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Nieuwsbrief 2, juli 2016  

Transatlantic Christian Council  

  

Introductie 

Voor u ligt de TCC Nieuwsbrief over het 

tweede kwartaal van 2016. Met beperkte 

middelen is er veel gebeurd. We hopen dat u 

kennis wilt nemen van ons werk.  

Hoogtepunt in deze periode was dat TCC na 

een proces van ruim 3.5 jaar de selecte status 

van Raadgevende organisatie bij de VN heeft 

verworven. Hiermee kan TCC met 

bevoegdheden aanschuiven bij de VN in New 

York en Genève en actief beleid beïnvloeden 

vanuit christelijk perspectief. Dat stemt 

dankbaar en schept verantwoordelijkheden. 

Dieptepunt was dat door gebrek aan 

middelen TCC eind juni zijn plek aan tafel 

leeg moest laten bij de spannende 

onderhandelingen bij de VN-

Mensenrechtenraad in Genève. Dat gold 

overigens niet voor de vele links-liberale 

activisten. Met stemverschillen bij 

amendementen in ons nadeel van diverse 

malen maar 1 stem leidde dat tot de 

aanstelling van een ‘Onafhankelijke LGBT 

Expert’. (LGBT staat voor lesbie, homo (gay), 

biseksueel, transgender). Juist hier was het 

mogelijk geweest om het verschil te maken. 

Dat doet pijn en noopt tot nog meer 

inspanning. 

Internationale organisaties als de VN zijn niet 

trendvolgend, maar trendzettend en 

normverleggend. Tegenactie is dringend 

nodig. TCC heeft aangetoond te leveren. 

Maar kan daar alleen mee doorgaan als u en 

anderen dat ook doen. TCC verdient er niets 

aan, dient slechts belangeloos uw en het 

algemeen belang vanuit een christelijk 

oogpunt. Met name op scherp onder vuur 

liggende kernthema’s als bevordering en 

bescherming van leven, gezin en vrijheid. Het 

gaat ons echt niet voorbij. Als u deze 

onderwerpen en onze aanpak ook belangrijk 

vindt bent u van harte uitgenodigd dit werk 

te steunen. Dat kan door deelname aan het 

te ontwikkelen TCC Business Network 

(TCCBN) of als particuliere donateur. Storten 

kan op rekeningnummer: NL29 RABO 0135 

9749 09 tnv St Transatlantic Christian Council. 

Voor een christelijk geluid in 

overheidsbeleid wereldwijd 

-------------------------------------- 

Geloven in vrijheid. Daarom TCC! 

 

 

TCC is een non-profit organisatie. Zij 

ontwikkelt een trans-Atlantisch netwerk 

van christenen die betrokken zijn bij 

overheidsbeleid en beïnvloedt beleid 

vanuit een christelijk perspectief. TCC 

schuift aan bij internationale 

organisaties als de VN, EU en OVSE om 

op te komen voor een christelijk geluid 

met extra focus op thema’s als leven, 

gezin en vrijheid. (www.tccouncil.org). 
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Laatste Nieuws  

Nieuw boegbeeld VN: een ‘Onafhankelijke LGBT Expert’ 

Het is dan zo ver. Er komt een ‘Onafhankelijk expert’ belast met toezicht op ‘geweld en 

discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie en gender identiteit’. Niet eerder werd door de VN 

in zulke sterke bewoordingen gesteld dat onderzoek naar vermeende schending van LGBT rechten 

door overheden, personen of instellingen onder naleving van internationale mensenrechten vallen. 

Want dat moet de ‘LGBT-Tsaar’, zoals deze persoon al wordt genoemd, gaan onderzoeken en 

daarover rapporteren. De controversiele resolutie werd in de 47 landen tellende 

Mensenrechtenraad in Genève op 1 juli met een krappe meerderheid aangenomen: 23-18, met 6 

onthoudingen. Vooral de Westerse landen stemden voor.  

Agenda: seksuele rechten activisten 

Iedereen weet dat deze aanstelling is bedoeld als een instrument om de agenda van LGBT- en 

seksuele rechten activisten te verheffen tot uitgangspunt van internationaal beleid en recht. Om in 

de naam van het voorkomen van discriminatie en geweld de normalisering aan landen op te 

kunnen gaan leggen van zaken als abortus, het homohuwelijk, transgenderisme, alomvattend en 

verplicht onderwijs over menselijke seksualiteit en vrije mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik door 

jongens en meisjes, mannen en vrouwen van toilet, kleedkamer en douche op scholen en elders. 

Dat laatste om mensen tegemoet te komen die zich plotsklaps even kunnen identificeren als zijnde 

van het andere geslacht. Zonder daar een verklaring voor over te hoeven leggen. Sinds april zijn dit 

de officiële regels voor scholen in de VS. 

Wie het kind heeft ... 

Op deze wijze wordt binnengedrongen in de meest kost- en kwetsbare en intiemste privé-

domeinen van mensen, hun geloof, seksualiteit, leven, gezin en vrijheden. Natuurlijk moet er voor 

iedereen een gelijke plaats zijn in de maatschappij. Iedereen is evenveel waard. Maar het kan niet 

zo zijn dat voor een kleine groep mensen de grote meerderheid zijn of haar gevoel van veiligheid, 

geborgenheid en intimiteit moet prijsgeven. Het is ook zeer de vraag of deze minderheden dat zelf 
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ook zouden willen. Het is een te bestrijden tendens en (deels ook) werkelijkheid om in de 

schoolsystemen van diverse landen van overheidswege juist kinderen in te confronteren met en 

bloot te stellen aan deze nieuwe normen. Wie het kind heeft, heeft de toekomst. In onze visie zijn 

dat de ouders, niet de staat of een organisatie. Zeker arme landen met veel VN-geld voor 

onderwijs hebben al met dit soort zaken te maken. En het zal ook ons niet voorbij gaan. 

Bereikt: Raadgevende Status voor TCC bij VN 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe TCC de Consultatieve Status bij de VN heeft 

verkregen en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Hiermee heeft TCC in dit krachtenveld een plaats 

bij de onderhandelingstafels verworven om op te komen voor zaken als het menselijk leven, het 

natuurlijke huwelijk en gezin en voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Voorbeelden als 

bovenstaand geven de urgentie daarvan aan.  

Financiën: Meer nodig! 

Meer middelen zijn nodig. Anders kan TCC zijn werk niet doen. Met uiterst bescheiden middelen 

en voorzichtig gebruik is TCC gekomen waar het nu is. Tegenslagen, zoals het kostbare en 2,5 jaar 

durende proces van de Belastingdienst om TCC de ANBI-Status te onthouden, worden overwonnen 

en in voordelen veranderd. Velen meer weten nu van het bestaan van TCC en ook dat de doelen, 

werkzaamheden en boekhouding tip top in orde zijn gebleken. We zitten vol ambitie en er is zo 

veel te doen. En het rijbewijs (VN-Status) is binnen. Maar zonder benzine kan geen auto rijden, hoe 

mooi die ook is. 

Business Network: opzet en welkom 

Om middelen aan te trekken werkt TCC aan de opzet van een Business Network (TCCBN). Leden 

daarvan bieden we diverse voordelen. Ook proberen we het donateursbestand uit te breiden. 

(Lees meer ...) 

 

TCC in de publiciteit in dit kwartaal: 

- 12 en 19 maart: Reformatorisch Dagblad: 2 maal in zaterdageditie paginagrote 

kleurenadvertentie Abonneedag Refdag EP Brussel 7 april met TCC 

- 4 mei: Terdege, Persoonlijk Interview Van Schothorst: ‘Lobbyist en Netwerker’, 5 pagina’s 

- 25 mei: Artikel Reformatorisch Dagblad: ‘Christelijke TCC krijgt Raadgevende Status bij de VN’ 

- 31 mei: Televisie - Family 7, over Raadgevende Status TCC bij VN 

- 6 juni: Pagina Reformatorisch Dagblad over boek Todd Huizinga: ‘Wakker worden uit de 

Europese droom’ 

- 8 juni: Live Radio Interview Reformatorische Omroep (vanaf 1 uur en 19 min.): Van 

Schothorst 9 minuten over doel en werk TCC en de Raadgevende Status bij de VN, Todd 

Huizinga 8 minuten over zijn boek presentatie die avond in Nieuwspoort. 

- 9 juni: Nederlands Dagblad: ‘Christelijke Lobbyclub schuift aan bij de VN’  

- 17 juni: Katholiek Nieuwsblad: Verslag n.a.v. Nieuwspoort 8 juni: ‘EU vormt bedreiging voor 

Democratie’: Deel 1 en deel 2 

http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Adv%20Abonneedag%20Refdag%20Brussel.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TD-TCC-Van%20Schothorst%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijke_tcc_krijgt_raadgevende_status_bij_vn_1_992616
https://www.youtube.com/watch?v=5qOcNQEJsMI&feature=youtu.be
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/aantafel/3139/aan-tafel/
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/christelijke-lobbyclub-schuift-aan-bij-vn.1764700.lynkx
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%207%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%2022%20%281%29.pdf
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Geografisch overzicht van TCC Activiteiten in 2015 en 1e helft 2016 
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Highlights van maart, april, mei en juni 2016  

12-16 maart:  Voorbereiding accreditatie van TCC bij de VN, NEW YORK, VS 

 

De Commission on the Status of Women (CSW) bestaat uit 45 landen met een vaste verdeelsleutel 

voor het aantal landen per continent. Ze worden om beurten voor vier jaar gekozen door de 

Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Bij de jaarlijkse vergaderingen van CSW in maart is ook 

plaats gereserveerd voor VN-instanties en geaccrediteerde NGO’s. Daar hoort nu ook TCC bij. Om 

verschillende redenen was TCC aanwezig bij deze vergadering: 

- Op deze misschien onschuldig lijkende jaarlijkse vergaderingen over de status van vrouwen 

wordt door NGO’s van over de hele wereld onophoudelijk geprobeerd om zaken als abortus 

en gender gelijkheid naar seculiere maatstaf vorm te geven. Enkele behoudende NGO’s 

lobbyen in nauw overleg met elkaar en officiële afgevaardigden van landen om invoering van 

deze nieuwe maatstaven tegen te gaan. 

- Op de CSW vergaderingen komen vaak hooggeplaatste en invloedrijke afgevaardigden van de 

VN-lidstaten. Hierdoor kunnen gemakkelijker beslissingen genomen worden. Deze zijn dan 

richtinggevend voor de VN-lidstaten. Het is dan van belang dat deze besluiten zo goed 

mogelijk zijn. 

- TCC heeft deze tijd ook gebruikt om de piketpaaltjes voor zijn aanvraag voor raadgevende 

status zo goed mogelijk klaar te zetten. Contacten werden gelegd met diplomaten en VN-

medewerkers om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor de vergadering in mei, waar over 

de TCC aanvraag beslist zou worden. 

- Voorafgaand aan de VN-vergaderingen had TCC overleg in New York met strategische 

partnerorganisaties om zaken af te stemmen. 

17-18 maart:  Boekpresentatie Todd Huizinga,  GRAND RAPIDS, MICHIGAN, VS 

  

Aansluitend aan het New York programma presenteerde mede-oprichter van TCC Todd Huizinga in 

Grand Rapids zijn nieuwe boek: ‘The New Totalitarian Temptation – Global Governance and the 

Crisis of Democracy in Europe’ (http://newtotalitariantemptation.com/). Onder het kopje 8 juni 

http://newtotalitariantemptation.com/
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Nieuwspoort meer daar over. Hij deed dat ook als directeur International Outreach van het Acton 

Institute in Grand Rapids, Michigan. Tegelijkertijd maakten we van deze gelegenheid gebruik om 

gesprekken te voeren over de verdere vormgeving van TCC in Europa en in Amerika.  

7 april:  TCC/ECPM Int. Conferentie: Christenen in het Midden Oosten, EP BRUSSEL, BELGIE 

 

In samenwerking met de European Christian Political Movement (ECPM) organiseerde TCC een 

internationale conferentie in het Europees Parlement in Brussel. Thema was: ‘De rol van christelijke 

gemeenschappen in een nieuw Midden Oosten en de vooruitzichten van democratie, de politieke 

islam en de rol van Israël’. Gastheren waren de Europarlementariërs Branislav Skripek en Bas Belder. 

In een ruim gevulde zaal werden in de middagconferentie twee vragen behandeld door een palet aan 

sprekers uit de Verenigde Staten, Israël, Europa en het Midden Oosten: 1 Hoe kunnen we 

godsdienstvrijheid bevorderen in het Midden Oosten; en 2 Wat zijn de uitdagingen en kansen in het 

bijzonder voor christenen. De conferentie werd afgesloten met het vertonen van een 

indrukwekkende video over de situatie van christenen in het Midden Oosten: Our Last Stand (trailer-

3.41 minuten): https://www.youtube.com/watch?v=Atpho_K9X38&app=desktop  

7 april:  TCC verzorgt Abonneedag Reformatorisch Dagblad, BRUSSEL, BELGIE 

 

TCC organiseerde deze dag voor het Reformatorisch Dagblad ook als abonneedag. Voorafgaand aan 

de conferentie vond een wandeling plaats door de Europese wijk. Confronterend was de gang langs 

de met bloemen bedekte uitgang van het enkele dagen daarvoor door bomaanslagen van de 

Islamitische Staat getroffen metrostation Maelbeek. Gedurende de 7 jaar dat Van Schothorst in 

Brussel werkte stapte hij altijd in en uit bij ditzelfde station.  

29 april-3 mei:  TCC-Deelname aan Nationale Conventie plus verzorging Workshop, NAIROBI, KENIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Atpho_K9X38&app=desktop
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Vanuit het zich uitbreidende international network van TCC kwam een uitnodiging uit Kenia om een 

workshop te geven. Van 2007-2011 werkte Van Schothorst veelvuldig in Kenia en Tanzania voor het 

Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). De blijvend goede contacten met 

nationale en NGO vertegenwoordigers in dit land, samen met hun waardering voor TCC’s doel en 

werk, leidden tot deze invitatie. Thema van TCC’s bijdrage was: ‘Engaging International Public 

Policy: A Christian Perspective’. Deze workshop was onderdeel van een Nationale Conventie en vond 

plaats in het Kenyatta University Amphitheatre in Nairobi. Deze bijeenkomst van 3.000 leiders en 

studenten uit Kenia kwam voort uit een gedeelde zorg over ook daar toenemende ontkerstening. 

Daar wilden ze wat aan doen onder het motto: ‘Translating Concern into Action for Societal 

Transformation’.  

De bijdrage van TCC ging over beleidsbeïnvloeding bij de VN. Vooral ontwikkelende landen als Kenia 

krijgen veel geld van de VN voor onderwijs omdat hun nationale budget voor onderwijs verre van 

toereikend is. Dat betekent dan wel dat het onderwijs gegeven moet worden volgens de richtlijnen 

van de VN. Daar ligt het juk van gender gelijkheid, inclusief LGBTI-gelijkheid, strak overheen. Voor 

christelijke leiders vormt dit een bron van grote zorg dat de kinderen in Kenia en in andere 

ontwikkelingslanden hierdoor een ander en tegengesteld normatief kader wordt ingeprent dan in 

kerk en familieverbanden wordt aangereikt.  

23-28 mei: VN-NGO-Comité – Raadgevende Status TCC bij VN verworven, NEW YORK, VS 

  

Op dinsdag 24 mei kreeg TCC groen licht voor het verkrijgen van een Raadgevende (Consultative) 

Status bij de VN (foto 2). Dat was de uitkomst van de vergadering in New York van de 19 landen 

tellende VN-Commissie over de aanvraag van TCC daarvoor. Dit is een ontwerpbesluit en gaat als 

aanbeveling door naar de VN-Economic and Social Council (ECOSOC – foto 1). Op hun vergadering 

van 25-27 juli neemt dit hoofdlichaam de aanbevelingen normaal gesproken over. Dan is TCC 

definitief geaccrediteerd bij ECOSOC. 



8 
 

Henk Jan van Schothorst, aanwezig in New York, is dankbaar voor deze erkenning. De zware 

procedure duurde jarenlang en vele, ook veel grotere organisaties, krijgen de erkenning niet. Een al 

ruim 20 jaar werkzame lobbyist noemde dat het 'miraculeus' zou zijn als TCC de status kreeg. Welnu: 

wonderen gebeuren, God de eer.  

8 juni:   Network Meeting Doel / Werk TCC en Boekpresentatie, NIEUWSPOORT, DEN HAAG 

 

Op 8 juni organiseerde TCC in Nieuwspoort in Den Haag een Netwerk meeting over doel en werk van 

TCC en een boekpresentatie van Todd Huizinga in Nederland. Voor ongeveer 30 mensen uit de 

doelgroep, zoals Kamerleden, hoge ambtenaren, journalisten, academici, zakenlieden, 

onderwijsmensen en diplomaten uit Hongarije, Letland en de Verenigde Staten, is het programma 

zoals aangekondigd uitgevoerd. De aankondiging was als volgt: 

Meer of minder Europa is een hot item vandaag de dag. Brokkelt het post-christelijke EU-project af, of 
is het een vehikel om ons toe te leiden naar een democratisch nauwelijks te controleren 
wereldregering? Ligt de EU als supranationale organisatie ten diepste niet op ramkoers met de VS als 
sterke natiestaat? In sessie 2 van de supporters- en netwerkavond van TCC zal voormalig Amerikaans 
diplomaat en mede-oprichter van TCC Todd Huizinga hierover zijn gloednieuwe boek 
presenteren: ‘The New Totalitarian Temptation – Global Governance and the Crisis of Democracy in 
Europe’. Het boek zal kort besproken worden door Hare Excellentie Ms Ilze Ruse, Ambassadeur van 
de Republiek Letland in Nederland. Vervolgens kunnen vragen gesteld worden aan de auteur. 

SGP-Tweede Kamerlid en Europa woordvoerder Roelof Bisschop neemt het eerste exemplaar in 
ontvangst aan het eind van sessie 1 en geeft zijn bevindingen over het boek. Sessie 1 begint met het 
presenteren van doel en werk van TCC. Kortweg komt dat neer op het ontwikkelen van een trans-
Atlantisch netwerk van christenen die betrokken zijn bij overheidsbeleid. En vervolgens proberen we 
beleid te beïnvloeden bij overheden en internationale organisaties vanuit een christelijk perspectief, 
met extra focus op thema’s als leven, gezin en vrijheid. TCC heeft eind mei jl. een Raadgevende 
Status, met de daarbij behorende bevoegdheden, verworven bij de Verenigde Naties in New York en 
Genève. U bent de gehele avond welkom en we staan open voor uw inbreng. 

8 juni:   Bezoek Verhoeff-Rollmanschool, BODEGRAVEN en Driestar College, GOUDA 
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Voorafgaand aan de conferentie in Nieuwspoort waren Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst 

uitgenodigd op scholen. Eerst werd de plaatselijke basisschool Verhoeff-Rollman in Bodegraven 

bezocht (foto 1). Voor ongeveer 80 kinderen van groep 7 en 8 vertelde Henk Jan wat over het doel en 

werk van TCC en Todd vertelde over zijn boek en over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

Datzelfde deden we aan een groep jongelui van een tweetalige VWO 5 klas van het Driestar College 

in Gouda (foto 2), maar nu natuurlijk in het Engels. 

Werkveld TCC bij VN: New York (1) en Genève (2) 

  

Het werkveld van TCC bij de VN heeft de volgende compositie. De leden van ECOSOC bestaan uit 

officiële vertegenwoordigers van 54 landen, die met overlappende termijnen voor 3 jaar gekozen 

worden door de Algemene Vergadering van alle landen. Onder ECOSOC vallen 30 andere wereldwijd 

verspreide commissies, maar de meeste huizen in New York. En daaronder hangen weer allerlei 

programma’s en gespecialiseerde agentschappen. Hiernaast kan TCC ook aanschuiven bij de UN 

Human Rights Council (Mensenrechten Raad) en andere lichamen, die in Genève huizen. Zeker hier, 

met de verleggende standaarden over zaken als Rechten van het Kind en Gender Gelijkheid, ziet TCC 

een belangrijk werkveld voor zich.  

TCC treedt hiermee dus toe tot een vrij selecte groep van organisaties die direct invloed kunnen 

uitoefenen op beleidsformulering van de VN en haar lidstaten in New York (foto 1), Genève (foto 2) 

en elders. 
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Tegelijkertijd brengt deze toekenning ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Tegen de in snel 

tempo seculariserende tendensen, juist ook op dit niveau, is een krachtig tegengeluid vanuit 

christelijk perspectief hoogst nodig. Dat kan alleen als daarvoor geld beschikbaar is.  

Opzet TCC Business Network (TCCBN)  

TCC werkt aan de opzet van een Business Network. Deelname aan zakelijke netwerken is 

tegenwoordig voor ondernemers een belangrijk onderdeel van de marketing strategie. TCC wil 

hiermee een vruchtbaar (inter)nationaal platform bieden waar ondernemers de gelegenheid hebben 

om zich te profileren. Kennis en ideeën, producten en diensten kunnen hier uitgewisseld worden. Er 

wordt een ambiance gecreëerd waarbij ondernemers nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen 

zodat er duurzame relaties en transacties kunnen ontstaan. Tegelijkertijd kan TCC door hun 

financiële bijdragen zijn doelstellingen ten uitvoer leggen. 

Leden van TCCBN hebben, afhankelijk van het gekozen tarief, een streepje voor, zoals: 

- Steun christelijk geluid en lobby van TCC bij overheden, VN, VS, EU, OVSE, enz. 

- Deelname aan jaarlijkse bijeenkomst met, voor en bij de leden; 

- Vruchtbare ambiance voor nieuwe zakelijke contacten, relaties, profilering en transacties; 

- Mogelijkheid tot naamsvermelding op ledenlijst op website; €50 p/mnd 

- Mogelijkheid tot adverteren (excl. opmaak) in jaarverslag en nieuwsbrieven TCC; €100 p/mnd 

- Deelname aan reizen naar werkvelden van TCC in Europa/Amerika; €200p/mnd 

- Deelname aan reizen naar zakelijke relaties TCC in Europa en Amerika; €400 p/mnd 

- Zitting in een te ontwikkelen TCC Business Advisory Council; €800p/mnd 

- Zitting in Leadership in een te ontwikkelen Business Advisory Council; €1.200 p/mnd 

Analyse Werkwijze Internationale Organisaties en UitgangspuntenAanpakTCC 

Begrip voor Brexit 

Tot slot en in het licht van het thema van Todd’s boek nog een opmerking over Brexit, zoals het Britse 

referendum van 23 juni (met de vraag aan de bevolking om al dan niet lid te blijven van de EU) is 

gaan heten. Met een grote opkomst van 72% koos een meerderheid van 52% van de Britse kiezers 

voor een vertrek. Over Brexit is veel te zeggen. Sommige zaken ten positieve, andere ten negatieve. 

Dit onderwerp valt zijdelings binnen de doelstellingen en zeker binnen het werkveld van TCC in de EU 

en de VN. Het Verenigd Koninkrijk nam en neemt een belangrijke positie in binnen genoemde 

instellingen. De uitslag van het referendum geeft onder meer aan dat volgens de Britten blijkbaar de 

Bevoegdheden TCC bij de VN 
TCC verwerft zich hiermee het recht om  

 officiële vergaderingen bij te wonen,  

 geschreven posities in te brengen vooraf,  

 in te spreken bij vergaderingen,  

 officiële overheidsdelegaties te ontmoeten,  

 parallelle events tijdens vergadersessies te organiseren 

 deel te nemen aan debatten, interactieve dialogen, paneldiscussies en informele 
meetings. 
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zeggenschap over beleid de gewone man en vrouw uit de hand geglipt is, zeker in EU-verband. 

Blijkbaar is de EU te ver gegaan. En in plaats van op de schreden terug te keren willen de Brusselse 

instellingen in straf tempo nog alsmaar verder integreren in een steeds hechtere Unie. Zonder 

aangegeven eindstation, maar in ieder geval ten koste van nationale zelfbeschikking. Ook al is een 

referendum niet vaak een goed instrument, TCC heeft begrip voor de uitslag. Hieronder een korte 

analyse van een aantal dieperliggende oorzaken. Met daarbij uitgangspunten en aanpak van TCC, die 

immers zijn werkveld heeft in en rond internationale en supranationale organisaties als de VN en EU. 

Gebrek aan subsidiariteit (besluitvorming zo dicht mogelijk bij het grondvlak) 

TCC hecht aan een beperkte overheid, met goede checks en balances. Subsidiariteit is hierbij een 

leidend principe en moet gewaarborgd zijn. Tegelijkertijd is TCC in deze globaliserende wereld voor 

samenwerking binnen internationale organisaties. Er zijn nu eenmaal problemen die een 

internationale aanpak nodig hebben, zoals bijvoorbeeld veiligheid, milieu en armoedebestrijding. 

Hierbij staat TCC in beginsel een intergouvernementele samenwerking voor. Daarbij werken landen 

samen, zonder noodzakelijkerwijs bevoegdheden over te dragen aan internationale instellingen of 

aan afspraken van anderen gehouden te zijn. Zoals het onder meer bij de NAVO, de OVSE en de VN 

geregeld is.  

TCC heeft een behoedzame benadering tegenover supranationale organisaties. Deze 

‘bovenstatelijke’ organisaties kenmerken zich wel door overdracht van nationale bevoegdheden en 

kunnen bij meerderheid van stemmen regels en afspraken maken, waaraan landen die lid zijn zich 

moeten houden. Als er toch overdracht van sommige bevoegdheden wenselijk is, moet daarbij 

uiterste zorgvuldigheid betracht worden. Bijvoorbeeld door opt-out clausules voor landen in te 

bouwen en voor instemming met verdragen een tweederde meerderheid te vragen.  

Voor meer info over de schragende grondslagen en aanpak van TCC zie ook het Manifesto: 

(http://www.tccouncil.org/about-us/basic-tenets-and-approach).  

Groeiend Overwicht Global Governance en Invloed NGO’s 

Het probleem is dat globaal opererende organisaties, die met elkaar verbonden zijn in een soort 

multipolair global governance netwerk, constant bezig zijn hun macht en invloed te vergroten. Hoe 

groter en invloedrijker ze worden, des te moeilijker wordt het om beleid te beïnvloeden en 

democratisch te controleren. Ook hoeft de bureaucratie bij deze organisaties zich niet te 

verantwoorden aan een electoraat. Ze kunnen niet ‘naar huis’ gestuurd worden en hebben een 

redelijk vrije hand om allerlei zaken te initiëren. Bij de VN bestaat nauwelijks enige democratische 

controle en zijn het de geaccrediteerde NGO’s en lobbygroepen die zaken tijdig in de gaten houden 

en invloed kunnen aanwenden. Dat doen ze ook bij de EU, dat daarbij ook een veelal op afstand van 

de lidstaten functionerend en gedeeltelijk bevoegd Europees Parlement heeft.  

Het diepste probleem 

Supranationale integratie wint het met name bij de EU op vele fronten van samenwerking. Dat 

gebeurt onder meer door het telkens verder uitbreiden van hun controle over landen, financiën en 

het dwingend normatief stellen van een steeds verder seculariserend mens- en wereldbeeld. Hierin is 

steeds minder ruimte voor het bestaan van objectieve waarheden als de erkenning en benoeming 

van goed en kwaad, de imperfectie van de menselijke natuur en de noodzaak van persoonlijke 

http://www.tccouncil.org/about-us/basic-tenets-and-approach
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verzoening met God door het offer van Jezus Christus. De autonome, in beginsel goede mens, los van 

God, wordt in een maakbare wereld steeds meer tot uitgangspunt van beleid verheven. Deze mens- 

en wereldbeelden staan diametraal tegenover elkaar. Hiermee hebben we de moeder van alle 

problemen te pakken.  

Internationale organisaties: niet trendvolgend, maar trendzettend en normverleggend 

Bewust of onbewust zingen globaal opererende organisaties zich steeds verder los van het grondvlak 

en lopen steeds verder van de fanfare weg. Het lijkt er op dat via deze globale instellingen een 

agenda wordt doorgevoerd die steeds verder afrekent met het christendom, de 

beschermwaardigheid van het menselijk leven, natuurlijke familiestructuren als het (voor ons) 

normale gezin en klassieke vrijheden zoals die van godsdienst en onderwijs. Alleen al de 

bovengenoemde voorbeelden van (pogingen tot) het verplicht stellen van alomvattend onderwijs 

over menselijke seksualiteit, het aanstellen van een ‘Onafhankelijke’ LGBT Expert en het 

normaliseren van abortus moeten boekdelen spreken.  

Doel en aanpak TCC 

Inwoners van VN- en EU-lidstaten en vaak ook hun vertegenwoordigers in nationale parlementen 

weten niet meer wat er ver boven hun hoofden wordt afgesproken voor en over hen. Men wordt 

opgezadeld met allerhande vaak seculier geladen nieuwe normen als voldongen feiten en kan er 

bijna niets aan doen. Of dat nu strookt met de over het algemeen gangbare gedachten of niet, 

mensen kunnen dan niet meer de makkelijkere weg bewandelen door in eigen land beleid bij te 

sturen, weg te stemmen of op z’n minst uitzonderingsposities voor minderheden te bedingen. Juist 

deze ervaring binnen de EU en andere internationale organisaties is voor Van Schothorst en Huizinga 

reden geweest om TCC op te richten. Doel 1 is om een internationaal netwerk te ontwikkelen van 

christenen die betrokken zijn bij overheidsbeleid. Doel 2 is om de uitdaging vastberaden aan te gaan 

om beleid te beïnvloeden op dat schimmige bovenstatelijke niveau vanuit een christelijk perspectief. 

Extra aandacht hebben hierbij de thema’s leven, gezin en vrijheid. Na de winst in de 2.5 jaar durende 

ideologisch gedreven ANBI-zaak van de Belastingdienst tegen TCC is de accreditatie bij de VN als 

Raadgevende organisatie hierbij een mooie nieuwe mijlpaal op deze uitdagende weg. Verdere 

stappen op deze weg zijn slechts mogelijk met gebed en steun van belanghebbenden. En 

belanghebbend zijn wij allemaal. Helpt u mee? 

 

Steunen? Als u lid wilt worden van het te ontwikkelen TCC Business Network (TCCBN) kunt u contact 

opnemen met info@tccouncil.org of via www.tccouncil.org. Als u het werk van TCC met een 

particuliere (periodieke) gift wilt steunen kunt u deze overmaken op NL29 RABO 0135 9749 09 

ten name van Stichting Transatlantic Christian Council. Nog makkelijker is om te doneren via de 

website, klik hier.                                                                                                                                                                          

   

                                           

mailto:info@tccouncil.org
http://www.tccouncil.org/
http://www.tccouncil.org/support-us
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Colofon 

Transatlantic Christian Council 

Krooslaan 11  

2411 ZP, Bodegraven  

Tel: 06 558 38 607  

Email: info@tccouncil.org  

RSIN Fiscaal nummer: 8524 33 979  

Kamer van Koophandel: 57090181  

Bank rekening nummer: IBAN: NL29 RABO 0135 

9749 09   

BIC: RABONL2U  

Rabobank Rijn en Veenstromen   

Postbus: 2035   

Postcode: 3440 DA   

Locatie: Woerden, Nederland 

Website: www.tccouncil.org  

 

 

Bestuur:  

Voorzitter: Drs. Henk Jan van Schothorst, 

coördinator activiteiten TCC, voormalig 

beleidsmedewerker Europees Parlement 

Secretaris: Drs. Jan Schippers, directeur 

Wetenschappelijk Instituut SGP, voormalig 

beleidsmedewerker Europees Parlement  

Penningmeester: Drs. Johannes Luiten, docent 

algemene en bedrijfs economie, management en 

organisatie, Driestarcollege 

TCC Amerika: Todd Huizinga M.A.,  

mede-oprichter en directeur TCC Amerika  

voormalig Amerikaans diplomaat 

Raad van Advies: In oprichting 

TCC Business Network: In oprichting 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

