

certificering. 

Met de invoering van zo een toets voorkom je dat schoolmateriaal wordt ontwikkeld die 

stereotypen, intolerantie of vooroordelen tegen een minderheidsgroep bewust of onbewust 

aanmoedigt. UCF is voor een Toetsingscommissie die de Keurmerken toekent. 

 

3.1.1.2.Woordenboek Racistisch Taalgebruik 

In het Boek worden termen, begrippen en aanduidingen opgenomen en beschreven die raciaal 

taalgebruik vertegenwoordigen. Het wordt als vindplaats gebruikt om het bezigen van de woorden 

die als beledigend, kwetsend en opruiend zijn aangemerkt terug te dringen. Dit als de eerste stap 

op het gebied van het borgen van een veilige omgeving binnen de pedagogische regimes. 

 

3.1.1.3.Examentoets ‘Kennis over Raciaal en Etnisch profileren’ 

Om raciaal taalgebruik door pedagogische regiems terug te dringen is UCF voor het inbouwen 

van een verplichte examentoets waaruit kennis en inzicht blijkt over verwerpelijk taalgebruik 

en etnisch profileren. Leraren zullen dan onmiddellijk begrijpen waarom ze leerlingen niet 

met ‘zwarte piet’ of ‘moppie’ kunnen duiden en het ‘n-woord’ kunnen gebruiken. De school is 

het instituut waar ‘goed bestuur’ geoefend wordt.  

 

 

3.1.2. Cultuur historische tradities 

UCF wil naar een Nederland toe waar alle burgers kunnen genieten van de 

fundamentele rechten van de mens en ziet een verbod op Cultuur historische 
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tradities die racistische elementen bevatten als een goed middel om deze praktijken 

de kop in te drukken. 

 

3.1.3.Het recht op samenkomst en om te demonstreren 

Het recht op samenkomst en om te demonstreren zijn fundamentele rechten van de mens. 

Ze zijn niet zomaar tot stand gekomen. Mensen zijn sociale wezens. Samenkomen op 

belangrijke momenten, het delen van vreugde en pijn, informatie en ervaringen is een 

essentiële levensbehoefte. Het ontnemen van de mogelijkheid tot samenkomst, ontneemt 

mensen ook de mogelijkheid van uitwisseling van demonstreren en dus de mogelijkheid om 

zich samen sterk te maken voor een gedeeld streven. Het opleggen van beperkingen 

ontneemt niet alleen de individu  

families en vrienden belangrijke momenten, het ontneemt de gehele maatschappij de 

mogelijkheid zich te organiseren en te ontwikkelen; cruciale voorwaardes van kwaliteit van 

leven.  

UCF zet in op:  

 
3.1.3.1.Herwaardering van ‘Activisme’.  

Het organiseren van demonstraties en manifestaties die het schenden van de fundamentele 

rechten en vrijheden van de mens blootleggen, raakt aan de kern van de democratische 

rechtstaat. Activisme is dus een wezenlijk inspraakmiddel ten behoeve van het aankaarten 

van (buitenparlementaire)onderwerpen en dient als middel voor de burgers in een 

democratie volledig erkend en gerespecteerd te worden.  

 
3.1.4.Het recht op zelfbeschikking  

In een democratie heeft een ieder zelfbeschikkingsrecht; dit houdt in het onvoorwaardelijk 

recht op onaantastbaarheid van haar/zijn lichaam. Niemand (ook niet de overheid) mag 

zonder toestemming beslissingen nemen over onze lichamen of de lichamen van onze 

personen, die mogelijk niet voor zichzelf op kunnen komen.  

 

De Covid-19 pandemie maakt duidelijk hoe op basis van politieke overwegingen 

overheidsmaatregelen een enorme impact hebben op alle aspecten van het (menselijk) leven, 

en op alle publieke en private sectoren in de samenleving. Het wordt steeds duidelijker hoe 

belangrijk het is om als mens de vrijheid te hebben om met het volle verstand goed 

afgewogen, vrije keuzes te kunnen maken.  
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Het afdwingen van (onvrije) keuzes aan de hand van opgelegde maatregelen - en het 

toekennen en afnemen van privileges op basis van het wel/niet volgen van een door derden 

opgelegde agenda – wordt door UCF beschouwd als dictatoriaal en moet worden beschouwd 

als ondemocratisch. UCF zet in op: 

 

3.1.5.Referenda 

In een democratie ligt de werkelijke macht bij het volk maar dan moet het volk welk actief 

worden betrokken in het meedenken en meebepalen over de achtergronden, maatregelen en 

consequenties van allerlei door te voeren maatregelen, bijvoorbeeld in tijden van crisis. Door 

een raadpleging (referenda) kunnen burgers aan de hand van gefundeerde informatie en 

onderbouwd onderzoek vanuit een meervoudig perspectief in staat worden gesteld om 

verregaande keuzes te maken. 

 
3.1.6.Covid-19 vaccinaties 

Vanwege de urgentie is de razendsnelle ontwikkeling van verschillende vaccins tegen 

besmetting door het coronavirus geheel te begrijpen. De urgentie kan in geen geval als een 

rechtvaardiging worden gezien om daarmee enige vorm van aansprakelijkheid te ontlopen 

bij negatieve bijeffecten als gevolg van de toediening van een tegen Covid-19 ontwikkeld 

vaccin. Farmaceutische producenten van vaccinaties en overheden, moeten aansprakelijk 

worden gesteld voor persoonlijke lichamelijke en psychische schade als gevolg van een 

vaccinatie.  

UCF zal onder geen beding meewerken aan vaccinatieprogramma’s, waarvan de effecten niet 

onderzocht zijn en/of de onderzoeksresultaten niet publiekelijk kenbaar zijn gemaakt.  

UCF stelt dat autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor besluiten op het gebied van 

vaccinaties, de allereerste moeten zijn om zich te laten vaccineren. 

UCF eist volledige transparantie op het gebied van de samenstelling van en de inhoud van de 

aangeboden vaccins.  

UCF pleit ook voor openheid over de resultaten van studies op het gebied van de impact van 

de vaccins op het DNA-systeem en daarmee ook de impact op onze nakomelingen.  

 

3.1.7.Pedofilie 

UCF is tegen het normaliseren van pedofilie. Bij botsende mensenrechten zoals in dit 

specifieke geval dient het recht ter bescherming van het kind voorrang te hebben op het recht 

vereniging. Het verenigingsrecht voor structuren die pedofilie bedrijven en of het promoten 

ervan tot missie en doel hebben, kan niet prevaleren boven de fundamentele rechten ter 
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bescherming van het kind. UCF is tegen de oprichting van de Partij voor Naastenliefde, 

Vrijheid en Diversiteit, en distantieert zich ook van het misbruiken van het woord diversiteit 

in deze context.  

 

3.1.8.Abortus  

Het recht op zelfbeschikking geldt vanzelfsprekend voor de vrouw die zelf de keuzes maakt 

over haar eigen lichaam. De vrouw beslist zelf of ze wel of niet zwanger wenst te worden. 

Ongewenste zwangerschappen horen thuis in de gezondheidszorg en hoort dus niet thuis in 

het strafrecht.  

 

Hoewel UCF de visie huldigt van het recht op bescherming van het ongeboren kind, gaat UCF 

ervan uit dat er situaties kunnen ontstaan die abortus rechtvaardigen. UCF is van oordeel dat 

op dit moment geen reden is tot zorg over wat in de wet is geregeld. Wel is er enige 

bezorgdheid over de oncontroleerbare situaties, meestal ingegeven door schaamte. De 

dalende trend van tienerzwangerschappen is in deze wel een goede ontwikkeling.  

 

3.1.9.Verkrachting  

(Massa)verkrachtingen zijn fenomenen die vooral als oorlogstactiek worden/werden ingezet 

tijdens oorlogen en gewapende conflicten. Het zijn praktijken die maar liefst drie eeuwen als 

geoorloofd middel zijn beschouwd tijdens het verwerpelijk slavernijverleden en kolonialisme.  

Verkrachtingen zijn ook de dagelijkse realiteit. UCF verwijst in dit verband ook naar huiselijk 

geweld, geweld tegen vrouwen en Gender-based geweld in Nederland en in dit verband naar 

het Istanbul mensenrechtenverdrag.  

Dankzij de wereldwijde Vrouwenbeweging is na tientallen jaren bereikt, dat de VN-

Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 de Resolutie 1325 heeft aangenomen waarin Lidstaten 

worden aangemoedigd deze fenomenen te erkennen en in wet- en regelgeving te verankeren 

als misdaden tegen de menselijkheid. Daarnaast zijn om de uitvoering van Resolutie 1325 te 

versterken verschillende Resoluties aangenomen die zich op verschillende aspecten van 

Resolutie 1325 concentreren.  

UCF huldigt het standpunt dat “seks in alle omstandigheden op basis van gelijkwaardigheid 

en wederzijdse goedvinden de norm is en dat alle slachtoffers van verkrachting worden 

beschermd door het recht”.  

 

3.1.10.Prostitutiebeleid 
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UCF pleit voor positieverbetering van sekswerkers en de de-stigmatisering van sekswerk, 

maar is kritisch naar de totstandkoming van een nieuwe wet voor het landelijk 

prostitutiebeleid. Dit beleid is volgens meerdere onderzoeken juist niet gericht op de 

veiligheid van de sekswerkers. 

Het is voor UCF belangrijk dat mensenhandel en misstanden in de seksindustrie voorkomen 

of verminderd worden maar het UCF verwacht echter niet dat de beoogde doelen met de 

invoering van de Wet Regulering Sexwerk zullen worden behaald. Sterker nog, studies wijzen 

uit dat met dit wetsvoorstel, misstanden zullen toenemen en de positie van sekswerkers 

ernstig zal verslechteren.  

 

UCF ziet in navolging van het onderzoek en verzoek van het Sekswerk Collectief dat: 

De voorgestelde Wet Regulering Sekswerk wordt ingetrokken. Er definitief afgezien wordt 

van een (landelijke) vergunningplicht voor sekswerkers.  

Er definitief gestopt wordt met het criminaliseren van sekswerkers zonder vergunning, hun 

klanten en werkrelaties. 

 

UCF wil een wet gebaseerd op: 

Gelijke mensen- en arbeidsrechten voor sekswerkers en gelijke toegang tot zakelijke 

dienstverlening.  

Zeggenschap en autonomie van sekswerkers te respecteren, de (rechts)positie van 

sekswerkers te versterken en hen bij het evalueren, implementeren en ontwerpen van 

(nieuwe) wetgeving en beleidsvoorstellen te betrekken. 

 
3.1.11.Het recht op onafhankelijke wetenschap 

UCF heeft ook een standpunt over onafhankelijk onderzoek en dat is ten aanzien van het recht 

van de Nederlandse burger om te weten door welke partijen wetenschappelijke instituten en 

onderzoekscentra(en/of delen hiervan en/of specifieke onderzoeken)gefinancierd worden. 

Wetenschappelijke publicaties gefinancierd met publieke gelden moeten altijd beschikbaar 

gesteld worden aan het publiek. Bij de disseminatie en publicaties van onderzoeksresultaten 

gefinancierd met gelden uit de private sector moet de opdrachtgever altijd vermeld worden.  

  

3.1.12.Recht van vrije meningsuiting  

UCF is van oordeel dat over de hele wereld volkeren hebben gestreden voor de verschillende 

rechten en vrijheden waaronder het recht op vrije meningsuiting. UCF vindt het niet kunnen 

als politici over dit vraagstuk doen alsof zij het primaat hebben op dit mensenrecht. Vooral 
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als er rekening wordt gehouden dat het de Europese kolonisator is geweest die de 

fundamentele rechten van de gekoloniseerden paal en perk hebben gesteld. 

 “De vrijheid van meningsuiting geldt voor elke burger, ook voor politici. Het wordt echter 

beperkt door de artikelen 137c en artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht, die opzettelijke 

belediging van of het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen een groep personen 

wegens hun ras,  

godsdienst of overtuiging, geslacht, seksuele geaardheid of handicap verbieden”, zo schrijft 

Nederland in 2017 aan de “VN Working Group on the Universal Periodic Review.” 

UCF benadrukt dat ‘ras’ geen kenmerk is ter vervanging van de gronden ‘etniciteit en 

nationaliteit’.  

Het dekt de lading niet. De observatie van UCF is dat er dubbele standaarden worden 

gehanteerd bij praktijken van haatzaaien, belediging en kwetsen op grond van godsdienst.  

UCF is voor: 

 

3.1.12.1.Herorientatie op het recht 

UCF is voor een heroriëntatie op het gebied van het recht op vrije meningsuiting. Vooral daar 

waar politici onder het mom van het ‘prioritaire recht‘ claimen dat ze alles ongestraft mogen 

en kunnen zeggen. Wat we ook zien is een ongekende groei van uitspraken die haat 

verspreiden tegenover tradities en spirituele uitingen van Nederlandse subculturen. Vaker 

zijn de uitspraken van dien aard dat vanwege de dominante normen, tradities en waarden 

men niet in de gaten heeft dat inherent aan uitspraken haat wordt gepredikt en het volk wordt 

opgeruid. 

 

3.1.12.2.Verruiming Artikel 1 van de Grondwet 

UCF is voor de verruiming van Artikel 1 van de Grondwet met de gronden ‘etniciteit en 

nationaliteit’. 

 

3.1.13.Het Recht op Voeding, Huisvesting, Schoon (drink)water, Energie 

Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat ieder mens 

recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn 

van de mens, het gezin waartoe de mens behoort waaronder begrepen de huisvesting. 

 

Nederland heeft zich verbonden aan de uitvoering van Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen die in september 2015 werden goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties. Deze zijn na de evaluatie van de Millennium 
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Ontwikkelingsdoelen, in 2012 te Rio/Brazilië tot stand gekomen. Jaren daarvoor is er een 

traject gevolgd van wereldwijde consultaties van allerlei denkbare groepen 

(gouvernementele en niet gouvernementele instellingen, universiteiten en wetenschappelijke 

instellingen, lokale overheden, bedrijfsleven, de internationale vrouwenbeweging, de 

wereldwijde Civil Society, activistische bewegingen uit verschillende sectoren van beleid en 

zorg). De doelen gaan uit van een samenhangende integrale sectorale  

 

benadering. De doelen houden rekening met de fundamentele rechten en vrijheden van alle 

mensen en richten zich op de uitvoering door alle Lidstaten, politieke en bestuurlijke 

ambtsdragers van overheden (lokale en regionale) en aanverwante uitvoeringsinstellingen. 

Er zijn 17 doelen gesteld: Doel 2 gaat over “Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid, 

betere voeding en duurzame landbouw”; Doel 6, “Schoon en duurzaam beheerd water en 

sanitair voor iedereen”; Doel 7, “Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie 

voor iedereen” en Doel 12 over “Duurzame consumptie- en productiepatronen”. Wat wil UCF? 

 

3.1.13.1.Huisvesting & Woningbeleid 

Meer gelijke kansen in de woongelegenheid: Afstemming op de vraag en behoeftes van de 

bevolking is cruciaal om het leefbaar te houden en negatieve neveneffecten van niet 

geschikte en onbetaalbare huisvesting te voorkomen, zoals schuldenlast, daklozen, 

criminaliteit, depressiviteit, zelfdoding en algehele onveiligheid.  

Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en op grote 

gezinnen afgestemde huisvesting (zo genoemde meer-generatie woningen) dienen te komen 

in een veilige omgeving.  

De nationale overheid moet erop toe te zien dat de in de 4-jarige bestemmingsplannen van 

de gemeentes deze ervoor dienen zorg te dragen dat renovaties van wijken en de bouw van 

nieuwe sociale woningen overeenkomen met de koopkracht en draagkracht van de 

woningzoekenden binnen de wijk en omgeving, zodat jaarlijkse quota worden behaald.  

 

Een Landelijk Controle Autoriteit om kwalijke praktijken op het gebied van gentrificatie , zoals 

het verdrijven van minder-koopkrachtigen, vroegtijdig te signaleren en te beboeten.  

UCF is er voor dat bij het toewijzen van huisvesting, prioriteit wordt gegeven aan 

buurtbewoners en hen te betrekken bij wijkplanning en toewijzingscommissies.  
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UCF staat achter de investeringen die de afgelopen regeerperiode gemaakt zijn op het gebied 

van duurzaam bouwen en wil een continuering in de volgende regeerperiode, door deze 

financieringen toegankelijker te maken.  

 

UCF wil dat er meer aandacht komt voor de mogelijkheid voor studenten, starters, jongeren, 

daklozen om zich in te zetten voor duurzame-bouwprojecten (eco-dorpen, earthships, tiny-

houses). 

  

UCF wil het uitsterfbeleid van de gemeenten wat betreft de woonwagenbewoners tegengaan. 

In 2018 is door de uitspraak van het Europees Hof bevestigd, dat deze gang van zaken 

indruisen tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De handhaving en 

actie op de naleving van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid 

moeten worden nageleefd. 

 

Er moeten voldoende -laagdrempelige-voorzieningen komen in de wijken ten behoeve van 

kunst-, cultuur- en religieuze uitingen, recreatie en sport. Waar nodig komen er creatieve 

oplossingen in gezamenlijk gebruik zoals in schoolgebouwen die beschikbaar gesteld worden 

voor weekendscholen, en anti-kraak panden die ingezet worden als (tijdelijke)woonruimte 

voor (jeugdige)dak- en thuislozen.  

 

3.1.13.2.Water en Energievoorziening 

UCF wil dat er een voorziening komt waarbij huishoudens die moeten rondkomen van een 

minimuminkomen gevrijwaard worden van betaling van deze fundamentele mensenrechten.  

UCF wil verder een verbod op het afsluiten van water en energie ten aanzien van particuliere 

huishoudens. 

 

3.1.13.3.Voedselbanken 

UCF is van mening dat een rijk land als Nederland zich zou moeten schamen met het steeds 

groeiend aantal voedselbanken. UCF streeft naar een Nederland dat in 2030 een land is van 

‘zero hunger’. UCF wil in plaats van de voedselbanken een extra financiële tegemoetkoming 

aan alle Nederlandse (gezinnen) die moeten rondkomen van een minimumloon of minder. 

UCF denkt aan een identificeerbare bonnensysteem zodat de bonnen niet inwisselbaar zijn. 

De bonnen kunnen alleen gebruikt worden in supermarkten die beschikken over een ‘Groen’ 

Keurmerk. UCF beseft maar al te goed dat er toch personen zijn die in de illegaliteit leven 

en/of een zwervend bestaan.  
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3.13.4.Voedselverspilling en Vernietiging 

UCF is het ermee eens dat het produceren en het verkopen van voedsel aan de wettelijke 

(EU) standaarden, onder meer ter bescherming van de consument dienen te voldoen. UCF wil 

het vernietigen van voedsel wegens overproductie terugdringen door een wettelijk verbod. 

Dit geldt vooral voor restaurants die zichtbaar in het oog van de consument voedsel 

wegkieperen in vuilniszakken soms onder het oog van de consument. Dit terwijl er gezinnen 

zijn die omkomen van de honger. UCF is er faliekant op tegen dat boeren vooral in tijden van 

crises gedwongen worden om voedsel te vernietigen. Dit terwijl er gezinnen zijn die 

omkomen van de honger. Er dient een regeling te komen om voedseloverschotten tot een 

minimum te beperken. Waar  

voedseloverschotten zijn dienen deze zo efficiënt mogelijk verdeeld worden onder mensen 

die het nodig hebben. 

 

 


