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Inleiding 
 

Voor u ligt het Handboek Verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Dit handboek bevat 
alle belangrijke informatie die nodig is om de verkiezingen in uw gemeente zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Het bevat ook adviezen voor de eerste fase na de verkiezingen. 

De gemeenteraadsverkiezingen vinden (hoogstwaarschijnlijk) plaats op woensdag 19 maart. De 
exacte datum wordt bekend gemaakt op de website van de kiesraad (www.kiesraad.nl), maar hoort u 
uiteraard ook nog van ons. 

In dit handboek is beschreven welke (wettelijke) procedures u moet volgen om mee te kunnen doen 
bij de verkiezingen. Daarnaast biedt dit handboek allerlei praktische richtlijnen en adviezen vanuit het 
partijbureau van de ChristenUnie.  

We hebben geprobeerd om alles zo overzichtelijk en compleet mogelijk aan u aan te bieden. Dit 
handboek kent een logische opbouw. Het begint bij de eerste activiteiten en eindigt met de periode na 
de verkiezingen. Elke fase in de voorbereiding heeft een eigen hoofdstuk en beschrijft in grote lijnen 
wat de bedoeling is. Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting. 

We hebben het Handboek Verkiezingen zo compact mogelijk gemaakt. Maar om te voorzien in meer 
informatie hebben we veel documenten als bijlage toegevoegd. Zo kunt u in de bijlage het volledige 
reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen vinden, maar ook profielschetsen voor de nieuwe 
kandidaten en fractie. Daarnaast vindt u in de bijlage voorbeelden hoe u de leden kunt betrekken bij 
de ChristenUnie.  

Een handboek van papier kent zijn beperkingen. Daarom bieden we op 
www.christenunie.nl/nl/documenten veel extra informatie aan. U kunt daar alleen bij als u bent 
ingelogd. Heeft u geen inlogcodes dan kunt u contact opnemen met de webmaster van de 
ChristenUnie via webmaster@christenunie.nl.  

Heeft u vragen die niet met dit Handboek Verkiezingen of de website worden beantwoord? Neem 
gerust contact met ons op via advies@christenunie.nl of 033 – 422 69 69. 

We wensen u een hele goede voorbereiding toe!  

 

 

Partijbureau ChristenUnie 
Amersfoort, November 2012 
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Hoofdstuk 1 Draaiboek en planning 
 

Om een goede start te maken met uw voorbereidingen hebben we een planning gemaakt die geldt 
voor iedere kiesvereniging. In dit hoofdstuk vindt u een planning vanaf het najaar 2012 tot het moment 
van de verkiezingen. In deze planning staat aangegeven wat u onderweg naar maart 2014 tegenkomt 
en moet doen. Er is daarbij aangegeven waar de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken liggen. 
Ook staan de deadlines vermeld voor het inleveren van de kandidatenlijst, belangrijke informatie over 
trainingen, maar ook over het vormen van een selectie- en programmacommissies.  

Vanaf januari 2013 werken we met thema’s per periode. Op allerlei manieren zullen wij daar aandacht 
voor vragen. 

Wat betreft deadlines, in de meeste gevallen is het niet erg als u bepaalde activiteiten iets eerder of 
wat later afrondt. De data die betrekking hebben op zaken uit de Kieswet liggen echter formeel vast en 
daarvan wordt door het hoofdstembureau absoluut niet van afgeweken. 

Wanneer? Wat moet er gebeuren? Wie 
verantwoordelijk? 

Opmerkingen 

November 
en 
december 
2012 

 

Evalueren met huidige 
raadsleden/wethouders. 
Voortgangsgesprekken voeren. 

Bestuur Zie reflectievragen 
bijlage 2 en de website 
voor handreikingen en 
formulieren m.b.t. 
voortgangsgesprekken 

November 
en 
december 
2012 

Visie en strategie. 

Maak als bestuur op basis van dit 
draaiboek een eigen tijdplanning 
en bepaal de eigen strategie voor 
de totstandkoming van 
verkiezingsprogramma, 
kandidatenlijst en campagneplan. 

Maak als fractie een strategie voor 
wat je in het laatste jaar nog wil 
bereiken. Hoe gaat de 
ChristenUnie zich lokaal 
profileren? Hebben we de juiste 
speerpunten, visie, focus en 
strategie richting 2014? 

 

Bestuur 

 

 

 

Fractie 

Eerste stap naar het 
programma: ga luisteren 
naar leden, burgers, 
maatschappelijke 
organisaties, 
ondernemers, etc. Weet 
welke thema's spelen in 
samenleving. 

 

THEMA JANUARI-FEBRUARI: HET BEGINT MET MENSEN 

Januari-
februari 
2013 

Netwerken, nieuwe mensen 
werven, talent scouten 

Bestuur Mensen zoeken voor 
kandidatenlijst, 
campagneteam, 
verkiezingsprogramma-
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commissie, 
selectiecommissie, etc. 

5 januari 
2013 

Uiterste datum om als bestuur te 
besluiten mee te doen aan de 
verkiezingen 

Bestuur Zie reglement 
Kandidaatstelling en 
Verkiezingen, art 4.1 

5 februari 
2013 

Uiterste datum waarop het 
bestuur de leden uitnodigt voor 
een ledenvergadering 

Bestuur  

21 februari 
2013 

 

Uiterste datum waarop de 
ledenvergadering als bedoeld in 
Art.4.2 van het Reglement 
Kandidaatstelling en Verkiezingen 
wordt gehouden. 

Benoeming van 
verkiezingsprogramma-commissie 
en selectiecommissie. 

Bespreek ook evt vorm van 
samenwerking met andere 
(christelijke) partijen (zie ook 
hoofdstuk 4 van dit handboek). 

Bestuur en leden Zie Reglement 
Kandidaatstelling en 
Verkiezingen, art. 4.2. 

Conform statuten 
Kiesverenigingen artikel 
14 

Februari 
2013  

 

Campagneteam wordt 
samengesteld en maakt afspraken 
over opstellen van een 
campagneplan. 

Het verdient voorkeur om in ieder 
geval nu al de campagneleider 
aan te wijzen. Die kan dan bij 
allerlei processen (zoals de 
totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma) gericht 
gaan meedenken. 

Bestuur en 
campagneteam 

Zie hoofdstuk 6 van dit 
handboek. 

 

 

THEMA MAART-MEI: AAN DE SLAG IN TEAMS 

2 Maart 
2013 

Trainingsdag t.b.v. bestuursleden, 
campagneteamleden, kandidaat-
raadsleden, leden van 
verkiezingsprogrammacommissies en 
selectiecommissies. 

Partijbureau Meer informatie volgt. 

opleiding.christenunie.nl/
trainingsdag2014 

9 maart 
2013 

Start Leergang gemeentepolitiek, 
voor potentiële kandidaten 

 Zie 
opleiding.christenunie.nl 
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Maart 2013 

 

Start met opstellen 
verkiezingsprogramma 

 

Programmacommissie 

 

Zie hoofdstuk 5 van dit 
handboek en de website 

Maart 2013  Start met werkzaamheden ten 
behoeve van advies over de 
kandidatenlijst. Eerste gesprekken 
kunnen alvast starten met zittende 
statenleden en steunfractieleden. 

Voor de zomer lijsttrekker 
vaststellen, zodat deze vervolgens 
adviserende stem kan hebben in 
selectiecommissie. 

 

Selectiecommissie Zie hoofdstuk 2 van dit 
handboek en de website 

22-23 
maart 2013 

Bestuurderscongres (voor zittende 
raadsleden, wethouders en 
andere politici en bestuurders) 

  

13 april 
2013  

Unie- en ledencongres Partijbureau  

Mei 2013  

 

 

Model verkiezingsprogramma 
beschikbaar 

 

Partijbureau  

 

THEMA JUNI-SEPTEMBER: HET SEIZOEN VAN HET SCHRIJVEN 

Juni 2013 Hoofdlijnen en speerpunten 
verkiezingsprogramma bepalen 
(op basis van voorwerk lokaal en 
landelijke model) 

Campagneteam en 
programmacommissie 

 

Zomer 
2013 

Schrijven lokale 
verkiezingsprogramma 

Programmacommissie  

Zomer 
2013 

Opstellen campagneplan Campagneteam en 
programmacommissie 

Campagne afstemmen 
op onderwerpen in 
verkiezingsprogramma 

Zomer/naja
ar 2013 

Fondsen werven voor de 
campagne 

  

21 
september 
2013 

Uiterste datum waarop mondeling 
en schriftelijk contact is geweest 
met alle kandidaten 

Bestuur Conform reglement 
kandidaatstelling en 
verkiezingen art. 11 
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THEMA OKTOBER-DECEMBER: KLAAR VOOR DE START 

5 oktober 
2013  

Uiterste datum waarop een 
eventuele samenwerkings-
overeenkomst ter beoordeling aan 
het Landelijk Bestuur wordt 
verzonden (in geval van lijstineen-
schuiving)  

Bestuur Voor toetsingscriteria van 
het Landelijk Bestuur, zie 
hoofdstuk 4 van dit 
handboek 

5 oktober 
2013  

Uiterste datum waarop de 
selectiecommissie haar advies 
geeft met betrekking tot de 
kandidatenlijst (6 maanden voor 
de verkiezingen). 

Selectiecommissie Conform reglement 
kandidaatstelling en 
verkiezingen art. 9 

19 oktober 
2013  

Uiterste datum waarop het 
bestuur de leden uitnodigt voor 
een besluitvormende 
ledenvergadering over de 
kandidatenlijst (5 maanden voor 
de verkiezingen) 

Bestuur Conform reglement 
kandidaatstelling en 
verkiezingen art. 13 

1 
november 
2013  

Uiterste datum waarop de 
besluitvormende 
ledenvergadering plaats vindt. 
Deze vergadering neemt in ieder 
geval besluiten over: 

- verkiezingsprogramma 
- kandidatenlijst 
- eventuele samenwerking 
(lijstverbinding) 

 Bestuur en leden  Samenroeping 
ledenvergadering dient 
binnen redelijke termijn 
plaats te vinden (2 à 4 
weken; dus uiterlijk half 
oktober) 

Najaar 
2013  

Kandidaat-raadsleden op cursus Beoogd nieuwe 
raadsleden Zie 

(http://opleiding.christenu
nie.nl  

15 
december 
2013  

Uiterste datum waarop het 
bestuur een verzoek indient bij het 
partijbureau voor het gebruik van 
de naam ChristenUnie. 

 Bestuur Formulier H 1 (de 
kandidatenlijst) en H3-1 
of H3-2 
(machtigingsverklaring), 
vastgestelde Kieswet-
formulieren 

 

THEMA JANUARI-MAART: WE GAAN ERVOOR! 

 3 januari 
2014 

 

Dag waarop (alleen voor nieuwe 
ChristenUnie-deelnames) de 
waarborgsom moet zijn betaald bij 
de gemeente 

Bestuur  
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14 januari 
2014 

Start van de week (alleen voor 
nieuwe deelnames) waarin 
ondersteuningsformulieren 
kunnen worden onderkend 

Bestuur, 30 
(betrokken) leden 

 

21 januari 
2014 

(als 
verkiezings
datum 19 
maart is)  

Dag van de kandidaatstelling  

 

 Bestuur Kandidatenlijst moet in 
persoon worden 
ingeleverd bij het 
hoofdstembureau. 

Jan/feb 
2014  

Intensief campagnevoeren Iedereen o.l.v. 
campagneteam  

 

19 maart 
2014 

(onder 
voorbehou
d van 
goedkeurin
g Tweede 
Kamer)  

Gemeenteraadsverkiezingen  

 

Nieuwe raadsleden  
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Hoofdstuk 2 Op weg naar een goede kandidatenlijst 
 

Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen roept het bestuur de leden bijeen om te spreken over 
het meedoen aan de verkiezingen en de manier waarop. 

In dit hoofdstuk leest u aan welke zaken u moet denken bij het opstellen van een kandidatenlijst. 
Daarnaast vindt u aan het eind van dit hoofdstuk een aantal belangrijke artikelen uit het Reglement 
Kandidaatstelling en Verkiezingen. Dit reglement is op 17 november 2007 door het Uniecongres 
vastgesteld en dient door u te worden nageleefd. De volledige tekst van het reglement is opgenomen 
in bijlage 1. 

Profielschetsen 
Een van de eerste stappen die moet worden gezet, is het opstellen van een profielschets van de 
kandidaten en de fractie. Dit lijkt misschien overbodig, maar is het niet. Een kandidatenlijst is namelijk 
méér dan een opeenvolgende reeks mensen die het wel leuk vinden om op het stembiljet te staan. 
Vertegenwoordigers van de ChristenUnie moeten herkenbaar zijn door wie ze zijn: dienstbaar, 
authentiek, integer, bereid zijn om te leren, maar vooral navolgers van Christus. Mannen èn vrouwen 
die Hem kennen en in hun hele doen en laten aanspreekbaar zijn op Zijn Woord.  

Als bestuur beschrijft u de toekomstige kandidaten. Welke kenmerken hebben zij? Wat moeten hun 
capaciteiten en kwaliteiten zijn. Ook geeft u aan hoe de fractie moet zijn samengesteld. Welke 
kwaliteiten en eigenschappen moeten daarin vertegenwoordigd zijn? In totaal stelt u dus twee 
profielschetsen op: één voor de afzonderlijke kandidaten en één voor de fractie als geheel. Deze 
profielschetsen legt u ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering. In bijlage 3, 4 en 5 vindt u 
voorbeelden van deze profielschetsen. 

Voortgangsgesprekken met huidige fractie 
Als u op dit moment al een fractie heeft in de gemeenteraad, is de kans groot dat één of meerdere 
raadsleden ook graag de volgende termijn volksvertegenwoordiger wil(len) zijn. Uiteraard spreekt u 
hierover met elkaar. Plan jaarlijks een persoonlijk gesprek met de fractieleden (voortgangsgesprek). 
Bespreek in een open en vertrouwde sfeer het functioneren en mogelijke ambities. Wanneer u als 
bestuur van mening bent dat een zittend raadslid onvoldoende herkenbaar of gekwalificeerd is, 
bespreek dat dan met elkaar. Laat dit niet uitsluitend over aan de beoordeling van een 
selectiecommissie. Wilt u meer weten over het voeren van zogenaamde voortgangsgesprekken, meldt 
u dan aan voor een training van het opleidingscentrum (www.opleding.christenunie.nl) Hier leert u hoe 
u voortgangsgesprekken kunt voeren. Zittende politici die zichzelf eens diep in de ogen willen kijken, 
kunnen gebruik maken van de reflectievragen die in bijlage 2 zijn opgenomen.  

De selectiecommissie 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kandidatenlijst. Maar het is niet de 
bedoeling dat u als bestuur de gesprekken voert met potentiële kandidaten. Dat besteedt u uit aan 
een commissie die hiervoor wordt aangesteld, de selectiecommissie. De selectiecommissie krijgt een 
opdracht mee voor het opstellen van een advies over de kandidatenlijst. Als bestuur bereidt u de 
opdracht voor, waar de ledenvergadering uiteindelijk mee akkoord moet gaan. 

In de opdracht aan de selectiecommissie staat aan welke criteria kandidaten van de ChristenUnie 
moeten voldoen. Uitgangspunt hiervoor zijn de twee eerder genoemde profielschetsen. De 
selectiecommissie roept de leden op zich beschikbaar te stellen en te solliciteren. Daarnaast kunnen 
leden en bestuursleden mensen voordragen die zij geschikt vinden. Dit moet dan wel met 
toestemming van de persoon in kwestie. Ook personen die nog geen lid zijn van de ChristenUnie 
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kunnen eventueel in aanmerking komen. Uiteraard moeten deze zich dan wel alsnog spoedig 
aanmelden als lid. 

Het bestuur kan aan de selectiecommissie de opdracht meegeven om bij het aanzoeken van 
gemeenteraadsleden uit te gaan van een maximale zittingstermijn (bijvoorbeeld 12 jaar = 3 
raadsperioden). 

De selectiecommissie nodigt iedereen die heeft gesolliciteerd of voorgedragen is uit voor een gesprek. 
Hiervan kan alleen worden afgeweken als dit tot een onevenredige werkbelasting leidt. Van elk 
gesprek dat plaatsvindt, wordt een kort verslag gemaakt.  

Uiteindelijk geeft de selectiecommissie een advies aan het bestuur over de kandidatenlijst. In dit 
advies beschrijft de selectiecommissie het gevoerde proces en geeft ze een gemotiveerd advies over 
de volgorde van de kandidatenlijst. Alle kandidaten met wie de commissie heeft gesproken, ontvangen 
van de commissie een gemotiveerd, schriftelijk bericht, waarin staat wat het advies van de commissie 
is voor hem of haar.  

Te overwegen is om een adviseur toe te voegen aan de selectiecommissie. Deze neemt geen deel 
aan de selectiegesprekken, maar is beschikbaar voor advies aan de selectiecommissie. Het betrekken 
van de beoogd lijsttrekker in dit stadium is zeker aan te bevelen, omdat hij/zij de komende jaren een 
team moet gaan vormen met de hoogstgeplaatste kandidaten van de lijst.  

Conform het reglement Kandidaatstelling dient een vertrouwenspersoon te worden benoemd.  

Het werven van kandidaten 
Het is aan te bevelen om te streven naar een toekomstige fractie die voldoende gevarieerd is qua 
kennis (opleiding, werkervaring, politieke ervaring e.d.) en achtergrond (kerkelijk, cultureel, sociaal-
economisch e.d.). Uiteraard is een mix van mannen en vrouwen daarbij eveneens van belang. 

Spreiding van kandidaten afkomstig uit de verschillende kernen van de gemeente is evenzeer nuttig. 
Kennis uit de verschillende gebieden geeft een voorsprong in het functioneren in de gemeenteraad en 
onderschat ook niet het belang van de herkenbaarheid van de kandidaten uit de verschillende kerken 
bij de verkiezingen. Let ook nadrukkelijk op herkenbaarheid van kandidaten uit onze multiculturele 
achterban.  

Het opsporen, netwerken en ‘binden’ van goede potentiële kandidaten is iets dat een bestuur en een 
fractie bij voortduring zou moeten doen. Dit geeft de beste kans op een goede kandidatenlijst. Maak 
hier dan ook een goede gewoonte van. Als bestuur en fractie doet u er goed aan voortdurend gericht 
te zijn op het inzetten van kennis en deskundigheid van leden en anderen. In een van de bijlagen 
staan suggesties voor het meer betrekken van leden.  

Gemeenteraadsleden ontvangen naast een onkostenvergoeding ook een vergoeding voor hun 
werkzaamheden. De vergoeding voor werkzaamheden verschilt sterk en is afhankelijk van de omvang 
van de gemeente.  

Het is zinvol om deze informatie in te brengen in het gesprek, omdat kandidaten deze financiële 
overwegingen kunnen betrekken bij hun afwegingen omtrent beschikbaarheid. Mogelijk dat op die 
manier een werkdag ‘uitgekocht’ kan worden. 

Advies van selectiecommissie ook naar de ledenvergadering 
De selectiecommissie is ingesteld door de ledenvergadering. Daarom behoort het advies van de 
selectiecommissie naar de ledenvergadering te worden verzonden. Dit geldt echter niet voor dat deel 
van het advies waarvan de commissie heeft aangegeven dat deze informatie alleen voor het bestuur 
is. Bedenk en benadruk in uw vergadering dat informatie over personen vertrouwelijk behandeld dient 
te worden.  
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Amendementen op het voorstel voor de kandidatenlijst  
Leden kunnen het voorstel voor de kandidatenlijst amenderen. Een voorstel tot wijziging kan alleen 
worden ingediend indien het voldoet aan de volgende twee argumenten: 

- de voorgestelde kandidaat staat reeds op de kandidatenlijst 
- de kandidaat die het betreft, ondersteunt het amendement. 

 
In de laatste fase van de kandidaatstelling is het niet wenselijk dat iemand op het laatste moment er 
door het bestuur (al dan niet op aandringen van leden) nog even ‘tussen wordt geduwd’. De 
selectiecommissie moet zich een oordeel hebben kunnen vormen over een kandidaat. Juist daarom is 
het wenselijk dat leden hier vooraf goed van op de hoogte zijn en kandidaten in een eerder stadium 
voordragen. Dan kan de selectiecommissie met deze persoon spreken en zich een oordeel vormen 
over de geschiktheid van deze man of vrouw.  

Besluitvormende ledenvergadering 
Op basis van het advies van de selectiecommissie stelt het bestuur een kandidatenlijst op, die zij 
voorlegt aan de ledenvergadering. Indien het bestuursvoorstel afwijkt van het advies van de 
selectiecommissie, licht het bestuur dit toe. Tijdens een ledenvergadering, die uiterlijk vijf maanden 
voor de verkiezingen plaatsvindt, wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 dient de definitieve kandidatenlijst te zijn vastgesteld op 1 
november 2013. 

Bewilliging 
Na de besluitvormende vergadering vraagt het bestuur de kandidaten om in hun kandidaatstelling te 
bewilligen door middel van het ondertekenen van de Bewilligingverklaring. Het invullen van de 
bewilligingverklaring is meer dan een formaliteit. Elke kandidaat geeft hiermee aan zich te binden aan 
de politieke visie en uitgangspunten van de ChristenUnie. Daarnaast conformeren de kandidaten zich 
aan binnen de partij geldende afspraken. Het is daarom belangrijk dat het bestuur de kandidaten 
expliciet in kennis stelt van de inhoud van de Bewilligingverklaring wanneer zij de kandidaten vraagt 
deze te ondertekenen. Onderdeel van de bewilligingverklaring is de gedragscode. De inhoud daarvan 
kunt u vinden op www.christenunie.nl/nl/reglementen De secretaris van het bestuur bewaart alle 
ondertekende verklaringen voor de volledige duur van de zittingsperiode. De Bewilligingverklaring is 
opgenomen in bijlage 6. 

Training voor selectiecommissies 
Het spreekt voor zich dat de totstandkoming van de kandidatenlijst zorgvuldig moet gebeuren. Het 
gaat over mensen die hun ambities tonen. Persoonlijke kwaliteiten of het ontbreken daarvan komen 
aan het licht en staan in het teken van selectie. Ook de gedragscode hoort onderwerp van gesprek te 
zijn. Daarom is het goed dat leden van de selectiecommissie kundig zijn. In het voorjaar van 2013 zal 
het Opleidingscentrum een training organiseren voor selectiecommissies. Deze training behandelt het 
voeren van goede gesprekken en het beoordelen van kandidaten. Meer informatie is te vinden op de 
site van het Opleidingscentrum www.opleiding.christenunie.nl 

Onverenigbare functies  
Binnen de ChristenUnie zijn afspraken gemaakt over het combineren van functies binnen de partij. 
Voor sommige functies geldt een wettelijk verbod op samengaan. Zo kun je geen wethouder zijn en 
tevens raadslid. Voor een heel aantal andere functies is geen wettelijk verbod. Toch heeft de partij 
besloten dat het onwenselijk is dat deze functies tegelijkertijd door dezelfde persoon worden 
uitgeoefend. Ze heeft daarvoor een aantal argumenten, waar dit er één van is: kennis en ervaring 
worden niet optimaal in de partij gespreid; dit is niet in overeenstemming met het streven naar een 
actieve basis. Een voorbeeld hiervan is het combineren van een raadslidmaatschap en 
Statenlidmaatschap. Deze combinatie levert in de praktijk nogal eens (vermeende) 
belangenverstrengeling op.  
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Andere combinaties die onverenigbaar, onwenselijk of juist aan te bevelen zijn, kunt u vinden in de 
Regeling Verenigbaarheid functies, die is opgenomen in bijlage 7. Wij raden u dus sterk aan om het 
‘verknopen’ of ‘stapelen’ van functies zoveel mogelijk tegen te gaan.  

 

Kandidaat-wethouder 

Het komt voor dat de ledenvergadering ook een uitspraak doet over een mogelijke wethouder namens 
de ChristenUnie. Soms gebeurt dit op initiatief van het bestuur. Houd er rekening mee dat door het 
onderhandelingsresultaat de situatie kan veranderen. Als gesproken wordt over een kandidaat-
wethouder, is dat altijd onder voorbehoud van de coalitiebesprekingen. Door dit vooraf duidelijk te 
stellen, kan veel verwarring worden voorkomen. Wanneer er niet openlijk, maar wel intern gesproken 
wordt over de kandidaat-wethouder, geldt eigenlijk hetzelfde.  

Over het al dan niet plaatsen van een zittende wethouder of wethouderskandidaat op de 
kandidatenlijst staat een uitgebreid advies op de website (waarnaar in de inleiding is verwezen). 

Samenvatting 

 het bestuur voert jaarlijks voortgangsgesprekken met de zittende gemeenteraadsleden 
 kijk als bestuur en fractie altijd uit naar mensen die kennis, ervaring en deskundigheid hebben 

die ingezet kan worden. 
 voor zittende gemeenteraadsleden en wethouders is in de bijlage een checklist opgenomen 

met reflectievragen.( Bijlage 2) 
 de ledenvergadering stelt een commissie in die de opdracht heeft te komen met een advies 

voor een kandidatenlijst (zie art. 5 t/m 12 van het reglement Kandidaatstelling en 
Verkiezingen) 

 via het Opleidingscentrum kunnen leden van de selectiecommissie zich bekwamen en 
voorbereiden 

 bij de uitnodiging voor een besluitvormende ledenvergadering, voegt het bestuur ook het 
advies van de selectiecommissie toe, met uitzondering van vertrouwelijke onderdelen (zie art. 
13 reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen) 

 indien het bestuur een kandidatenlijst voorstelt die afwijkt van het advies van de 
selectiecommissie, licht het bestuur dit toe (zie art. 13 reglement Kandidaatstelling en 
Verkiezingen) 

 de ledenvergadering stelt uiterlijk 1 november de kandidatenlijst vast. Op de kandidatenlijst 
kunnen amendementen worden ingediend. (zie art. 13 t/m 15 reglement Kandidaatstelling en 
Verkiezingen) 

 het bestuur ziet toe op de naleving van de Regeling Verenigbaarheid functies 
 of nu openlijk of in beslotenheid gesproken wordt over de kandidaat-wethouder namens de 

ChristenUnie, in alle gevallen geldt dat hier geen garanties gegeven kunnen worden. De 
personele invulling is mede afhankelijk van een akkoord met de andere coalitiepartners. 
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Een selectie uit het reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen  
Het volledige Reglement is te vinden in bijlage 1 van dit handboek.  

 

Art. 2.2  Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereidingen (..) en maakt daartoe een 
planning, waarbij het de in dit reglement genoemde uiterste termijnen in acht neemt. 

Art. 4.1 Uiterlijk veertien maanden voorafgaand aan de dag van verkiezingen, besluit het 
bestuur al dan niet mee te doen aan de verkiezingen. 

Art. 4.2 Uiterlijk dertien maanden voorafgaand aan de dag van de verkiezingen, belegt het 
bestuur een ledenvergadering waarop het de volgende onderwerpen agendeert: 

 profielschets kandidaten 
 profielschets fractie 
 samenwerking van andere partijen 
 voorstel voor verkiezingsprogramma 
 voorstel voor selectiecommissie 

 
Art. 5.1  De selectiecommissie is belast met het: 

 de werving van kandidaten 
 selecteren van kandidaten 
 opstellen van een advies over de kandidatenlijst 

 

Art. 6.1  De selectiecommissie roept leden op te solliciteren, maar kan ook gericht mensen 
benaderen. 

Art. 6.2 Het bestuur en de leden kunnen kandidaten ook voordragen aan de 
selectiecommissie. Dit moet wel met instemming van de man of vrouw die het betreft. 

Art. 9.1. Uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de dag van verkiezingen, legt de 
selectiecommissie een advies over de kandidatenlijst voor aan het bestuur. 

Art. 9.3 De selectiecommissie kan in haar advies aangeven dat onderdelen ervan alleen ter 
informatie voor het bestuur zijn. 

Art. 9.5 De inhoud van het advies is in dit stadium vertrouwelijk. 

Art. 10.1 Na het advies van de selectiecommissie, stelt het bestuur een voorstel voor de 
kandidatenlijst op. 

Art. 10.4 De inhoud van het voorstel voor de kandidatenlijst is in dit stadium vertrouwelijk. 

Art. 13.1 Uiterlijk vijf maanden voorafgaand aan de dag van verkiezingen, roept het bestuur de 
vergadering bijeen die de kandidatenlijst vaststelt. 

Art. 14.1 De leden kunnen het voorstel voor de kandidatenlijst amenderen, maar alleen als het 
een persoon betreft dit op de conceptkandidatenlijst staat en de kandidaat dit zelf ook 
ondersteunt. 

Art. 16.2 Het bestuur verzoekt de kandidaten in hun kandidaatstelling te bewilligen door middel 
van het ondertekenen van de Bewilligingverklaring. 

Art. 18 Het bestuur draagt zorg voor het inleveren van de kandidatenlijst en de daarbij in te 
leveren stukken op de dag van kandidaatstelling.



 

13 Handboek Verkiezingen ChristenUnie 
 

 

Hoofdstuk 3 Indiening van kandidatenlijsten 

Voordat daadwerkelijk aan de verkiezingen kan worden meegedaan, moeten een aantal 
administratieve handelingen worden verricht, conform de bepalingen van de Kieswet. In dit hoofdstuk 
staat kort beschreven welke stappen u onderneemt met betrekking tot het indienen van de 
kandidatenlijst. Voorbeelden van alle in dit hoofdstuk genoemde modelformulieren, zijn opgenomen in 
bijlage 8: modelformulieren Kieswet. 

Registratie van ChristenUnie 

De ChristenUnie staat als politieke groepering ingeschreven in het register van de Kiesraad voor de 
verkiezingen van de Tweede Kamer. Deze registratie werkt door naar de “lagere” verkiezingen, zodat 
de partij bij provinciale of gemeentelijke verkiezingen niet nogmaals geregistreerd hoeft te worden (art. 
G4 Kieswet). 

Dag van kandidaatstelling 

Op de 43e dag voor de verkiezingen moet de kandidatenlijst in persoon worden ingediend bij het 
hoofdstembureau. Dat is bijna altijd het gemeentehuis. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
is dinsdag 21 januari 2014 de zogenaamde dag van kandidaatstelling. Let op: deze datum is nog 
onder voorbehoud! Dit komt omdat de dag van de verkiezingen nog niet formeel is vastgesteld. Wij 
zijn hier uitgegaan van de verkiezingsdatum 19 maart 2014.  

Op de dag van kandidaatstelling gaat het om de schriftelijke en persoonlijke indiening van de 
volgende formulieren: 

- de complete kandidatenlijst (formulier H1) 
- de machtiging dat de indiener toestemming heeft een lijst onder de naam ChristenUnie in te 

dienen (formulier H3-1 of bij een gezamenlijke lijst H3-2). De landelijk gemachtigde van de 
ChristenUnie is M.J. van Hulst. 

- een schriftelijke verklaring van elke kandidaat dat hij/zij instemt met de vermelding op de lijst 
(formulier H9) 

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle kandidaten, met uitzondering van zittende 
raadsleden. 

Als de ChristenUnie haar kandidatenlijst wil verbinden met een andere lijst (lijstencombinatie) komt 
daar nog bij: 

- de verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstcombinatie (formulier 
I10) 

Als de ChristenUnie nog niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad (als gevolg van een eerste 
deelname, of omdat er in 2010 geen zetel is behaald), komt daar nog bij: 

- een bewijs van betaling van de borgsom voor de kandidaatstelling à €225 (moet uiterlijk 14 
dagen vóór de dag van kandidaatstelling zijn betaald) 

- voldoende schriftelijke verklaringen van de kiezers dat zij de lijst ondersteunen (model H4) 

Let op: deze extra 'bescheiden' moeten ook worden ingeleverd wanneer de ChristenUnie als aparte 
partij aan de verkiezingen meedoet, en er in 2010 nog met een gezamenlijke lijst werd meegedaan. 
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Ondersteunende software kandidaatstelling OSV 

De Kiesraad heeft speciale software uitgebracht waarmee de kandidatenlijsten aangemaakt kunnen 
worden. Deze software vervaardigt alle benodigde documenten in PDF-formaat en vergemakkelijkt het 
administratieve proces enorm. De software is eind 2013 te downloaden van de site van de Kiesraad: 
www.kiesraad.nl. 

Toestemming van het Landelijk Bestuur 

Om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam ChristenUnie, heeft u 
toestemming nodig van het Landelijk Bestuur. Of, om in termen van de Kieswet te spreken, 
toestemming van degene die de ‘gemachtigde, bedoeld in artikel.. van de Kieswet, is van de 
ChristenUnie’. Deze toestemming wordt verleend door een handtekening onder het zgn. H3-1 
formulier, of, als u een gezamenlijke lijst heeft, H3-2 formulier.  

Het betreffende formulier (H3-1 of H3-2) stuurt u uiterlijk 15 december per e-mail op naar het 
partijbureau, dat is ruim voor de dag van kandidaatstelling. Ook dient u het door de 
verkiezingssoftware aangemakt xml-bestand mee te sturen. 

Een namens het Landelijk Bestuur ondertekend exemplaar van het H3-formulier ontvangt u per post 
retour. Dit ondertekende formulier overhandigt u op de dag van kandidaatstelling aan het 
hoofdstembureau. 

Voorinlevering  

Meestal is het mogelijk om in de week voor de dag van kandidaatstelling alle formulieren te laten 
controleren in een zogenaamde voorinlevering. Het hoofdstembureau loopt dan alle papieren na, 
checkt de gegevens van de kandidaten in de gemeentelijke basisadministratie, controleert de 
handtekeningen (!) die op de formulieren staan, etc. Kortom, of alles in orde is. Het is zeer aan te 
bevelen gebruik te maken van deze mogelijk tot voorinlevering. Informeer hiernaar bij uw eigen 
gemeente. 

Eventuele fouten of onjuistheden die tijdens de voorinlevering ontdekt worden, kunt u dan nog voor de 
officiële indiening herstellen. Als op de dag van kandidaatstelling een verzuim wordt ontdekt, heeft u 
slechts drie dagen de tijd deze te herstellen. Als er bijvoorbeeld iets mis is met één van de H9 
formulieren, kan het betekenen dat u van alle kandidaten opnieuw een ondertekend H9 formulier 
nodig hebt.  

Waar moet u vooral op letten bij de verschillende formulieren?  

Het belangrijkste is dat de kandidaat-gegevens op de verschillende formulieren op exact dezelfde 
wijze en in dezelfde volgorde vermeld staan. Wanneer u gebruik maakt van de verkiezingssoftware 
OSV is dit automatisch het geval. Bij de indiening is men zeer streng en controleert het 
hoofdstembureau de aangeleverde gegevens met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Let 
daarom goed op: 

- correcte vermelding van de namen op de kandidatenlijst (formulieren H1, H3, H4 en H9). De 
namen moeten overeenstemmen met de informatie uit de Gemeentelijke Basis 
Administratie. 

- het legitimatiebewijs moet geldig zijn en het kopie leesbaar. Let bijzonder op de duidelijkheid 
van de handtekening. Pas op met een scan van plastic rijbewijs. Deze komt niet altijd 
even duidelijk over (erg klein en priegelig). 



 

15 Handboek Verkiezingen ChristenUnie 
 

- de handtekening van de kandidaat op het H9 formulier moet overeenstemmen met de 
handtekening op het legitimatiebewijs. 

Samenvatting 

- dag van kandidaatstelling is (onder voorbehoud) dinsdag 21 januari 2014. Zorg dat ruim voor 
die tijd alle benodigde papieren correct zijn ingevuld. 

- maak gebruik van de speciale door de Kiesraad ontwikkelde software (OSV) 
- om mee te doen onder de naam ChristenUnie (al dan niet in combinatie met een andere partij) 

heeft u de handtekening nodig van de landelijk gemachtigde, M.J. van Hulst (directeur 
partijbureau) 

- Om onder de naam ChristenUnie mee te doen heeft u de volgende formulieren nodig: 
1. H1 de kandidatenlijst 
2. H3-1 de machtigingsverklaringen 
3. H9 instemmingverklaringen van de kandidaten met daarbij  
4.  kopieën van hun legitimatiebewijzen (m.u.v. zittende raadsleden) 

- Als de ChristenUnie nog niet (zelfstandig) in de raad is vertegenwoordigd, dan heeft u ook nog 
de volgende documenten nodig: 
5.  bewijs van betaling borgsom (à €225) 
6. H4 meer dan voldoende ondersteuningsverklaringen 
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Hoofdstuk 4 Samenwerking met andere partijen 
 

Op dit moment is de ChristenUnie vertegenwoordigd in bijna 200 gemeenten. Verreweg in de meeste 
gevallen onder de naam ChristenUnie. In bijna 40 plaatsen vormen we een gezamenlijke fractie met 
de SGP (lijstineenschuiving). Daarnaast hadden tijdens de verkiezingen van 2010 een groot aantal 
fracties een lijstverbinding (voor restzetels) met een andere partij. In dit hoofdstuk leest u op welke 
wijze u met andere partijen kunt samenwerken en wat daarbij komt kijken. 

Meest intensieve vorm van samenwerking: de ineengeschoven lijst 
Samen met een andere partij aan de verkiezingen meedoen, is mogelijk. Hier zijn wel voorwaarden 
aan verbonden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hanteert het Landelijk Bestuur sinds 2005 
criteria, die ook door het Uniecongres zijn vastgesteld: 

1. Samenwerking tijdens de verkiezingen is vooral een verantwoordelijkheid van de lokale 
besturen en hun achterbannen. Samenwerking na de verkiezingen is bij zelfstandige fracties 
van beide partijen een primaire verantwoordelijkheid van de fracties. 

2. Samenwerking door lijstineenschuiving verdient vooral overweging, indien geen der partijen 
op eigen kracht een zetel kan behalen. 

3.  Er dient een goede analyse gemaakt te worden van de lokale situatie alvorens het Landelijk 
Bestuur akkoord kan geven omtrent de lijstineenschuiving.  

4. Kiesverenigingen bepalen zelf of en in welke vorm zij willen samenwerken bij verkiezingen. De 
opties zijn: (1) geen samenwerking, (2) lijstverbinding óf (3) lijstineenschuiving. 

5. Samenwerking vooronderstelt een zekere programmatische overeenstemming. De mate 
daarvan kan een factor zijn voor de nagestreefde “graad” van samenwerking. 

6. Elke samenwerkingspartner stelt in volkomen vrijheid de eigen kandidatenlijst vast. Het is aan 
de andere partner om die samenstelling al of niet te aanvaarden.  

7. Partijen gaan geen tijdelijke constructies aan. Lijstineenschuiving betekent ook de vorming 
van één fractie (en omgekeerd: gescheiden de verkiezingen ingaan betekent ook daarna 
gescheiden fracties). 

8. Het Landelijk Bestuur toetst de samenwerking en samenwerkingsovereenkomst -integraal- 
aan deze criteria. 

 
Let op! Voor de indiening van de kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling gebruikt u het H3-2 
formulier. Dit formulier dient net als het H3-1 formulier te worden ondertekend door ‘de gemachtigde’ 
van de partij. Zie hoofdstuk 3.  

Samenwerkingsovereenkomst  
Bij een lijstineenschuiving is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Deze worden 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die uiterlijk 1 oktober 2013 aan het Landelijk Bestuur 
wordt verzonden. Dit geeft u als lokaal bestuur gelegenheid om de leden een door het Landelijk 
Bestuur goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst voor te leggen. In de bijlage is een model 
samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Het advies is daar zo weinig mogelijk van af te wijken. 
Voordat het Landelijk Bestuur akkoord gaat met een gecombineerde lijst, beoordeelt het Landelijk 
Bestuur de afspraken. De criteria waaraan het Landelijk Bestuur de samenwerkingsovereenkomst 
toetst, zijn: 

1. het kiesverenigingsbestuur van de ChristenUnie heeft een heldere analyse gemaakt van de 
plaatselijke situatie die duidelijk maakt dat een lijstineenschuiving de meest gewenste situatie 
is en voegt deze analyse bij de opgestelde samenwerkingsovereenkomst 

2. in de samenwerkingsovereenkomst staan geen afspraken die in strijd zijn met bepalingen in 
de Kieswet, waarbij u kunt denken aan: 

a. afspraken over het niet honoreren van voorkeursstemmen, 
b. afspraken over het partijgebonden zijn van behaalde zetels of 
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c. afspraken over tussentijdse opvolging door partijgenoten in plaats van opvolging door 
de eerst volgende op de kandidatenlijst. 

3. de samenwerkende partijen dienen geheel vrij te zijn om de eigen kandidaten te stellen 
volgens de eigen partijregels 

4. de besturen spreken zich uit tegen voorkeursacties 
5. alle kandidaten tekenen de overeenkomst tot samenwerking  
6. het zogenaamde pontmodel (samen de verkiezingen in, maar na de verkiezingen aparte 

fracties) is niet toegestaan 
7. in de samenwerkingsovereenkomst staan geen ontbindende bepalingen met betrekking tot het 

voortijdig beëindigen van de samenwerking  
8. alle ChristenUnie-kandidaten tekenen de Bewilligingverklaring  

 

Een verdeling van de reststemmen: een lijstverbinding 
Een andere vorm van samenwerking is de verdeling van reststemmen. Bij deze vorm van 
samenwerking doet elke lokale partner zelfstandig aan de verkiezingen mee, met een eigen lijst. 
Daarbij wordt alleen afgesproken dat eventuele reststemmen aan elkaar toekomen. Toch is het wel 
iets meer dan een zakelijke afspraak. Als samenwerkende partijen laat je hiermee ook zien dat je 
verwantschap voelt met de andere partij. Het is heel goed mogelijk dat de kiezer deze vorm van 
samenwerking opvat als een politieke samenwerking. Dit wordt door sommige kiezers juist wel en 
door anderen juist niet gewaardeerd. Het is belangrijk om altijd goed te overwegen of potentiële 
ChristenUnie-stemmers deze samenwerking zullen waarderen.  

Overigens is het ook mogelijk om een lijstverbinding met meerdere partijen aan te gaan. Zo kan een 
lijstverbinding met een andere partij een krachtige manier zijn, om te laten zien dat christenen elkaar 
steunen. 

Punten ter overweging bij een lijstverbinding zijn: 

- hoe is het gesteld met de christelijke identiteit van de mogelijke partner(s) 
- hoe is de samenwerking tussen de eventuele fracties gegaan in de afgelopen jaren 
- zijn er grote programmatische verschillen of overeenkomsten 
- welk beeld vormt de kiezer zich mogelijk op basis van bovenstaande 

 

Overigens geldt ook voor deze vorm van samenwerking dat toestemming van de leden vereist is. 
Toestemming van het Landelijk Bestuur is niet nodig bij een lijstverbinding. Op de dag van 
kandidaatstelling geven samenwerkende partijen met een I10 formulier aan dat ze overgaan tot een 
lijstencombinatie. Dit is de officiële term voor een lijstverbinding. 

 

Instemming van leden vereist  
Het besluit om samen te werken kan niet uitsluitend door het lokaal bestuur worden genomen. 
Uiteindelijk heeft het bestuur de instemming nodig van de ledenvergadering. Het Reglement 
Kandidaatstelling en Verkiezingen stelt dat uiterlijk dertien maanden voor de dag van de verkiezingen 
het bestuur de eventuele samenwerking moet bespreken. Het is belangrijk hierover een open en 
eerlijk gesprek aan te gaan met de leden. Bereid dit goed voor en neem hier de tijd voor. Als de 
ledenvergadering zijn steun uitspreekt over de samenwerkingsovereenkomst, kan het bestuur het 
akkoord tekenen.  
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Samenvatting 

 samenwerking met een andere partij/andere partijen, in welke vorm dan ook, kan alleen met 
instemming van de ledenvergadering 

 samen met een andere partij uitkomen met een gezamenlijke lijst is aan regels gebonden 
 het Landelijk Bestuur ziet toe op de afspraken van de samenwerkende partijen en heeft het 

recht niet akkoord te gaan (dit geldt overigens ook voor de hoofdbesturen van de andere 
partij/partijen waarmee wordt samengewerkt) 

 een samenwerkingsovereenkomst moet uiterlijk 1 oktober 2013 aan het Landelijk Bestuur ter 
goedkeuring worden voorgelegd 

 een lijstverbinding vereist alleen toestemming van de leden, niet van het Landelijk Bestuur 
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Hoofdstuk 5 Verkiezingsprogramma 
 
De meeste kiezers lezen geen verkiezingsprogramma. Het is al snel veel tekst en ook lang niet altijd  
begrijpelijk voor iedereen. En toch is het nodig om dit te maken.  
Het opstellen van een verkiezingsprogramma is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur 
hoeft echter niet altijd zelf het verkiezingsprogramma te schrijven. Vaak wordt hiervoor een 
‘programmacommissie’ ingesteld. Om een goede inhoud te krijgen is kennis, ervaring en politiek 
gevoel een must.  
 
Een verkiezingsprogramma is uiteindelijk vooral een belangrijk werkdocument voor de raadsleden. Zij 
worden geacht de opvattingen van de partij die daarin verwoord staan in te brengen in de politieke 
arena. Het is hun leidraad voor de komende vier jaar. Op grond daarvan kunnen ze ook 
verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging. Ook spelen de verkiezingsprogramma’s van 
de politieke partijen een belangrijke rol in de coalitiebesprekingen. Daarom moet het wel goed 
onderbouwd en realistisch zijn wat er opgeschreven wordt. In de campagnetijd zullen vooral folders en 
internet een rol spelen. Daarvoor is het verkiezingsprogramma een ‘onderlegger’. Toch moet niet 
onderschat worden dat in campagnetijd het programma gelezen gaat worden door 
Belangenorganisaties, journalisten en de makers van de lokale StemWijzer. 
 

Tijdpad en partijdocumenten 
Een goed verkiezingsprogramma is het resultaat van een proces van samenwerking tussen  
programmacommissie, het bestuur, de eventuele fractie, leden en tal van anderen. Daarom is het 
goed om al vroeg te starten. Het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen schrijft voor dat uiterlijk 
13 maanden voorafgaand aan de verkiezingen, de ledenvergadering instemt met een 
programmacommissie.  
 

Kiesvereniging met raadsleden 
In een vereniging waar sprake is van gekozen raadsleden ligt het voor de hand om een of meerdere 
raadsleden in te zetten voor het ontwikkelen van een programma. Zij staan immers het dichtst bij de 
politieke actualiteit. Dit geldt ook voor fractievolgers. Zorg verder voor creatieve en kritische mensen in 
de programmacommissie. Verder zijn mensen uit het bedrijfsleven of de dienstverlenende sector een 
sterke stimulans voor ‘klantgericht’ denken. Niet onbelangrijk voor een politieke partij. Niet om een 
sfeer van ‘u vraagt, wij draaien’ te creëren, maar wel om steeds bewust te blijven dat de kiezer 
uiteindelijk wel gewonnen moet worden voor onze partij.  
Zorg ook voor iemand die goed kan schrijven. Daarmee bedoelen we zowel qua technische 
taalbeheersing alsook qua toonzetting en sfeer die ermee wordt opgeroepen.  
 

Kiesvereniging zonder raadsleden 
Voor een vereniging waar nog geen raadszetel is behaald ligt de situatie vaak wat moeilijker. Voor 
deze specifieke situatie voegen we nog enkele suggesties toe. 
Probeer erachter te komen wat de belangrijkste politieke issues zijn. Hiervoor is het goed om eens 
enkele raadsvergaderingen en commissievergaderingen bij te wonen. Ook is het aan te raden om 
eens een afspraak te maken met de griffier van de gemeente en algemene beleidsstukken op te 
vragen die gebruikt kunnen worden voor dit doel. Men zal u graag te woord staan. Benut verder de 
media, zoals lokale kranten, gemeentewebsites, discussiefora, gesprekken binnen lokale organisaties. 
Luister eens naar meningen op de markt, de schoolpleinen, de wijkplatforms/wijkraden etc. Vaak 
staan er notulen van wijkraden op internet. Wees lokaal alert en sensitief. In de aanloop naar de 
verkiezingen kunnen leden van het bestuur of uit de rest van de vereniging zich alvast zelf gaan 
mengen in kwesties en hun mening ventileren in de media. Dit kan op persoonlijke titel gedaan 
worden. Het is mogelijk om daarbij te vermelden dat u ChristenUnie-lid bent. Daarmee kondig je als 
vereniging al min of meer aan dat men wat kan verwachten van onze partij. Door al op deze manier 
politiek actief te worden is de aanloop naar de verkiezingen al in gang gezet. Ook zijn dat tevens 
goede oefeningen om aan het publieke debat mee te doen.  
 
Probeer verder een ervaren (ex-)raadslid of (ex-)Statenlid in de programmacommissie te krijgen. Aan 
de landelijke Bestuurdersvereniging of het Provinciaal Uniebestuur kunnen suggesties voor namen 
van capabele mensen gevraagd worden.  
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Afspraken met organisaties 
Als het ook maar enigszins mogelijk is, maak dan afspraken met verschillende groeperingen in de 
eigen gemeente. De agrarische ondernemers, de middenstand, wijkplatforms/dorpsraden, 
natuurorganisaties, sportverenigingen, ouderenverenigingen, kerken etc. Laat u voeden door de 
zaken die uit deze groepen mensen worden aangedragen. Dit kost vaak veel tijd, maar levert 
daarentegen hele nuttige informatie op. Als het niet lukt om dit te organiseren probeer dan allerlei 
groeperingen met een brief uit te nodigen waarin men een reactie kan geven. Aan de hand daarvan 
kan alsnog een selectie worden gemaakt om te komen tot nadere gesprekken. De inhoudelijke input 
kan verwerkt worden in het verkiezingsprogramma. Bedenk daarbij steeds dat gevraagd zal worden 
naar een stuk financiële onderbouwing. Beloftes doen in verkiezingstijd is niet vrijblijvend!  
 

Contouren van het verkiezingsprogramma 
Vanuit het Partijbureau wordt een modelprogramma aan iedere vereniging toegestuurd. Daarmee 
wordt een zekere afstemming gecreëerd binnen de partij. Als ChristenUnie kunnen we zo met een 
overkoepelend thema de verkiezingen ingaan. Dus is het ook van belang dat de afzonderlijke 
programma’s van de kiesverenigingen een zekere gezamenlijkheid en herkenbaarheid hebben. Het 
kan niet anders of het modelprogramma vanuit het Partijbureau is in algemene termen verwoord. 
Alleen binnen een lokale situatie kunnen er scherpe speerpunten worden gekozen. Die lokale zaken 
spelen vaak een hoofdrol in de campagnes. Het is dus zaak om ook zelf nadrukkelijk invulling te 
geven aan het verkiezingsprogramma. Probeer daarom in de eerste plaats zelf tot een opzet te 
komen. Neem daarbij ondertussen niet teveel afstand van de gezamenlijke lijn in het 
modelprogramma.  
 
Om te komen tot de contouren van het eigen verkiezingsprogramma raden we u de volgende stappen 
aan. In de contouren kunnen de drie belangrijkste items een plaats krijgen. Noem de drie belangrijkste 
politieke / maatschappelijke problemen waar uw gemeente mee te maken heeft de komende jaren. 
Voorbeelden: woningmarkt, werkgelegenheid, infrastructuur, sociale problemen, landbouw, veiligheid 
etc. Kies drie onderwerpen waar de inwoners waarschijnlijk het meest persoonlijk bij betrokken zijn. 
Benoem drie oplossingsrichtingen die de ChristenUnie hiervoor wil inbrengen. Zorg dat dit in korte 
eenvoudige woorden kan worden uitgelegd aan inwoners. Vragen die in deze fase ook een rol dienen 
te spelen zijn: is het concreet genoeg, betreft het onderwerpen die inwoners van verschillende 
leeftijdscategorieën of bevolkingsgroepen kunnen aanspreken, betreft het een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, uit welke hoek kun je mogelijk weerstand verwachten en hoe kun je daarop 
reageren etc. Overleg zo nodig met deskundigen of de gekozen oplossingen realistisch en uitvoerbaar 
zijn. Het is belangrijk dat dit tot een driepuntenplan kan komen dat onderscheidend zou kunnen zijn 
voor de ChristenUnie in de verkiezingstijd.  
 
Doorloop bovenstaand proces desnoods meerdere keren met elkaar tot dit driepuntenplan helemaal 
goed is in je beleving. Dit is een belangrijke voorwaarde om een positie in te kunnen nemen binnen 
het politieke spectrum. Het spectrum aan partijen is per gemeente verschillend. Als er bijvoorbeeld 
meerdere christelijke partijen zijn is de situatie heel anders dan wanneer je als enige christelijke partij 
een positie probeert in te nemen. Is het een stedelijk of een landelijk gebied. Is het een gebied dat 
vergrijst of economisch kansrijk etc. Daarna is het verstandig om voor elk van de gemeentelijke 
beleidsterreinen een bijdrage te schrijven. Hiervoor kan de indeling van de begroting van de gemeente 
gebruikt worden. Vergeet niet om ook enigszins rekening te houden met kiesverenigingen in de regio. 
Het is bijvoorbeeld erg lastig als kiesvereniging X nadrukkelijk inzet op windmolens en de 
ChristenUnie in de andere buurgemeente hier juist heel kritisch op is. 
 
Zorg voor duidelijke statements aan het eind van het programma/aan eind van elk hoofdstuk. Deze 
kunnen gebruikt worden voor foldermateriaal, radio- of tv spotjes e.d. Ook externe partijen zoals 
journalisten, belangengroeperingen e.a. kunnen hier gebruik van willen maken. Instrumenten als 
kieskompas/stemwijzer spelen landelijk en provinciaal al een grote rol en dit kan mogelijk ook lokaal 
worden ingezet om inwoners te helpen om tot een partijkeus te komen. Probeer hierin dus steeds 
concreet te zijn en waar het kan onderscheidend ten opzichte van andere partijen. Dus geen 
vanzelfsprekendheden opsommen en wollige of ambtelijke beleidstaal hanteren. Doorloop aan het 
einde van dit proces nogmaals het driestappenplan dat aan het begin is gedaan. Ga na of dit nog 
steeds de drie beste verkiezingsitems zijn. Ga nu na of vanuit deze drie items drie speerpunten 
gemaakt kunnen worden. Deze kunnen dan in de campagne een prominente rol spelen. Vaak is het 
dan mogelijk om hieruit een slogan te kiezen. 
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Hoofdstuk 6 De campagne 
 

Als er eenmaal mannen en vrouwen gevonden zijn die de ChristenUnie in de gemeenteraad willen 
vertegenwoordigen en er een goed programma is waarmee zij de kiezer tegemoet kunnen treden, is 
de volgende stap een goede campagne opzetten. In dit hoofdstuk leest u hoe u dat kunt doen. 

Campagneteam 
Het meedoen aan de verkiezingen is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar net als bij het 
zoeken naar de juiste kandidaten en het schrijven van het verkiezingsprogramma, is het verstandig 
een apart campagneteam samen te stellen. In dit team zitten meestal vertegenwoordigers van het 
bestuur en fractie, maar daarnaast ook een aantal creatieve en organisatorische talenten. Zij doen 
voorstellen voor de inrichting van de campagne, de activiteiten, inzet van mensen en middelen, etc. 

Campagnedoelen 
Bij verkiezingen gaat het erom de kiezer te winnen voor de politieke visie van de ChristenUnie. Zetels 
in de gemeenteraad zijn geen doel op zich. Ze zijn een middel om invloed uit te oefenen. Met die 
invloed wilt u als ChristenUnie iets bereiken. Als het goed is, geeft het verkiezingsprogramma de 
richting aan. In campagnetijd is het de uitdaging om die richting helder voor het voetlicht te brengen. 
Een goed campagneplan begint dan ook met een keuze uit de vele speerpunten die in het 
verkiezingsprogramma staan. Kies drie thema’s en werk deze in het campagneplan verder uit. Dat 
betekent niet dat de ChristenUnie al die andere belangrijke zaken niet wil realiseren. Zorg dat de 
kiezer weet waar de ChristenUnie voor staat. Dan lukt het beste als u zich beperkt. Laat in de keus 
van de onderwerpen zien dat u weet wat belangrijk is. Houd rekening met de publieke opinie. Geef 
duidelijk aan welke oplossingen u heeft. 

Campagnestrategie  
Als duidelijk is wat de onderwerpen zijn, moet u een strategie ontwikkelen om deze onderwerpen 
onder de aandacht te brengen van de kiezers. Breng in kaart welke mogelijkheden er zijn en maak 
daarin een keuze. De mogelijkheden zijn onbegrensd. Website, flyer, straatmanifestaties, debatten, 
politieke cafés, posters, radiospotjes, ingezonden artikelen, persberichten, ludieke acties, gadgets, 
etc. Echter, niet alles wat mogelijk is, moet worden gedaan. Tenzij u beschikt over ruime inzet van 
mensen en een goed gevulde campagnekas. Het is waarschijnlijker dat u keuzes moet maken. 
Bedenk daarom steeds, waar kan ik mijn kiezers ontmoeten, hoe kan ik ze het beste bereiken en wat 
moet de kiezer onthouden? 

Brainstorm 
Betrek veel mensen bij het brainstormen over de campagne. Maak de leden en kandidaten mede 
verantwoordelijk voor het welslagen van de campagne. Combineer de ledenvergadering waarin 
verkiezingsprogramma en/of kandidatenlijst wordt vastgesteld met een brainstorm over de te voeren 
campagne. Welke ideeën en activiteiten zouden georganiseerd kunnen worden? En wie wil daaraan 
meehelpen? 

Campagneplan  
De campagnedoelen en de manier waarop u deze wilt behalen, beschrijft u in een campagneplan. 
Over het algemeen schrijft het campagneteam het plan dat door het bestuur wordt goedgekeurd. In 
het campagneplan staat naast de doelen en voorgestelde strategie, wat de activiteiten zijn, wie daarbij 
betrokken is, wat de kosten zijn, een planning van taken, acties, verantwoordelijkheden, etc. Uiteraard 
hoeft niet alles in beton te zijn gegoten, maar de ervaring leert dat een planmatige en gestructureerde 
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aanpak helpt. Iedereen weet wat er gaat gebeuren, wat de taken zijn, wie daarvoor verantwoordelijk 
is, etc. 

Handboek Campagnevoeren  
In het Handboek Campagnevoeren staan tal van ideeën hoe u (al dan niet permanent) campagne kunt 
voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het partijbureau (033-4226969) 

Inzet en betrokkenheid van de kandidaten en anderen 
Een goede campagne wordt door veel mensen gedragen. Het bedenken en coördineren is een taak 
en verantwoordelijkheid van het campagneteam. Maar voor de uitvoering zijn meer mensen nodig. 
Alle kandidaten hebben de Bewilligingverklaring ondertekend. Daarin staat onder andere dat zij “actief 
deel zullen nemen aan de gezamenlijke campagneactiviteiten.” Schakel hen dus ook zoveel mogelijk 
in. Begin hier al mee voordat ze officieel gekozen zijn. Maak gebruik van hun creativiteit en 
enthousiasme. Schakel ook zoveel mogelijk leden in, al is het maar voor één uurtje achter een stand 
staan of het plakken van posters.  

Fondswerving en financiering 
Het is erg belangrijk dat u voldoende geld voor de campagne ter beschikking hebt. Het komt steeds 
meer voor dat raads- en statenleden een maandelijkse gift (bijvoorbeeld 5% van hun vergoeding) 
doen aan de lokale of provinciale ChristenUnie. Deze giften op vrijwillige basis zijn aftrekbaar van de 
belastingen. Op deze manier wordt de campagnekas in de loop van de jaren flink gevuld en dit 
voorkomt dat de (onbetaalde) bestuursleden de ondankbare taak krijgen om zich in allerlei moeilijke 
bochten te moeten wringen om de campagne te regelen voor hun ( betaalde) raads- en statenleden. 
Ook hiervoor geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. 

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om fondsen te werven. In bijlage 11 is een document 
opgenomen dat u helpt met het nadenken over een fondsenwerfactie. Natuurlijk kunt u het 
partijbureau om hulp vragen. We hebben machtigingskaartjes liggen en kunnen (in goed overleg) ook 
brieven etc. versturen. Ook sponsoring, met inachtneming van bepaalde grenzen behoort tot de 
mogelijkheden. 

Als u in het stadium van het uitgeven bent gekomen, zijn er een paar dingen erg belangrijk. Natuurlijk 
geeft u niet meer uit dan u binnenkrijgt. Begroot dan ook conservatief. Ga niet teveel uit van onzekere 
bedragen. Het is beter om een stappenplan te maken. U begint met wat u zeker heeft en beschrijft wat 
u gaat doen als u over meer middelen beschikt. 
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Een voorbeeld hiervan is: 

  

Inkomsten:                 Uitgaven: 

Tranche 1    

Uit campagnekas  4400 Promotiemateriaal  2600

Van de raadsleden                     2000    

  Campagneavonden  3000

  Huur stands  800

Subtotaal  6400   6400

Tranche 2    

Fondsenwerfactie (stel)  500 Advertenties                 1000 

  7500   8000

Tranche 3    

Fondsenwerfactie (extra)  500 Extra promotiemateriaal  500

  Aankleding camp. avond  200

Enzovoort    

 

Op deze manier weten alle campagne medewerkers waar ze aan toe zijn en wordt iedereen 
aangemoedigd om zoveel mogelijk fondsen te werven zodat ook de activiteiten die in lagere tranches 
staan uitgevoerd kunnen worden. 

 

Samenvatting  

 het is verstandig om een campagneteam te vormen 
 betrek leden en kandidaten bij een brainstorm over en uitvoering van de campagne 
 ontwikkel een heldere strategie om de kiezer te winnen voor de visie van de ChristenUnie 
 bedenk mogelijkheden voor extra inkomsten om de campagne te financieren 
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Hoofdstuk 7 Na de verkiezingen 
 

Als de verkiezingscampagne voorbij is en de stemmen zijn geteld, breekt een andere fase aan. In dit 
hoofdstuk leest u hoe we als ChristenUnie de collegeonderhandelingen vormgeven en wat hier verder 
bij komt kijken.  

Voor de verkiezingen alert 
De collegeonderhandelingen starten na de verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat er daarvoor 
niets gebeurt. Vaak zijn er informele contacten tussen lijsttrekkers, kandidaten, campagneleiders en 
voorzitters. Die zijn waardevol. Persoonlijke contacten en goede relaties zijn zeer belangrijk. In een 
coalitie moet vertrouwen zijn. Aan dat vertrouwen kunt u voor de verkiezingen al werken. Een goed 
uitgangspunt is dan ook: val de andere partijen aan op de inhoud en nooit op de persoon.  

Door de debatten in campagnetijd, door de verkiezingsprogramma’s, maar zeker ook door de 
persoonlijke gesprekken krijgt u een goede kijk op de standpunten van de andere partijen. Welke 
thema’s vinden zij belangrijk en liggen de verschillende standpunten ver uit elkaar, of juist in elkaars 
verlengde? Voor de verkiezingen kan met de andere partijen verkennend gesproken worden over het 
proces van de collegeonderhandelingen. Wie neemt het initiatief, willen we een informateur, wat is de 
rol van de burgemeester, de gemeentesecretaris, griffier, etc.  

Initiatief door grootste partij 
Het is een ongeschreven regel dat de grootste partij het initiatief neemt tot het starten van de 
onderhandelingen. De eerste uitnodigingen hiervoor worden vaak de dag na de verkiezingen al 
gedaan. Het komt voor dat op de avond van de verkiezingen hierover al contact is. Het is duidelijk, u 
moet beschikbaar zijn, maar zeker bereikbaar. Als u zelf de grootste partij bent, is het verstandig om 
adressen en telefoonnummers van de andere partijen en hun fractievoorzitters en bestuursvoorzitters 
bij de hand te hebben. 

Transparantie en eensgezindheid 
Na de verkiezingen is de fractie aan zet. Het is gebruikelijk daags na de verkiezingen, vaak al de 
volgende morgen bij elkaar te komen om een aantal zaken te regelen en bespreken. Voor een goede 
afstemming met de rest van de lokale ChristenUnie is het heel normaal als bij deze eerste 
fractievergadering ook het bestuur vertegenwoordigd is, bijvoorbeeld via de voorzitter en de 
secretaris. Ook komt het voor dat de campagneleider er is. In deze eerste vergadering kiest de fractie 
haar voorzitter. Daarnaast wordt met elkaar een analyse gemaakt van de uitslag en hoe de 
collegeonderhandelingen het beste vorm kunnen krijgen. Tenslotte wordt er besproken wie namens 
de ChristenUnie de onderhandelingen voert en op welke wijze afstemming plaatsvindt met fractie en 
bestuur.  

In het model fractiereglement1 staat dat het resultaat van de onderhandelingen onderwerp van 
besluitvorming van de fractie is. Toch moet ook het bestuur in het proces moet worden meegenomen, 
omdat zij de eindverantwoordelijkheid dragen over de kandidatenlijst en het programma. Zorg daarom 
vooraf dat duidelijk is op welke manier anderen worden geïnformeerd en betrokken. Houd de lijnen 
kort. Kom regelmatig bij elkaar en wees binnenskamers heel eerlijk naar elkaar toe. Dit voorkomt een 
valse start. 

                                                      
1 Het model fractiereglement is te vinden op www.christenunie.nl/documenten 
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Het eerste contact 
De fractievoorzitter van de grootste partij nodigt kort na de verkiezingen de andere partijen uit voor 
een eerste gesprek. Daarin gaat het vaak over drie dingen:  

 hoe u de verkiezingsuitslag duidt en welke coalitiesamenstelling volgens de ChristenUnie 
het meest voor de hand liggend is 

 wat voor de ChristenUnie de thema’s zijn waarover de coalitie zich vooral moet buigen 
 hoe de onderhandelingen vorm moeten krijgen.  

 

Op basis van deze rondgang langs alle partijen, neemt de grootste partij een besluit over het 
onderhandelingsproces.  

Informateur  
In steeds meer plaatsen is het gebruikelijk dat een informateur de opdracht krijgt de onderhandelingen 
te leiden. Een informateur heeft als voordeel dat de onderhandelaars zich uitsluitend op de inhoud 
kunnen richten. Het proces is de verantwoordelijkheid van de informateur. De onderhandelende 
partijen moeten het overigens wel eens zijn over de persoon van de informateur en de 
opdrachtformulering. Het is gebruikelijk dat de grootste partij en initiatiefnemer van de 
onderhandelingen als eerste met een naam komt. Maar is het altijd goed zelf ook een paar namen 
achter de hand te hebben, mocht u er naar gevraagd worden. Stel in dat geval een man of vrouw voor 
die acceptabel is voor de andere partijen. Indien nodig kunt u contact opnemen met het partijbureau 
om te overleggen wie hiervoor geschikt zou kunnen zijn.  

Het onderhandelingsproces 
Vaak werkt het bevorderlijk door als onderhandelende partijen eerst te spreken over wat de partijen 
bindt. Wat de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Zo bouw je aan een 
gezamenlijke visie. Tevens versterkt dit de onderlinge band. 

Collegevorming is een proces dat tijd nodig heeft. En hoewel het soms heel snel kan gaan, is het altijd 
goed om in het proces een of meerdere momenten van bezinning en onderlinge afstemming in te 
bouwen. De onderhandelaars kunnen dan advies inwinnen, de zaak nog eens beschouwen of 
informatie controleren, etc. 

De onderhandelaars  
Doe de onderhandelingen bij voorkeur met z’n tweeën. De lijsttrekker kan een fractielid of bestuurslid 
(bijv. voorzitter of politiek secretaris) meenemen. Zo kun je elkaar aanvullen, ter zijde staan en 
corrigeren waar dat nodig is. Ook kun je ieder een bepaalde rol op je nemen. Zo kan de een een 
hardere lijn hanteren, terwijl de ander alternatieven in kan zetten.  

Het onderhandelingsteam  
De twee onderhandelaars namens de ChristenUnie moeten een beroep kunnen doen op een team dat 
met hen meedenkt en meeleest. Spreek vooraf met elkaar door wie in het onderhandelingsteam 
zitten. Zorg in ieder geval dat fractie en bestuur vertegenwoordigd zijn in het onderhandelingsteam. 
Een ervaren oud-raadslid als adviseur betrekken kan ook heel verstandig zijn. Maak het 
onderhandelingsteam niet te groot. Naast de onderhandelaars nog drie personen maakt het werkbaar 
en overzichtelijk. Houd als onderhandelingsteam in ieder geval rekening met de volgende zaken: 

 korte communicatielijnen 
 wees terughoudend in het gebruik van email 
 bespreek de zaken als team liever in een gezamenlijk overleg 
 pas op met bilaterale telefoongesprekken, de anderen teamleden kunnen dan onbedoeld 

belangrijke informatie of denkstappen missen 
 vergader daarom vaak, ook al is het maar kort (bijv. ’s morgens vroeg) 
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 houd rekening met de (on)mogelijkheden van elkaars agenda en andere werkzaamheden 
 laat je niet opjagen door de snelheid van de andere partijen 

Tussentijdse terugkoppeling 
Een onderhandelingsteam moet beseffen dat de andere leden van de fractie, maar ook het bestuur, 
meegenomen moeten worden in het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Daarom is het goed om 
de anderen tussentijds vertrouwelijk te informeren. Geef hen de gelegenheid hun visie te geven op het 
voorlopige resultaat, ook al is het proces nog volop gaande. Als het proces langer duurt dan 
aanvankelijk verwacht, herhaal de terugkoppeling dan zo vaak als nodig of wenselijk is. Laat u niet 
van de wijs brengen door de andere onderhandelaars. Uiteindelijk moet de fractie instemmen met het 
coalitieakkoord. Daarom is het logisch dat zij op gezette tijden geïnformeerd worden over het verloop. 
Natuurlijk kan niet alles worden gezegd. De mensen die niet in het onderhandelingsteam zitten 
moeten soms genoegen nemen met gebrekkige informatie. Desondanks is het goed elkaar te 
ontmoeten. 

Het onderhandelingsresultaat  
Als er een voorlopig akkoord is bereikt, leggen de onderhandelaars dit voor aan de fractie. Zij moeten 
instemmen met het resultaat. Ook hier geldt, laat u niet van de wijs brengen door de andere partijen. 
De onderhandelaars leggen het onderhandelingsresultaat voor aan de fractie. Die moet zich hierover 
een oordeel vormen. Het is dan ook niet verstandig om richting de andere partijen toezeggingen te 
doen over de instemming van de fractie. Die moet namelijk de gelegenheid hebben het akkoord te 
amenderen. Hoewel het bestuur geen formele bevoegdheid heeft in deze, is het logisch dat het zij hier 
wel bij betrokken zijn. Als fractie heb je in de richting van het bestuur de morele verplichting dat te 
doen. Je bent samen een heel traject doorlopen richting de verkiezingen. Daarnaast heeft het bestuur 
de taak om toe te zien op de naleving van het verkiezingsprogramma. En daarom is logisch dat het 
bestuur betrokken is bij de vaststelling van het onderhandelingsresultaat. Pas als de fractie instemt 
met het onderhandelingsresultaat en de andere partijen doen dat ook, is er een definitief akkoord. 
Hoewel het geen verplichting is, is het goed om hierna ook de leden in een bijeenkomst te informeren 
over de uitkomst van de coalitiebesprekingen.  

De kandidaat-wethouder 
Als er een inhoudelijk akkoord is bereikt, moet de personele invulling geregeld worden. Soms komt dit 
onderwerp pas ter sprake in de eindfase van de inhoudelijke onderhandelingen, soms helemaal aan 
het begin. In veel gevallen is bij de kandidaatstelling al duidelijk wie de kandidaat-wethouder is, maar 
soms ook helemaal niet en moet de ChristenUnie pas tijdens het onderhandelingen nadenken over de 
vraag wie de wethouder zou kunnen worden. Overleg dit goed met de fractie en het bestuur. Laat een 
onderhandelaar nooit zichzelf te snel naar voren schuiven en zeker niet zonder overleg met de 
anderen. Ook komt voor dat andere partijen een blokkade opwerpen bij iemand. Duidelijk is dat met 
de personele invulling een kwetsbaar terrein betreden wordt. Het gaat namelijk over mensen en hun 
ambities en kwaliteiten.  

Hoe het ook precies gaat, als coalitie zul je het ook eens moeten zijn over de personele invulling. Het 
is daarom nooit verstandig om je vooraf muurvast te zetten op één kandidaat. Het kan zijn dat bij de 
portefeuilleverdeling de beoogde wethouder minder goed tot zijn/haar recht komt. Dan is het 
verstandig dat intern, in een veilige sfeer, open met elkaar te bespreken. Ga respectvol om met 
elkaar, ook in de richting van de coalitiepartners. Dat is de stijl van de ChristenUnie. Persoonlijke 
ambities moeten altijd worden afgewogen tegen het algemeen belang, uiteraard in alle redelijkheid. 
Maar als ChristenUnie zijn we er vooral om de samenleving te dienen en niet om persoonlijke ambities 
te realiseren. Daarom is het verstandig om ook in deze fase van het proces een persoonlijk gesprek te 
voeren met de kandidaat-wethouder. Kan hij of zij zich vinden in deze coalitie, dit akkoord en dit 
college? Houd dit gesprek ook, als lang van te voren al duidelijk was wie de kandidaat-wethouder is.  
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Het komt voor dat er binnen de eigen gemeente geen wethouder te vinden is. Binnen de partij is een 
zogenaamde wethouderspool. Daarin zitten mannen en vrouwen die lid zijn van de ChristenUnie en 
ervaring hebben als wethouder of langdurig raadslid zijn geweest. Zij hebben zich bij het partijbureau 
aangemeld en doorgegeven dat zij interesse hebben voor een wethouderspost elders in het land. 
Neem contact op het met het partijbureau als u hier gebruik van wilt maken.  

En nu samen verder! 
Tenslotte nog kort iets over de rest van de periode.  

1. Wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Fractie en wethouder hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid. Toch is het belangrijk dat er tussen hen beiden geregeld overleg 
plaats vindt.  

2. De verantwoordelijkheid in de raad ligt bij de fractie. Maar binnen de ChristenUnie is het heel 
gebruikelijk dat de voorzitter en/of (politiek) secretaris ook de vergaderingen van de fractie 
bijwoont. De reglementen schrijven verder voor dat de fractievoorzitter als adviseur 
uitgenodigd wordt voor de bestuursvergaderingen.  

3. Stel als fractie een fractiereglement samen. U kunt daarbij gebruik maken van het 
modelreglement dat het partijbureau heeft ontwikkeld.  

4. Zorg als lokale ChristenUnie dat u ook tussen de verkiezingen door goed in beeld bent. 
Organiseer activiteiten in het kader van de permanente campagne, beleg bijeenkomsten, 
spreek met kiezers en leden. Doe dit als bestuur en fractie samen, in overleg met elkaar, 
rekening houdend met de verschillende verantwoordelijkheden. 

5. Maak als bestuur en (steun)fractie gebruik van de mogelijkheden van het Opleidingscentrum 
en de Bestuurdersvereniging. Bezoek met elkaar de bijeenkomsten die worden georganiseerd 
binnen het brede verband van de ChristenUnie. 

6. Wees altijd alert en gericht op het benutten van kennis en deskundigheid van leden en 
mensen uit de omgeving. Betrek mensen en wees daarin creatief.  

 

Samenvatting  

 bouw al voor de verkiezingsdag aan goede relaties met andere partijen 
 beleg zo spoedig mogelijk na de uitslagavond een eerste fractievergadering 
 bespreek voordat de coalitieonderhandelingen plaatsvinden, hoe en wanneer anderen bij 

het onderhandelingsproces betrokken worden 
 ga zorgvuldig om met elkaar, zeker als het gaat om de invulling van de wethoudersfunctie 
 participeer als lokale ChristenUnie in het landelijk verband van de ChristenUnie 
 dien en bemoedig elkaar met visie, kennis en ervaring 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen  
Ingaande per 17 november 2007 

Toepassing. 

Artikel 1. 

Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende 
verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn genoemd in artikel 2. 

Verantwoordelijkheid en voorbereiding. 

Artikel 2. 

1. Ten aanzien van de verschillende kandidaatstellingsprocedures voor verkiezingen voor 
vertegenwoordigende organen, zijn er de volgende besturen en vergaderingen: 
a. voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer: het Landelijk Bestuur en het Uniecongres; 
b. voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer: het Landelijk Bestuur en het Unieconvent; 
c. voor de verkiezingen voor het Europees Parlement: het Landelijk Bestuur en het 

Uniecongres; 
d. voor de verkiezingen voor Provinciale Staten: het Provinciale Uniebestuur en de 

Provinciale Unievergadering; 
e. voor de verkiezingen voor een gemeenteraad: het bestuur van de kiesvereniging onder 

wiens werkgebied de betreffende gemeente valt en de leden van die kiesvereniging. 
 

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor de kandidaatstelling en 
verkiezingen. Het maakt daartoe een planning, waarbij het de in dit reglement genoemde 
uiterste termijnen in acht neemt. 

 

Partijbreed databestand met kwalitatieve gegevens van leden. 

Artikel 3. 

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden 
worden beheerd. 

2. Dit databestand wordt mede beheerd met het oog op permanente scouting van kandidaten in 
de verschillende kandidaatstellingsprocedures.  

3. Het beheer en het gebruik van dit databestand is onderworpen aan een protocol. 

 

Deelname aan verkiezingen, profielschetsen en samenwerking. 

Artikel 4. 

1. Uiterlijk veertien maanden voorafgaande aan de dag van de verkiezingen, besluit het bestuur 
om al dan niet aan de verkiezingen mee te doen. 

2. Indien het bestuur heeft besloten om aan de verkiezingen mee te doen, roept het uiterlijk 
dertien maanden voorafgaande aan de dag van de verkiezingen de vergadering bijeen 
waarop het de volgende onderwerpen agendeert: 
a. een voorstel betreffende de profielschets van de kandidaten, 
b. een voorstel betreffende de profielschets van de fractie, 
c. een voorstel tot of een bespreking van eventuele lijstverbinding of lijstineenschuiving en 
d. een voorstel tot de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en 
e. een voorstel voor de samenstelling van de selectiecommissie. 

3. De oproeping voor de vergadering vindt plaats conform de voor de betreffende vergadering 
geldende procedure. 
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4. Indien het bestuur heeft besloten om niet aan de verkiezingen mee te doen, brengt het de 
vergadering hiervan zo snel mogelijk in kennis. 

 

Selectiecommissie. 

Artikel 5. 

1. De selectiecommissie is belast met: 
a. de werving van kandidaten,  
b. het selecteren van kandidaten die het voor een plaats op de kandidatenlijst geschikt acht 

en 
c. het opstellen van een advies over de kandidatenlijst. 

2. De selectiecommissie bestaat uit minimaal drie leden. 
3. De Regeling Verenigbaarheid functies is van toepassing op de verenigbaarheid van het 

lidmaatschap van de selectiecommissie met andere functies. 
4. In afwijking van het vorige artikel, tweede lid, onder e, kan het bestuur voorstellen om af te 

zien van het instellen van een selectiecommissie. In dat geval vervult het bestuur de functie 
van de selectiecommissie. De op de selectiecommissie van toepassing zijnde artikelen, zijn 
dan op het bestuur zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

Werving. 

Artikel 6. 

1. De selectiecommissie roept individuele leden op om voor een plaats op de kandidatenlijst te 
solliciteren. Zij kan daarnaast ook gericht leden benaderen met het verzoek om aan deze 
oproep gehoor te geven.  

2. Het bestuur en de kiesverenigingen hebben eveneens de mogelijkheid om, gemotiveerd, 
personen voor een plaats op de kandidatenlijst voor te dragen. Bij 
gemeenteraadsverkiezingen geldt deze mogelijkheid ook voor individuele leden. Een 
dergelijke voordracht behoeft de instemming van de persoon die het betreft. 

3. De selectiecommissie maakt bekend aan welke eisen een sollicitatie of voordracht dient te 
voldoen.  

4. De sollicitatie- en voordrachttermijn bedraagt ten minste zes weken en sluit uiterlijk negen 
maanden voorafgaande aan de dag van de verkiezingen. 

5. De selectiecommissie bevestigt de ontvangst van de ingediende sollicitaties en voordrachten. 
Het vermeldt daarbij het geplande verdere verloop van de procedure. 

 

Selectie. 

Artikel 7. 

1. De selectiecommissie nodigt iedereen die heeft gesolliciteerd of is voorgedragen, uit voor een 
gesprek. Zij maakt van elk gesprek een kort verslag. 

2. In afwijking van het vorige lid, kan de selectiecommissie besluiten om een selectie te maken 
van personen met wie zij een gesprek voert. Dit kan alleen als de toepassing van het in het 
vorige lid bepaalde tot een onevenredig zware tijd- en werkbelasting voor de 
selectiecommissie leidt. De selectiecommissie geeft aan de personen die niet worden 
uitgenodigd aan of hun sollicitatie of voordracht wordt afgewezen, dan wel wordt 
aangehouden. 

3. De selectiecommissie kan gebruik maken van het partijbrede databestand.  
4. De selectiecommissie kan voorts gebruik maken van andere selectiemiddelen, mits die te 

voren bekend zijn gemaakt. Een psychologisch onderzoek of een assessment kan slechts 
plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog.  

5. Indien de selectiecommissie informatie bij derden wil inwinnen, stelt zij de betreffende persoon 
hiervan vooraf in kennis. De beoogde informatie moet direct verband houden met de 
kandidaatstellingsprocedure en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke 
levenssfeer. 
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6. De selectiecommissie kan het bestuur, de eventueel zittende fractieleden en politieke 
bestuurders, en de beoogde lijsttrekker om advies vragen. De selectiecommissie eerbiedigt in 
dit gesprek de eventuele wens de betreffende persoon dat zijn deelname aan de 
kandidaatstellingsprocedure in dit stadium nog niet bekend wordt gemaakt. 

 

Communicatie over het advies van de selectiecommissie. 

Artikel 8 

1. Indien de selectiecommissie op enig moment besluit dat zij niet zal adviseren om iemand voor 
een plaats op de kandidatenlijst in aanmerking te laten komen, stelt zij hem hiervan 
gemotiveerd, schriftelijk in kennis. De selectiecommissie kan daarbij aangeven op welke 
terreinen hij zich naar het oordeel van de commissie zou moeten ontwikkelen.  

2. Indien de selectiecommissie besluit dat zij zal adviseren om iemand voor een plaats op de 
kandidatenlijst in aanmerking te laten komen, stelt zij hem hiervan gemotiveerd, schriftelijk in 
kennis. De commissie geeft daarbij ook aan wat de geadviseerde positie is. Zij kan daarbij 
verder aangeven op welke terreinen de kandidaat zich naar haar oordeel zou moeten 
ontwikkelen.  

 

Advies over kandidatenlijst. 

Artikel 9. 

1. Uiterlijk zes maanden voorafgaande aan de dag van de verkiezingen, legt de 
selectiecommissie een advies over de kandidatenlijst voor aan het bestuur. 

2. Het advies bevat ten minste: 
a. een toelichting op het gevoerde proces,  
b. een geadviseerde volgorde van de kandidatenlijst en 
c. een motivatie daarvan. 

3. De selectiecommissie kan in haar advies aangeven dat onderdelen ervan alleen ter informatie 
voor het bestuur zijn. 

4. De selectiecommissie kan in haar advies meer personen voor een plaats op de kandidatenlijst 
in aanmerking laten komen dan het maximale aantal waaraan een kandidatenlijst conform de 
Kieswet is gebonden.  

5. De inhoud van het advies is in dit stadium vertrouwelijk.  

 

Voorstel voor kandidatenlijst. 

Artikel 10. 

1. Nadat het advies van de selectiecommissie aan het bestuur is voorgelegd, stelt het een 
voorstel voor de kandidatenlijst op.  

2. Indien het bestuur het advies van de selectiecommissie in zijn geheel overneemt, kan het in 
de toelichting op zijn voorstel volstaan met een verwijzing naar het advies van de 
selectiecommissie. Indien het bestuur van het advies afwijkt, licht het dit toe. 
3. Het bestuur kan in zijn voorstel meer personen voor een plaats op de kandidatenlijst in 

aanmerking laten komen dan het maximale aantal waaraan een kandidatenlijst conform de 
Kieswet is gebonden. 

4. De inhoud van het voorstel voor de kandidatenlijst en van de eventuele toelichting daarop zijn 
in dit stadium vertrouwelijk.  
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Communicatie over het voorstel voor de kandidatenlijst. 

Artikel 11. 

Uiterlijk twee weken voor de bekendmaking van het voorstel voor de kandidatenlijst aan de 
vergadering, stelt het bestuur alle personen die in het advies voorkwamen, van hun positie op 
de voorgestelde kandidatenlijst gemotiveerd in kennis. Dit dient zowel mondeling als 
schriftelijk te gebeuren. 

Terugtrekken. 

Artikel 12. 

Indien iemand zich uiterlijk een week voor de bekendmaking van de stukken als bedoeld in 
art. 13, lid 1, terugtrekt, kan desgewenst zijn naam uit die stukken worden weggelaten. Het 
terugtrekken dient schriftelijk te gebeuren. 

Bekendmaking van de stukken aan de vergadering. 

Artikel 13. 

1. Uiterlijk vijf maanden voorafgaande aan de dag van de verkiezingen, roept het bestuur de 
vergadering bijeen die de kandidatenlijst vaststelt. Bij de uitnodiging is worden bekend 
gemaakt: 
a. het voorstel voor de kandidatenlijst met de eventuele toelichting daarop en 
b. het advies van de selectiecommissie, uitgezonderd de onderdelen waarvan de 

selectiecommissie heeft aangegeven dat deze alleen ter informatie voor het bestuur zijn. 
2. De bijeenroeping van de vergadering en de bekendmaking van de stukken vinden plaats 

conform de voor de betreffende vergadering geldende procedure. 

Amendementen op het voorstel voor de kandidatenlijst. 

Artikel 14. 

Op het voorstel voor de kandidatenlijst kunnen amendementen worden ingediend, conform de 
voor de betreffende vergadering geldende procedure en met inachtneming van het volgende: 

a. een amendement kan slechts in behandeling worden genomen voor zover daarin wordt 
voorgesteld om een kandidaat die reeds op het voorstel voor de kandidatenlijst voorkomt, 
voor een andere positie te kandideren en 

b. een amendement kan slechts in behandeling worden genomen indien het ook door de 
kandidaat die het betreft, wordt ondersteund. 

 

Stemmingen over de kandidatenlijst. 

Artikel 15. 

1. Over iedere positie op de kandidatenlijst wordt gestemd, tenzij voor een bepaalde positie 
slechts een kandidaat is. In dat geval wordt hij door de voorzitter voor de betreffende positie 
verkozen verklaard. 

2. De stemmingen beginnen bij de hoogste positie op de lijst, gevolgd door de tweede, 
enzovoort. 

3. Indien voor een bepaalde positie meerdere kandidaten zijn, wordt de volgende procedure in 
acht genomen: 
a. Een kandidaat is verkozen indien hij de volstrekte meerderheid van stemmen heeft 

gehaald. 
b. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming 

plaats.  
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c. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  

d. Bij herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming als bedoeld onder b, 
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, met uitzondering van de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het 
minst aantal stemmen is uitgebracht. 

e. Is bij die voorafgaande stemming het minst aantal stemmen op meerdere personen 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  

f. Wanneer bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie 
van beiden is gekozen. 

4. Indien een kandidaat die door middel van een amendement voor een andere positie is 
gekandideerd, een stemming verliest, dan is hij ook kandidaat voor de volgende posities, 
tenzij de kandidaat anders beslist.  

5. Indien een kandidaat door een aangenomen amendement op hogere positie terechtkomt, 
zakken zowel de kandidaat die aanvankelijk op die positie stond als de kandidaten die op de 
posities stonden tot aan die van de kandidaat die op een hogere positie is terechtgekomen, 
elk een plaats.  

6. Voor het overige geldt inzake stemmingen hetgeen in de betreffende statuten en reglementen 
is bepaald. 

7. De kandidaten die zijn verkozen op de posities die vallen binnen het maximum waaraan een 
kandidatenlijst conform de Kieswet is gebonden, zijn de kandidaten op de definitieve 
kandidatenlijst. Deze lijst wordt als zodanig in zijn geheel door de vergadering vastgesteld. 

8. Eventuele overige kandidaten zijn reservekandidaten, op volgorde van de verkozen posities. 
 

Communicatie over de positie op de kandidatenlijst en bewilliging. 

Artikel 16. 

1. Op de eerste werkdag na de vaststelling van de kandidatenlijst, stelt het bestuur de 
kandidaten van hun definitieve positie op de kandidatenlijst op de hoogte, voor zover zij niet 
aanwezig waren bij de vergadering waarop hierover besloten is.  

2. Daarbij verzoekt het bestuur de kandidaten om in hun kandidaatstelling te bewilligen door 
middel van het ondertekenen van de Bewilligingverklaring. 

 

Uitvallen kandidaten. 

Artikel 17. 

Indien de kandidatenlijst onvolledig wordt in geval van overlijden, verhuizen of bedanken van 
een kandidaat, is het bestuur bevoegd om de kandidatenlijst door opschuiving aan te vullen 
met reservekandidaten als bedoeld in art. 15, lid 8.  

Inlevering kandidatenlijst. 

Artikel 18. 

Het bestuur draagt zorg voor het inleveren van de kandidatenlijst en de daarbij in te leveren 
stukken op de dag van kandidaatstelling. 

Niet-periodieke verkiezingen. 

Artikel 19. 

1. In geval van niet-periodieke verkiezingen, vindt de kandidaatstelling zoveel mogelijk met 
inachtneming van dit reglement plaats, waarbij het bestuur, zodra de vermoedelijke dag van 
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de verkiezingen bekend is, de termijnen vaststelt. De definitieve kandidatenlijst wordt in elk 
geval vastgesteld door de vergadering. 

2. Het bestuur publiceert zo spoedig mogelijk de gewijzigde kandidaatstellingsprocedure. 
3. Bij gemeentelijke herindeling is, als er sprake is van meerdere kiesverenigingen, de 

kandidaatstellingsprocedure een verantwoordelijkheid van de betreffende kiesverenigingen 
gezamenlijk. 

4. Bij vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer binnen een jaar na de laatstgehouden 
verkiezingen, kan het bestuur besluiten om dezelfde kandidatenlijst te hanteren als bij deze 
laatstgehouden verkiezingen. 

5. In afwijking van het vorige lid, is het Landelijk Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 
een zodanig aantal kiesverenigingen als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende 
gedeelte van de stemmen die op het Uniecongres uitgebracht kunnen worden, verplicht tot het 
bijeenroepen van een het Uniecongres om een nieuwe kandidatenlijst vast te stellen. 

 

Vertrouwenskwesties. 

Artikel 20. 

Personen kunnen een eventuele klacht over het functioneren van de selectiecommissie, het 
bestuur of de vergadering, melden bij de persoon die daartoe ingevolge de regeling inzake 
vertrouwens- en integriteitskwesties is aangewezen.  

Hardheidsclausule. 

Artikel 21. 

Indien de toepassing van een of meerdere onderdelen van dit reglement zodanig uitwerkt dat 
het de ChristenUnie schaadt of beperkt, of op een andere manier tot onwenselijke of 
onredelijke uitkomsten leidt, dit ter beoordeling van het bestuur, dan kan het bestuur besluiten 
om van het betreffende onderdeel af te wijken. Het stelt de vergadering zo snel mogelijk van 
een dergelijke beslissing in kennis. 

Onvoorziene gevallen. 

Artikel 22. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het stelt de vergadering zo 
snel mogelijk van een dergelijke beslissing in kennis. 

Herzien en in zijn geheel vastgesteld door het Uniecongres in zijn vergadering van zaterdag 17 
november 2007, in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. 
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Bijlage 2. Reflectievragen. Wil ik wel of niet door na 2014? 
 
Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel voor raadsleden, wethouders e.a. in het nadenken 
over de vraag of zij zich wel of niet beschikbaar stellen voor een nieuwe periode (2014-2018). 

Zelfs als het voor u eigenlijk al een uitgemaakte zaak is dat u door wilt gaan kan het toch goed zijn 
eens te reflecteren op onderstaande vragen. 

Reflecteren gaat over het algemeen trouwens beter en dieper als iemand anders de vragen stelt. Dat 
moet wel iemand zijn die vertrouwd is, die goed kan luisteren en durft door te vragen. 

Als het antwoord op een vraag ‘nee’ is, hoeft dat nog niet meteen te betekenen dat u dus moet 
stoppen. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat u een training bij de Kaderschool moet gaan volgen, 
een andere manier van werken moet ontwikkelen, meer balans moet gaan zoeken of bepaalde 
struikelblokken in de samenwerking met anderen eens ter sprake moet gaan brengen. 

A. VISIE 

- Ben ik nog voldoende gemotiveerd? Voor mijn gemeente en voor de ChristenUnie?  
- Heb ik nog voldoende inspiratie? 
- Zit ik nog op de goede weg in mijn leven? Wat wil God van mij? 

B. IDENTITEIT 

- Past dit nog bij mij? 
- Zie ik mijzelf nog vier jaar in deze functie actief zijn? 
- Ben ik nog mezelf en kan ik dat blijven? 
- Kom ik voldoende aan mezelf toe (lichamelijke en geestelijke gezondheid)? 

C. WIL 

- Zijn er geen botsingen met mijn persoonlijke waarden en normen? 
- Kan ik het verantwoorden richting mijn huwelijk, gezin, vrienden e.a.? 
- Heb ik nog helder voor ogen waarom/waarvoor ik dit doe? 

D. CAPACITEITEN 

- Kan ik het nog? Lukt het me nog? 
- Doe ik dit niet al te lang? Wat vind ik zelf? Wat denk ik dat anderen daarvan vinden? 
- Kan ik de verwachte uitdagingen aan? 
- Kan ik nog een keer een campagne aan en weer een nieuwe start maken met een nieuwe fractie, 
raad en college? 
- Kan ik me nog voldoende verder ontwikkelen? 

E. GEDRAG 

- Kan ik nog steeds (of steeds beter) omgaan met fractiegenoten, (mede-)raadsleden, (mede-) 
collegeleden, ambtenaren, burgers e.d.? 
- Reageer ik nog goed (of steeds beter) op uitdagingen, veranderingen, menselijke of bestuurlijke 
problemen, etc.? 

F. OMGEVING 

- Staan mijn dierbaren erachter als ik doorga? 
- Staan mijn politieke collega’s en vrienden erachter als ik doorga? 
- Willen ze me (nog steeds) graag hebben? Hebben ze me (nog) nodig? 
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Bijlage 3. Profielschets kandidaten ChristenUnie 
Gemeenteraad <<naam gemeente>> 
 

Het bestuur van ChristenUnie <<naam kiesvereniging>> dient conform artikel 4 van het Reglement 
Kandidaatstelling en Verkiezingen uiterlijk dertien maanden voor de verkiezingen een profielschets 
van de kandidaten voor te leggen aan de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor het onderstaande 
profiel te hanteren bij het samenstellen van de kandidatenlijst. Deze profielschets is opgesteld op 
basis van de functieprofielen uit het lokaal en provinciaal Functieboek ChristenUnie..  

Fundament 

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als 
hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende Woord van God, waardoor 
zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Het zijn herkenbare navolgers van Christus in 
de politiek. Daarnaast hebben zij een basisinstelling die verwoord wordt in de volgende termen: 

 Dienstbaarheid 
De grondhouding van elke kandidaat die een politiek-bestuurlijke functie wil bekleden moet 
zijn dat hij van harte bereid is om in een dienende functie werkzaam te zijn, d.w.z. om God, de 
naaste en de partij te dienen. Concreet betekent dit: niet het eigen belang voorop en niet 
willen heersen, maar nederigheid, willen samenwerken, onderwerping aan Gods Woord en 
het beste voor mens en samenleving zoeken. 
 

 Authenticiteit 
De politiek lijkt onder steeds grotere invloed te staan van media, hypes en opiniepeilingen. 
Een ChristenUnie-politicus blijft daarin zichzelf en houdt vast aan de Bijbel, het 
verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen. Hij of zij is eerlijk, ook over 
gemaakte fouten. 
 

 Integriteit 
Integer handelen houdt in dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Niet alleen strikt de 
regels volgen, maar in relatie tot mensen en middelen een betrouwbaar, transparant christen 
zijn, een mens uit één stuk. Vertrouwen wekken door sociale en ethische normen te 
handhaven, ook als er kansen zijn dat minder te doen.  

 Bereidheid om te leren 
In de overvloed aan criteria die vaak genoemd worden, bestaat het risico op een vruchteloze 
zoektocht naar het bekende ‘schaap met vijf poten’. Het is goed om te beseffen dat zelden 
een kandidaat gevonden wordt die aan alle criteria kan voldoen. Belangrijker is het dat de 
kandidaat de bereidheid en inzet toont om te leren en dat de genoemde competenties (in de 
profielen) in ieder geval in potentie aanwezig zijn.  

 

Functie gebonden kenmerken 
Een raadslid functioneert in een redelijk complexe omgeving. Allerlei belangen moeten worden 
afgewogen in een omgeving waar tal van mensen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Een 
raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in gemeenteraad: 

a. het volk vertegenwoordigen 
b. kaders stellen voor het college 
c. controleren of gebeurt wat is afgesproken 

Uiteraard is het verkiezingsprogramma het uitgangspunt voor de inzet op deze drie terreinen. 

Om bovenstaande goed te kunnen doen, maakt ons raadslid deel uit van een fractie, bestaande uit 
steunfractieleden en raadsleden. Daarnaast is er contact met tal van mensen buiten de fractie. Een 
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kleine greep: raadsleden van andere politieke partijen en naburige gemeenten, burgemeester en 
wethouders, ambtenaren, burgers, maatschappelijke instellingen, pers, etc. Dit vraagt veel van een 
raadslid en maakt het wenselijk dat een raadslid beschikt over de volgende competenties, zoals die 
staan verwoord in het lokaal en provinciaal Functieboek ChristenUnie: 

Gewenste competenties aangevuld met mogelijke gedragsindicatoren 

 Stressmanagement 
 Kan omgaan met tegenslagen en verliezen 
 Weet ook onder tijdsdruk correct te handelen 

 Mondelinge en schriftelijke communicatie 
 Kan goede vragen stellen om de juiste informatie te krijgen 
 Luistert eerst voordat hij of zij conclusies trekt 
 Brengt de boodschap duidelijk over rekening houdend met de doelgroep 
 Kan verschillende soorten teksten voor verschillende doelgroepen schrijven 
 Weet te communiceren met een verscheidenheid aan mensen 

 Overtuigingskracht 
 Kan ChristenUnie standpunten helder uitdragen in een debat 
 Is in staat strategische argumenten zo over te brengen dat ze een divers publiek 

aanspreken 
 Kan visie standvastig en met passie overdragen  
 Kan argumenten kracht bijzetten wanneer er tegenstand optreedt 

 Gerichtheid op burgers 
 Zoekt bij de voorbereiding van besluiten regelmatig contact met direct betrokken burgers 
 Weet wat er leeft in de samenleving en kan dat doorvertalen naar de politieke arena in de 

vorm van standpunten, vragen, initiatieven e.d. 
 Vraagt in debatten aandacht voor het perspectief van de burgers ipv alleen maar dat van 

politici en ambtenaren 
 Samenwerken 

 Stelt zich constructief op binnen de fractie 
 Houdt rekening met de sterktes en zwaktes van andere fractieleden 
 Draagt bij aan gezamenlijk resultaat 
 Houdt anderen op de hoogte van zijn of haar werkzaamheden 
 Is erop gericht nieuw talent bij de fractie te betrekken 
 Zoekt constructieve samenwerking met andere politieke partijen, maatschappelijke 

organisaties en allerlei andere actoren 
 Is zich ervan bewust hoe eigen houding overkomt op de ander en weet dan ook sociale 

codes en lichaamstaal op de juiste wijze toe te passen (interpersoonlijke sensitiviteit) 
 Staat open voor opbouwende kritiek (feedback, voortgangsgesprekken e.d.) 

 Analytisch vermogen 
 Kan ambtelijke teksten lezen  
 Kan binnen en tussen documenten verbanden leggen 
 Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden 
 Kan stukken en standpunten beoordelen in het licht van het ChristenUnie-gedachtegoed 

en daaruit conclusies trekken 
 Politieke en bestuurlijke sensitiviteit 

 Kan inschatten welke zaken politiek gevoelig liggen 
 Ziet de politieke implicaties van het geschrevene of gesprokene 
 Kan een politiek oordeel vormen in diverse situaties 
 Herkent vroegtijdig situaties die invloed (kunnen) hebben op het eigen functioneren of het 

vigerende beleid (inclusief afbreukrisico’s)  
 Heeft antenne voor actuele gebeurtenissen waar de politiek of specifiek de ChristenUnie 

iets mee moet of kan (o.a. herkennen van politiek braakliggend terrein) 
 Schat mogelijke effecten van eigen beleid/voorstellen goed in 

 Plannen/organiseren van eigen werk 
 Overziet het raadswerk en weet hier structuur in aan te brengen 
 Kan raadswerk combineren met andere verantwoordelijkheden (bijv. gezin, kerk, werk) 
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Bijlage 4.  Profielschets fractie ChristenUnie Gemeenteraad 
<<naam gemeente>> 
 

Deze profielschets is ontwikkeld door het bestuur van ChristenUnie <<naam kiesvereniging>> op 
basis van informatie uit het Handboek Verkiezingen van het landelijk bureau van de ChristenUnie. Het 
bestuur dient conform artikel 4 van het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen uiterlijk dertien 
maanden voor de verkiezingen een profielschets van de fractie voor te leggen aan de 
ledenvergadering. Het bestuur stelt voor het onderstaande profiel te hanteren bij het samenstellen van 
de kandidatenlijst. 

 

Inleiding 

Gezien de vaak beperkte omvang van de ChristenUnie fractie moet dit fractieprofiel tevens worden 
gezien als een profiel voor de fractie inclusief steunfractieleden. 

Algemeen 

1. De fractie geeft als team vorm en inhoud aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in 
de raad. Ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten, maar is vanwege de 
samenwerking wel verantwoording verschuldigd aan de anderen.  

2. De fractie is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en stelt er zich een eer in de goede naam 
van Christus hoog te houden. 

3. De fractie werkt nauw samen met het bestuur in het realiseren van de doelen van de 
ChristenUnie. 

4. De fractie werkt planmatig en stelt daartoe jaarlijks een werkplan op met daarin de 
speerpunten en doelen voor het komende jaar, die gebaseerd zijn op het vigerende 
verkiezingsprogramma en de politieke actualiteit. 

5. De fractie rapporteert jaarlijks aan het verantwoordelijke bestuur en de ledenvergadering over 
haar resultaten in relatie tot het verkiezingsprogramma en haar werkplan. 

 
 

Type fractie 

De ChristenUnie fractie in de gemeenteraad van <<naam gemeente>> in de periode 2010-2014 

1. is in haar stellingnamen positief kritisch en constructief  
2. is wars van populisme maar durft wel de onderste steen boven te brengen en te zeggen waar 

het op staat 
3. is creatief en verrassend in haar optreden, zowel binnen als buiten de raad (bijv. media) 
4. verwoordt op heldere wijze een bijbelse visie op hedendaagse politieke vraagstukken 
5. is proactief door zelf initiatieven te nemen om onderwerpen op de raadsagenda te krijgen 
6. is doelgericht 
7. weet andere partijen mee te krijgen in haar standpunten 
8. kan goed omgaan met tegenslagen en verliezen 
9. fungeert als een team waarbij de steunfractie een actieve rol vervult  
10. probeert ook buiten de kring van fractie, steunfractie en bestuur mensen te betrekken bij haar 

politieke werk 
11. onderhoudt goede contacten met wijkraden, belangengroepen, kerken e.d. 
12. betrekt leden actief bij haar standpuntbepaling via internet, nieuwsbrief, op 

ledenvergaderingen e.d. 
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Fractievoorzitter 

De fractievoorzitter geeft als primus-interparis leiding aan de fractie. Voor hem of haar kan het 
volgende aanvullende gesteld worden. De fractievoorzitter: 

1. draagt bij aan een open en doelgerichte communicatie in de fractie 
2. ziet het grotere plaatje vanuit het perspectief van de ChristenUnie 
3. is een echte teamspeler die zijn (steun)fractie enthousiasmeert en stimuleert 
4. heeft oog voor de onderlinge verschillen en kwaliteiten en laat mensen tot bloei komen 
5. kan knopen doorhakken  
6. kan coachen en delegeren 
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Bijlage 5. Profielschets wethouder ChristenUnie 
Gemeenteraad <<naam gemeente>> 
 

Ook al is er geen garantie te geven op het meedoen in een coalitie, het is verstandig hier vooraf wel 
over na te denken. Deze profielschets biedt een handreiking en is opgesteld op basis van de 
functieprofielen uit het lokaal en provinciaal Functieboek ChristenUnie. 

Fundament 

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als 
hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende Woord van God, waardoor 
zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Het zijn herkenbare navolgers van Christus in 
de politiek. Daarnaast hebben zij een basisinstelling die verwoord wordt in de volgende termen: 

 Dienstbaarheid 
De grondhouding van elke kandidaat die een politiek-bestuurlijke functie wil bekleden moet 
zijn dat hij van harte bereid is om in een dienende functie werkzaam te zijn, d.w.z. om God, de 
naaste en de partij te dienen. Concreet betekent dit: niet het eigen belang voorop en niet 
willen heersen, maar nederigheid, willen samenwerken, onderwerping aan Gods Woord en 
het beste voor mens en samenleving zoeken. 

  
Authenticiteit 
De politiek lijkt onder steeds grotere invloed te staan van media, hypes en opiniepeilingen. 
Een ChristenUnie-politicus blijft daarin zichzelf en houdt vast aan de Bijbel, het 
verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen. Hij of zij is eerlijk, ook over 
gemaakte fouten. 

  
Integriteit 
Integer handelen houdt in dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Niet alleen strikt de 
regels volgen, maar in relatie tot mensen en middelen een betrouwbaar, transparant christen 
zijn, een mens uit één stuk. Vertrouwen wekken door sociale en ethische normen te 
handhaven, ook als er kansen zijn dat minder te doen.  

 Bereidheid om te leren 
In de overvloed aan criteria die vaak genoemd worden, bestaat het risico op een vruchteloze 
zoektocht naar het bekende ‘schaap met vijf poten’. Het is goed om te beseffen dat zelden 
een kandidaat gevonden wordt die aan alle criteria kan voldoen. Belangrijker is het dat de 
kandidaat de bereidheid en inzet toont om te leren en dat de genoemde competenties (in de 
profielen) in ieder geval in potentie aanwezig zijn.  

 

Een wethouder is vaak een gezichtbepalende figuur voor een partij, die tegelijkertijd wel een totaal 
andere rol vervult dan een raadslid (of fractie) van dezelfde partij. Samen met overige wethouders en 
burgemeester (collegiaal bestuur) draagt een wethouder verantwoording voor het bestuur van de 
gemeente. Binnen de gestelde kaders bereidt de wethouder beleid voor. Vervolgens voert hij/zij het 
beleid uit dat vastgesteld is door de gemeenteraad, initieert hierin en legt hier verantwoording over af.  

Om als wethouder goed te kunnen functioneren is het een voorwaarde dat hij/zij beschikt over een 
HBO of academisch werk- en denkniveau. De hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden vraagt 
daarnaast dat een wethouder beschikt over de volgende competenties: 
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Gewenste competenties aangevuld met mogelijke gedragsindicatoren 

 Stressmanagement 
 Kan omgaan met tegenslagen en verliezen 
 Weet ook onder tijdsdruk correct te handelen 

 Initiërende kracht 
 Is proactief in het voorstellen van creatieve en werkbare oplossingen voor 

maatschappelijke problemen 
 Mondelinge en schriftelijke communicatie 

 Kan goede vragen stellen om de juiste informatie te krijgen 
 Luistert eerst voordat hij of zij conclusies trekt 
 Brengt de boodschap duidelijk over rekening houdend met de doelgroep 
 Kan verschillende soorten teksten voor verschillende doelgroepen schrijven 
 Weet te communiceren met een verscheidenheid aan mensen 
 Weet op de juiste manier en op het juiste moment de media in te zetten 

 Samenwerken 
 Stelt zich constructief op binnen het college en andere verbanden 
 Draagt bij aan gezamenlijk resultaat 
 Houdt anderen op de hoogte van zijn of haar werkzaamheden 
 Zoekt constructieve samenwerking met andere politieke partijen, maatschappelijke 

organisaties en allerlei andere actoren 
 Is zich ervan bewust hoe eigen houding overkomt op de ander en weet dan ook sociale 

codes en lichaamstaal op de juiste wijze toe te passen (interpersoonlijke sensitiviteit) 
 Staat open voor opbouwende kritiek (feedback, voortgangsgesprekken e.d.) 

 Resultaatfocus 
 Benoemt speerpunten uit coalitieakkoord betreffende de eigen portefeuille(s) waar hij/zij 

zich op wil richten tijdens de bestuursperiode 
 Zet eigen speerpunten om in beleidsplannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten 
 Kan knopen doorhakken om processen gaande te houden 

 Politieke en bestuurlijke sensitiviteit 
 Kan een politiek oordeel vormen in diverse situaties 
 Herkent vroegtijdig situaties die invloed hebben op het eigen functioneren en/of het beleid 

(inclusief afbreukrisico’s)  
 Kan nóg meer dan een fractievoorzitter de bestuurlijke processen tussen raad, griffie, 

college, ambtenaren en externen op waarde schatten (ziet kansen en bedreigingen) 
 Toetst bij de juiste partijen of er draagvlak is voor voorstellen 

 Visie delen 
 Ziet het grotere plaatje (helikopterview) vanuit ChristenUnie-perspectief en weet anderen 

daarin mee te krijgen 
 Kan enthousiasmeren voor christelijke politiek, zowel in één op één gesprekken als voor 

groepen 
 Onderhandelen 

 Kan besluitvorming zo voorbereiden en afronden dat voorstellen aangenomen worden, 
o.a. in college en raad 

 Kan belangen van de eigen gemeente behartigen in onderhandeling met marktpartijen en 
andere overheden 
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Bijlage 6. Bewilligingverklaring ChristenUnie 
Ingaande per 17 november 2007 

Algemeen deel 

1. Ik, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (vermelden naam)  
ben lid van de ChristenUnie,  
kiesvereniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (vermelden naam kiesvereniging)  
en ik ben geen lid van een andere politieke partij. 

 

2. Door deze verklaring te ondertekenen, bewillig ik in een kandidatuur  
voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (vermelden kandidaatstellingsprocedure). 
 

3. Ik onderschrijf de Uniefundering en de Unieverklaring van de ChristenUnie. 
 

4. Ik ben gehouden aan de binnen de ChristenUnie geldende statuten, reglementen en voor het 
politieke werk relevante besluiten. Dit geldt in het bijzonder voor: 
a. de Gedragscode voor ChristenUnie-politici en  
b. de Regeling Verenigbaarheid functies, waarvan ik mij van de inhoud op de hoogte heb 

gesteld. 
 

5. Ik ben gehouden om het door de ChristenUnie opgestelde kernprogramma en het daarop 
gebaseerde verkiezingsprogramma uit te dragen en te verdedigen. 

 

Bijzonder deel voor ChristenUnie-politici 

6. Ik zal actief deelnemen aan de gezamenlijke campagneactiviteiten. Als ik voor mijzelf campagne 
ga voeren, vraag ik daar eerst goedkeuring voor aan het campagneteam. Ik gebruik daarbij altijd 
de bestaande ChristenUnie-huisstijl. 
 

7. Indien ik word verkozen, zal ik bij mij mijn installatie de eed afleggen. 
 

8. Indien ik word verkozen, zal ik deel uitmaken van de ChristenUnie-fractie. 
 

9. Indien ik word verkozen en om welke reden dan ook daarna geen deel (meer) uitmaak van de 
ChristenUnie-fractie, of geen lid meer ben van een kiesvereniging, zal ik mijn zetel ter 
beschikking stellen. 
 

10. Indien ik word verkozen, wil ik, voor de duur van de functie waarvoor ik ben verkozen, lid zijn 
van de Bestuurdersvereniging, met alle daaraan verbonden rechten en plichten. 
 

11. Indien ik word verkozen, ben ik bereid om regelmatig met het bestuur van de betreffende 
ChristenUnie-geleding gesprekken te voeren aangaande verwachtingen omtrent mijn 
functioneren en daarover afspraken te maken. 

 

 

Plaats:    Datum:    Handtekening: 

 

 

Herzien en in zijn geheel vastgesteld door het Uniecongres in zijn vergadering van zaterdag 17 
november 2007, in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. 
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Bijlage 6a. Gedragscode, behorende bij de 
bewilligingsverklaring 

 

Gedragscode voor ChristenUnie-politici  
Ingaande per 14 juni 2008  
 
Artikel 1  
Toepassing  
1. De gedragscode geldt voor alle politieke ambtsdragers die namens de ChristenUnie actief zijn.  

2. Voor zover van toepassing, geldt de gedragscode ook voor:  
a. bestuursleden van de ChristenUnie en  
b. personen die de Bewilligingverklaring hebben ondertekend.  

 
Artikel 2  
Uitgangspunt en kernwaarden  
1. Niet alle situaties zijn in regels te vatten. Maar bij de beoordeling van gedragingen van 
ChristenUnie-politici, geldt altijd het volgende uitgangspunt:  
 

Vertegenwoordigers van de ChristenUnie geloven in Jezus Christus als hun Heer en 
Verlosser. Zij aanvaarden de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God waardoor zij zich 
in heel hun doen en laten willen laten leiden. Zij zijn daarop aanspreekbaar en zijn daarom 
bereid om hun politieke en persoonlijke gedragingen en opvattingen vanuit de Bijbel te 
verantwoorden. Daarbij gaat het niet slechts om enkele losse bijbelteksten of aan de Bijbel 
ontleende noties, maar om het geheel van de Bijbel.  

 
2. Vervolgens zijn de volgende kernwaarden richting gevend:  
 
a. Authentiek en politiek geloofwaardig  
ChristenUnie-politici zijn politiek geloofwaardig. Dit betekent dat hun publieke gedrag niet strijdig is 
met de uitgangspunten van de ChristenUnie, zoals die zijn vastgelegd in de Uniefundering en het 
Kernprogramma.  
 
b. Betrokken en dienstbaar  
ChristenUnie-politici zijn betrokken op en bewogen met de samenleving. Ze weten zich in dienst van 
God en daarmee in dienst van de samenleving geplaatst.  
 
c. Eerlijk en betrouwbaar  
ChristenUnie-politici zijn eerlijk, integer en betrouwbaar. Dit betekent dat ze, ook tot eigen schade, 
fouten durven te erkennen.  
 
d. Open en onafhankelijk  
ChristenUnie-politici zijn toegankelijk en ze staan open voor andere meningen. Ze zijn wat dat betreft 
onbevangen en ze laten zich niet leiden door persoonlijke belangen. Ook zijn ze transparant over het 
eigen handelen en kunnen ze dat verantwoorden.  
 
e. Deskundig en verantwoordelijk  
ChristenUnie-politici zijn deskundig, gedegen en bestuurlijk capabel. Zij hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn vanuit hun functie alleen gericht op het maatschappelijk belang.  
 
Artikel 3  
Ambtsvervulling en nevenfuncties  
1. ChristenUnie-politici dragen zorg voor een goede ambtsvervulling.  

2. Zij maken eventuele nevenfuncties openbaar, waarbij ze aangeven of het een bezoldigde of een 
onbezoldigde nevenfunctie betreft.  
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3. Zij zullen geen nevenfunctie bekleden die:  
a. zozeer verstrengeld is met hun ambt dat er regelmatig raakvlakken tussen die nevenfunctie 
en hun ambt voorkomen, of  
b. zoveel tijd in beslag neemt dat een goede ambtsvervulling daardoor in gevaar komt.  

 
4. Zij onthouden zich van deelname aan besluitvorming over zaken waarbij de belangen van de 
betreffende nevenfunctie en die van het publieke lichaam elkaar raken.  
 
Artikel 4  
Verenigbaarheid functies  
ChristenUnie-politici houden zich inzake de combinatie van functies binnen de partij en het openbaar 
bestuur aan de Regeling Verenigbaarheid functies.  
 
Artikel 5  
Voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling  

1. ChristenUnie-politici voorkomen bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties bevoordeling in 
strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Zij zorgen ervoor dat zij ook de schijn van een 
dergelijke bevoordeling niet tegen krijgen.  

2. Zij bemoeien zich niet met de besluitvorming over de gunning van te leveren goederen of 
diensten, wanneer zij via een zakelijke of persoonlijke relatie betrekkingen hebben met de 
aanbieder daarvan.  

 
Artikel 6  
Zorgvuldig met informatie  

1. ChristenUnie-politici gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun 
functie beschikken.  

2. Zij maken niet gebruik van deze informatie ten gunste van zichzelf of van hun zakelijke of 
persoonlijke betrekkingen.  

 
Artikel 7  
Communicatie  
ChristenUnie-politici informeren geregeld de burgers, in het bijzonder de leden van de ChristenUnie 
en het betreffende ChristenUnie-bestuur, over de politieke ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de 
ingenomen standpunten.  
 
Artikel 8  
Aannemen geschenken  
ChristenUnie-politici zijn terughoudend met het aannemen van diensten en geschenken. Zij laten 
aangenomen diensten en geschenken altijd registreren in het daartoe bestemde register van het 
openbare lichaam waar zij politicus zijn.  
 
Artikel 9  
Bestuurlijke uitgaven en voorzieningen  

1. ChristenUnie-politici zijn terughoudend met het doen van bestuurlijke uitgaven ten laste van 
het openbare lichaam waar zij politicus zijn.  

2. Zij belasten het publieke lichaam waar zij politicus zijn alleen met hun bestuurlijke uitgaven 
als deze:  

a. uit de functie voortvloeien en  
b. het belang van dat lichaam dienen en  
c. in het maatschappelijk verkeer niet als onredelijk worden beschouwd.  
3. ChristenUnie-politici gebruiken publieke eigendommen of voorzieningen niet voor 
privé-doeleinden.  
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Artikel 10  
Onkostenvergoedingen en declaraties  

1. ChristenUnie-politici houden zich aan de voor hen geldende regels voor 
onkostenvergoedingen.  

2. Zij zijn terughoudend met het indienen van declaraties. Ze declareren geen kosten die niet 
daadwerkelijk zijn gemaakt of die reeds op een andere manier worden vergoed.  

 
Artikel 11  
Verantwoording uitgaven en declaraties  
ChristenUnie-politici houden zich ten allen tijde aan de voor hen van toepassing zijnde regels 
betreffende verantwoording van uitgaven en declaraties. Zij dragen zorg voor een dusdanig 
deugdelijke en transparante administratieve afhandeling van uitgaven en declaraties, dat zij die te 
allen tijde kunnen verantwoorden tegenover het bestuur dat verantwoordelijk is voor het niveau 
waarop de betreffende politicus actief is of tegenover een door dat bestuur aangewezen expert.  
 
Artikel 12  
Vertrouwens- en integriteitskwesties  

1. De ChristenUnie kent een regeling die de wijze waarop met vertrouwens- en 
integriteitskwesties wordt omgegaan, regelt.  

 
2. In deze regeling is aangegeven hoe ChristenUnie-politici advies kunnen krijgen over het 
omgaan met de Gedragscode en over andere integriteitvraagstukken.  

 
Artikel 13  
Schending gedragscode  

1. Wanneer er een vermoeden bestaat dat een ChristenUnie-politicus handelt in strijd met wat 
in de Gedragscode is bepaald, spreekt het bestuur dat verantwoordelijk is voor het niveau 
waarop de betreffende politicus actief is, hem daarop aan en roept het hem daarover ter 
verantwoording.  

2. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan wel tot problemen leidt, besluit het 
verantwoordelijke bestuur tot het nemen van maatregelen.  

3. Een dergelijk besluit wordt slechts genomen nadat het bestuur een advies heeft gevraagd 
als bedoeld in het vorige artikel, tweede lid.  

 
Vastgesteld door het Uniecongres in zijn vergadering van zaterdag 14 juni 2008, in de Nieuwe 
Buitensociëteit te Zwolle. 
 

Toelichting  
 
Algemene gedragscodes voor politici en bestuurders  
Gedragscodes zijn lang niet altijd op alle onderdelen juridisch afdwingbaar. Vaak “regelen” ze zaken 
die op basis van de formele wetten en regels onduidelijk blijven. Of ze scherpen de wet aan. Een 
gedragscode is dus echt een intentiedocument. Door een gedragscode na te leven, geeft iemand aan 
zich ruim aan wetten en regels te willen houden om zo zijn integriteit boven iedere twijfel te verheffen.  
Momenteel zijn er op de verschillende bestuurlijke niveaus gedragscodes voor “politieke 
ambtsdragers” in gebruik, die integriteitzaken regelen.  
 

 Op gemeentelijk en provinciaal niveau  
Gemeenteraden zijn verplicht om voor zichzelf, voor de wethouders en voor de burgemeester een 
gedragscode op te stellen. Deze verplichting volgt uit de Gemeentewet. Op provinciaal niveau geldt 
een vergelijkbare verplichting Alle gemeenten en provincies kennen dus gedragscodes voor hun 
bestuurders en politici.  
 

 Op landelijk niveau  
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Op landelijk niveau geldt de verplichting tot het opstellen van een gedragscode echter niet. Wel heeft 
de Tweede Kamer in zijn Reglement van Orde opgenomen dat kamerleden hun buitenlandse reizen 
op uitnodiging van derden, geschenken met een hogere waarde dan vijftig euro en de te verwachten 
inkomsten uit hun nevenfuncties openbaar maken. Voor ministers en staatssecretarissen geldt deze 
regeling overigens niet.  
 

 Op Europees niveau  
De Nederlandse europarlementariërs hebben in februari 2005 een (vernieuwde) financiële 
gedragscode opgesteld. Zij hebben ondermeer afgesproken dat zij alleen daadwerkelijk gemaakte 
reiskosten zullen behouden (voor reizen per auto wordt als km-kosten maximaal de opgave van 
ANWB/Consumentenbond gehanteerd). Ook houden de delegaties een administratie bij die ter 
beoordeling aan een deskundige wordt voorgelegd (zowel de administratieve verantwoording als de 
rapportage van de deskundige zijn openbaar). In september 2005 is het zogenaamde “Statuut van de 
leden van het Europees Parlement” aangenomen, dat een uniforme rechtspositie regelt voor alle 
Europarlementariërs. Ook zijn de ondoorzichtige ‘forfaitaire onkostenvergoedingen’ aangepast.  
Vanaf 2009, wanneer het Statuut in werking treedt, geldt voor alle parlementariërs dat zij alleen 
daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen declareren. De huidige Nederlandse gedragscode komt dan 
te vervallen.  
 
Gedragscode voor ChristenUnie-politici  
Binnen bestuurlijk Nederland bestaan er al diverse gedragscodes. Toch is niet iedere politicus of 
bestuurder aan dezelfde afspraken gebonden, omdat de gedragscodes nogal verschillen. Daarom is 
het goed om ook als partij een aantal zaken te benoemen en daarvan te zeggen: zo doen wij dat als 
ChristenUnie-politici, dáár zijn wij op aanspreekbaar.  
 

 Aansluiting bij model-gedragscode BZK, IPO en VNG  
Bij het opstellen van de gedragscode is aansluiting gezocht bij een model-gedragscode die is 
opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal overleg en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Omdat niet alle denkbare situaties in een code genoemd kunnen 
worden, is in dit model gekozen voor een set “kernwaarden” en nadere, specifieke normen.  
 

 Aanspreekbaarheid  
De eerste kernwaarde voor ChristenUnie-politici is dat zij aanspreekbaar zijn op christelijke normen en 
waarden. Daarnaast staan ze open voor andere meningen en voor kritiek. Ook wanneer het gaat om 
het naleven van de gedragscode. Natuurlijk spreken we als leden van de ChristenUnie hier in de 
eerste plaats elkaar op aan. Soms is dat helaas niet voldoende. 
 
Daarom moeten we als partij hier iets mee. Een procedurevoorstel is geregeld in artikel 13 van de 
gedragscode.  
 

 Regeling vertrouwens- en integriteitskwesties  
We kunnen ons situaties voorstellen waarin een bestuur, een fractie of een individueel politicus of 
bestuurder de behoefte heeft om een mogelijk integriteitdilemma te bespreken met iemand buiten de 
eigen kring. Met iemand die in vertrouwen advies kan geven. Het is daarom goed om daartoe 
contactpersonen aan te stellen. De procedure wordt verder uitgewerkt in een nog op te stellen 
regeling.  
 
Werking gedragscode via Bewilligingverklaring  
Momenteel ondertekenen alle ChristenUnie-kandidaten voor verkiezingen de Bewilligingverklaring. 
Daarin bevestigen zij hun kandidatuur en beloven ze tegelijk een aantal zaken al dan niet te doen. In 
de (herziene) Bewilligingverklaring, verklaren ChristenUnie-politici dat zij zich gehouden weten aan de 
statuten, reglementen en besluiten van de ChristenUnie, waarbij deze gedragscode apart wordt 
genoemd.  
 

Artikelgewijze toelichting  
 
Artikel 1 – Geldigheid  
De term ‘politieke ambtsdragers’ is een containerbegrip. Het betreft zowel politici in de 
vertegenwoordigende lichamen van de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen, 
Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement als voor de bestuurders op deze niveaus.  
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Lid 2 geeft aan dat de code ook van toepassing is op de bestuursleden op de verschillende 
ChristenUnie-niveaus (voor zover dat mogelijk is).  
 
Artikel 2 – Uitgangspunt en kernwaarden  
In de Gedragscode voor ChristenUnie-politici is gekozen voor het noemen van een voorop gesteld 
uitgangspunt. Dit uitgangspunt is mede opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie 
Representatie die in het voorjaar van 2008 een uitgebreid rapport heeft geschreven over de eisen die 
een politieke partij al dan niet aan de persoonlijke levenswijze van (potentiële) vertegenwoordigers 
heeft gesteld. Met art. 2 lid 1 wordt tot uitdrukking gebracht dat ChristenUnie-politici gekenmerkt 
worden door de hartelijke overtuiging dat zij hun politieke en persoonlijke doen en laten willen (laten) 
toetsen aan de Bijbel, zoals deze wordt verstaan in de (protestants-)christelijke traditie, historisch en 
wereldwijd.  
 
Het uitgangspunt wordt gevolgd door een aantal volgende kernwaarden. Kernwaarde a regelt dat 
publieke gedragingen (=de levensstijl) van ChristenUnie-politici niet in strijd mogen zijn met de 
uitgangspunten waar de partij voor staat. Het kernprogramma dient als uitgangspunt voor de partij en 
haar vertegenwoordigers op elk niveau. De kernwaarden b tot en met e zijn een combinatie van de 
kernwaarden die in de model-gedragscode van Binnenlandse Zaken, het IPO en de VNG staan en 
een aantal ‘kernbegrippen’ die zijn geformuleerd op een congres van de Bestuurdersvereniging van 
onze partij (in 2003). De kernwaarden omvatten min of meer het kader waarbinnen de andere 
artikelen passen.  
 
Artikel 3 – Ambtsvervulling en nevenfuncties  
Het vervullen van nevenfuncties door bestuurders is in zijn algemeenheid positief te waarderen. Maar 
een goede functievervulling en handhaving van onpartijdigheid dienen bepalend te zijn bij de 
beslissing of een nevenfunctie aanvaard wordt of gehandhaafd kan blijven. Twee afwegingen zijn 
daarbij in ieder geval van belang:  

- er mag geen verstrengeling optreden tussen het ambt en de nevenfunctie en  
- de nevenfunctie mag niet leiden tot een zodanig tijdbeslag dat daardoor het functioneren als 
politiek ambtsdrager in het geding komt.  

 
De vraag blijft natuurlijk wanneer een nevenfunctie dusdanig bezwarend voor het politicus-zijn wordt, 
dat deze nevenfunctie zich niet met het publiek ambtsdragerschap verdraagt. Als er wel eens 
raakvlakken zijn, kan een politicus volstaan met een onthouding aan het besluitvormingsproces (denk 
bijvoorbeeld aan een raadsbesluit over subsidieverstrekking aan een stichting waaraan een raadslid 
nauw verbonden is). Maar als deze raakvlakken regelmatig bij dezelfde nevenfunctie voorkomen, 
verdient het aanbeveling om de betreffende nevenfunctie op te geven.  
Uit het oogpunt van transparantie is het dus goed dat onze politici open zijn over hun nevenfuncties. 
Niet alleen richting een selectiecommissie of een bestuur, maar ook richting de burgers.  
 
Artikel 4 – Verenigbaarheid functies  
Artikel 4 komt min of meer uit de Bewilligingverklaring 2004 (art. 6 en 7).  
In diverse wettelijke regelingen (bijv. Gemeentewet en Provinciewet) wordt al vastgelegd welke 
functies in ieder geval onverenigbaar zijn met de betreffende politieke functie. Controle daarop vindt 
plaats bij de benoeming en wie als bestuurder een functie gaat vervullen die daarmee onverenigbaar 
is, verliest zijn ambt.  
 
Daarnaast is er binnen de ChristenUnie een Regeling Verenigbaarheid functies, waarin wordt 
gesproken over deze en andere ‘onmogelijke’ en ‘onwenselijke’ combinaties. Deze regeling is op het 
Uniecongres van 17 november 2007 door het Uniecongres vastgesteld. In deze regeling wordt 
ingegaan op de onwenselijkheid van dubbele functies:  
 
“In meerdere opzichten zijn dubbelfuncties voor de ChristenUnie echter ongewenst:  

1. Kennis en ervaring worden niet optimaal in de partij gespreid; dit is niet in overeenstemming 
met het streven naar een actieve basis.  
2. Valt iemand onverwacht uit, dan is de schade daarvan des te groter.  
3. Cumulatie van functies leidt niet zelden tot overbelasting, met schade voor gezondheid en 
inzet van betrokkene, wat ook zijn weerslag heeft op de ChristenUnie (dat dit ook zijn 
weerslag heeft voor gezin, vrienden, kerk e.d. is primair de eigen verantwoordelijkheid van de 
persoon in kwestie).  
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4. Voor de persoon in kwestie en voor kerk en samenleving is het beter als mensen van de 
ChristenUnie niet door de partij worden opgeslokt, maar ook in kerk en samenleving actief zijn  
5. Er kunnen oneigenlijke/onzuivere elementen gaan meespelen, als mensen financieel 
afhankelijk geworden zijn van een cumulatie van (politieke) functies die niet als 'full-time' 
bedoeld zijn.  
6. Er kan belangenverstrengeling optreden als men in verschillende organen een besluit moet 
nemen over hetzelfde onderwerp, maar vanuit een andere verantwoordelijkheid.”  

 
Natuurlijk blijft de nood de wet breken; als het echt onmogelijk is om de regeling te volgen, kan daar 
van afgeweken worden. Maar goede ambtvervulling blijft de norm (artikel 4). Het uitoefenen van 
meerdere neven- en partijfuncties kan dat in gevaar brengen. Niet alleen vanwege de tijdsdruk, maar 
door het probleem van ‘dubbele petten’. Het is denkbaar dat een verantwoordelijk bestuur een 
ChristenUnie-politicus hier in bepaalde situaties op wijst en een dringend beroep doet om een 
nevenfunctie te laten vallen.  
 
Artikel 5 – Voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling  
Kerngedachte is dat politieke ambtsdragers het algemeen belang dienen en dat persoonlijk voordeel 
(al dan niet in een andere organisatie) nooit het oogmerk kan en mag zijn. Ze moeten hun taken 
onbevooroordeeld en objectief vervullen. Alleen al de schijn van een verstrengeling van publieke en 
andere (persoonlijke) belangen moet daarom worden vermeden.  
 
Artikel 6 – Zorgvuldig met informatie  
Een integer bestuurder dient zorgvuldig en correct om te gaan met informatie waarover hij uit hoofde 
van zijn ambt beschikt. Hij mag geen onjuiste informatie verstrekken of relevante (niet geheime) 
informatie achterhouden. Ook mag hij niet ten bate van zichzelf of van derden gebruik maken van 
informatie die hij in de uitoefening van zijn ambt heeft verkregen. Ook mag hij geen geheime 
informatie verstrekken.  
 
Integriteitrisico’s met betrekking tot ‘informatie’ komen sneller voor, naarmate een bestuurder 
meerdere (politieke) functies vervult. Het is van belang dat bestuurders bij de aanvaarding van 
nevenfuncties zich bewust zijn van deze risico’s.  
 
Artikel 7 – Communicatie  
Dit artikel komt ook uit de Bewilligingverklaring 2004 (art. 18). In lijn met transparantie en openheid, 
past het om deze bepaling in de gedragscode op te nemen.  
 
Artikel 8 – Aannemen geschenken  
Wanneer zij de ambtseed afleggen, beloven ChristenUnie-politici al dat zij geen giften of gunsten 
zullen aannemen in ruil voor een tegenprestatie. Veel openbare lichamen houden registers bij waarin 
bestuurders de geschenken die zijn ontvangen, moeten registreren. Dat geldt dan vaak vanaf een 
bepaald bedrag, zodat ‘kleine’ geschenken’ als een pen of een flesje wijn daar niet onder vallen. Los 
van die omstandigheid, geldt voor ChristenUnie-politici dat zij terughoudend zijn bij het aannemen van 
geschenken. Hierbij kunnen zij als uitgangspunt nemen dat een geschenk dat ze zelf niet zouden 
geven, ook niet zullen accepteren.  
 
Wat voor geschenken geldt, geldt in zekere zin ook voor diensten. Daarbij kan gedacht worden aan 
uitnodigingen voor diners, excursies en evenementen. Deze diensten kunnen beïnvloedingsmiddelen 
zijn en daar gaan ChristenUnie-politici zorgvuldig mee om.  
 
Artikel 9 – Bestuurlijke uitgaven en voorzieningen  
De artikelen 9, 10 en 11 vormen min of meer één geheel. Artikel 9 geeft de algemene norm: 
ChristenUnie-politici zijn terughoudend met het gebruik van publieke middelen. Artikel 10 vult nader in: 
als zij dat doen, dan doen ze dat (ruim) volgens de regels. Artikel 11 stelt verder: als zij dat doen, 
houden ze het transparant en controleerbaar.  
 
ChristenUnie-politici zijn terughoudend met het in rekening brengen van bestuurlijke uitgaven (lid 1). 
Zij kijken daarbij niet alleen naar de regels, maar houden ook rekening met hoe daarover in de 
samenleving wordt gedacht (art. 9 lid 2 sub c). Wanneer een uitgave zowel het publieke als het privé-
belang van ChristenUnie-politici raakt, zullen zij geneigd zijn om deze voor hun eigen rekening te laten 
vallen (te denken valt aan een bestuurder die uit hoofde van zijn voorbeeldfunctie een bijdrage geeft 
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aan een goed doel). Zij maken geen oneigenlijk gebruik van publieke middelen en voorzieningen en zij 
voorkomen ook de schijn daarvan (lid 3).  
 
De grens tussen eigenlijk en oneigenlijk gebruik, is niet in algemene regels te vatten. Twee 
voorbeelden. Het is natuurlijk geen probleem wanneer er thuis bij de telefoon wel eens een pen van 
de gemeente ligt. Maar het is niet toegestaan om overheidspersoneel in te zetten voor privé-feestjes 
of de technische dienst voor reparaties aan het eigen huis.  
 
Artikel 10 – Onkostenvergoedingen en declaraties  
‘Normale’ bestuurlijke uitgaven worden veelal gedekt door onkostenregelingen. Politici krijgen naast 
een bezoldiging (of ‘vergoeding voor hun werkzaamheden’) vaak een vaste onkostenvergoeding. Van 
deze vergoeding voldoen politici de kosten voor representatie, vakliteratuur en telefoon- en 
bureaukosten. Soms krijgen ze de mogelijkheid om, onder voorwaarden, thuis over een computer, fax 
of internetaansluiting te beschikken. ChristenUnie-politici houden zich aan de regels voor zulke 
voorzieningen.  
 
Bij een declaratie (lid 2) is er feitelijk sprake van ‘voorfinanciering’: een politicus betaalt in eerste 
instantie een uitgave uit eigen middelen en verzoekt vervolgens om terugbetaling. In algemene zin 
geldt dat deze financieringswijze zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. Het heeft de voorkeur 
dat kosten direct in rekening worden gebracht bij het publieke lichaam, zonder een voorfinanciering uit 
de privé-gelden.  
 
In lijn met artikel 9, zijn ChristenUnie-politici terughoudend met declaraties. Ze proberen niet het 
onderste uit de kan te halen en ze declareren geen kosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt.  
 
Artikel 11 – Verantwoording uitgaven en declaraties  
In dit artikel wordt bepaald dat het systeem van uitgaven en betalingen van declaraties en facturen 
controleerbaar dient te zijn. Vaak zal het zo zijn dat dit ook geëist wordt door de accountant van het 
overheidslichaam waar men actief is. Uit controle kan dan blijken of de uitgaven terecht zijn besteed. 
In 2005 stuitte de accountant van de gemeente Amsterdam op het feit dat diverse fracties 
tienduizenden euro’s onterecht hadden uitgegeven (de Amsterdamse bonnetjesaffaire). Het leidde 
ertoe dat die fracties het uitgegeven geld moesten terugstorten in de gemeentekas.  
 
De verantwoordingsplicht voor uitgaven geldt niet voor de vaste, forfaitaire ‘beroepskostenvergoeding’ 
voor Kamerleden en de forfaitaire onkostenvergoeding voor raads- en statenleden. Voor 
europarlementariërs ligt het anders. De Nederlandse europarlementariërs hebben een eigen 
gedragscode opgesteld. De ChristenUnie schaart zich daar van harte achter (zie hierover ook de 
algemene toelichting op de Gedragscode) en steunt in het algemeen initiatieven die transparantie 
rond de aanwending van deze publieke gelden vergroten.  
 
Artikel 12 – Vertrouwens- en integriteitskwesties  
Integriteitvraagstukken liggen vaak uiterst gevoelig, omdat ze op personen betrekking hebben. De 
goede naam kan ermee gemoeid zijn. Voorzichtigheid is daarom altijd geboden. Daarom is het 
verstandig om een instantie te hebben, bij wie ChristenUnie-politici terecht kunnen om in vertrouwen 
zaken te bespreken. Hoe deze instantie (of persoon) precies functioneert, zal in een aparte, integrale 
‘vertrouwensregeling’ geregeld worden.  
 
Artikel 13 – Schending gedragscode  
ChristenUnie-politici dienen altijd aanspreekbaar te zijn op hun gedrag. Ze staan open voor kritiek en 
voor correctie, ook door collega-politici. Gezamenlijk moeten ChristenUnie-politici zorgen voor een 
cultuur waarbinnen dit heel normaal is. Waarbij ze weten wat kan en wat niet kan. Desondanks kan 
het nodig zijn dat een bestuur moet ingrijpen en een politicus ter verantwoording moet roepen. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit op een goede manier, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Op 
basis van zo’n gesprek kan het bestuur nadere maatregelen nemen.  
 
Een besluit van het bestuur ten aanzien van (laakbaar) gedrag van een ChristenUnie-politicus is een 
vervelende kwestie. Het raakt niet alleen de betreffende persoon zelf, maar ook de partij. Daarom is 
zorgvuldigheid geboden. 
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Bijlage 6b. Uitleg en Contributietabel 
Bestuurdersvereniging 2012, behorende bij de 
bewilligingsverklaring punt 10 

 

Vereniging van ChristenUnie-bestuurders 

De bestuurdersvereniging van de ChristenUnie heeft als doel om bestuurders van de ChristenUnie 
(raadsleden, statenleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden, Eerste en Tweede 
Kamerleden, bewindspersonen, leden van het Europees Parlement, waterschapsbestuurders maar 
ook steunfractieleden, commissieleden, griffiers, gemeentesecretarissen e.d.) te ondersteunen. Zij wil 
bestuurders helpen een effectieve en consistente politieke boodschap te laten horen namens de 
ChristenUnie, in overeenstemming met Fundering, Verklaring, Kernprogramma en missie van de 
ChristenUnie. De Vereniging doet dit door over diverse onderwerpen activiteiten te organiseren, 
uitwisseling en meningvorming te stimuleren, en individueel adviezen te verstrekken. 

Concreet: 

Bijeenkomsten 

1. Jaarlijks twee ledenbijeenkomsten, vaak rond een bepaald thema 
2. Eens per twee jaar een congres voor alle bestuurders 
3. Regionale bijeenkomsten voor en door burgemeesters en wethouders 
4. Eén of twee keer per jaar een middag voor statenleden en hun steunfracties 
5. Een jaarlijkse bijeenkomst met de raadsleden en wethouders uit grotere steden 
6. Regionale themabijeenkomsten naar aanleiding van actuele discussies 

Mening en advies 

1. Individuele adviezen aan bestuurders 
2. Afgeschermde website en digitale nieuwsbrieven 
3. Vier nummers per jaar van het studieblad DenkWijzer. Eén lid van de Vereniging zit namens de 
bestuurders in de redactie. DenkWijzer wordt verzorgd door het Wetenschappelijk instituut 
4. Leden van de bestuurdersvereniging ontvangen alle publicaties van het Wetenschappelijk Instituut. 

Ondersteuning en communicatie 

1. Cursussen, trainingen, coaching en conflictbemiddeling 
2. Allerlei ondersteuning op het gebied van communicatie 
3. Op het landelijk bureau wordt de financiële - en de ledenadministratie van de Vereniging verzorgd. 
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Contributietabel Bestuurdersvereniging 
2012 

Alle bestuurders betalen per jaar een 
basiscontributie van €     

133

   
Voor raadsleden, wethouders en burgemeesters wordt deze 
basiscontributie afhankelijk van het aantal inwoners per 
gemeente verhoogd met: 

   

 Inwoneraantal per gemeente verho-
ging 

bedrag 
in € 

        

0 t/m 10.000   
10.001 t/m 12.000 33 166
12.001 t/m 14.000 55 188
14.001 t/m 18.000 83 216
18.001 t/m 24.000 133 266
24.001 t/m 30.000 188 321
30.001 t/m 40.000 238 371
40.001 t/m 50.000 289 422
50.001 t/m 60.000 322 455
60.001 t/m 80.000 343 476
80.001 t/m 100.000 371 504

100.001 t/m 125.000 421 554
125.001 t/m 150.000 449 582
150.001 t/m 250.000 510 643
250.001 t/m 375.000 526 659

>375.000   632 765
        

   
AB-Leden van de Waterschappen betalen dezelfde verhoging 
als bestuurders in gemeenten met 14.000 tot 18.000 inwoners. 216
Leden van de Provinciale Staten en Eerste Kamer en DB-leden 
van de Waterschappen betalen dezelfde verhoging als 
bestuurders in gemeenten met 40.000 tot 50.000 inwoners. 

422
Leden van de Tweede Kamer, het Europees Parlement, 
Gedeputeerde Staten, Commissarissen van de koningin, 
alsmede Ministers en Staatssecretarissen betalen dezelfde 
verhoging als bestuurders in gemeenten met meer dan 375.000 
inwoners. 765
De contributie voor buitengewone leden bedraagt  

44
In gevallen waarin leden hun contributie niet kunnen betalen 
kan - in overleg met de penningmeester - gebruik gemaakt 
worden van een "HARDHEIDSCLAUSULE". 

 

De genoemde bedragen zijn per jaar en vormen een klein percentage van de vergoeding(en) die 
jaarlijks aan bestuurders worden uitgekeerd
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Bijlage 7. Regeling Verenigbaarheid functies 

 

Woord vooraf d.d. 5 november 2012 

Onderstaande regeling en de bijbehorende bijlagen 1 en 2 zijn op een UnieCongres in 2007 
vastgesteld en derhalve niet zomaar te wijzigen.  

Toch zijn er wel enkele opmerkingen te maken: 

- in artikel 3 wordt gesproken over bestuurscontactpersonen, maar die bestaan als zodanig niet 
meer. Meldingen dienen voortaan gedaan te worden via bestuur@christenunie.nl en zullen 
primair afgehandeld worden door de directeur van het partijbureau. 

- de waterschapsbestuurders worden niet genoemd in de bijlagen. Voorlopig lossen wij dat op 
met extra tekst in de toelichting. 

- in de gemeentewet en provinciewet is inmiddels bij onverenigbaarheid de 
ombudsman/ombudscommissie toegevoegd (daardoor kloppen in bijlage 2 de lijstjes met 
functies qua nummering ook niet helemaal meer). 

 

Regeling Verenigbaarheid functies 

Ingaande per 4 december 2007 

Artikel 1. 

Toepassing. 

1. Naast de wettelijke regels inzake de verenigbaarheid van politieke functies, hanteert de 
ChristenUnie aanvullende regels. 

2. De aanvullende regels staan vermeld in de bij deze regeling behorende tabel. Deze is 
opgenomen als ‘bijlage 1’. De wettelijke regels staan vermeld in ‘bijlage 2’. 

 

Artikel 2. 

Naleving en handhaving. 

Het Landelijk Bestuur, de besturen van de Provinciale Unies en de besturen van de 
kiesverenigingen zijn binnen hun werkgebied belast met zowel het toezicht op de naleving als de 
handhaving van de regeling.  

Artikel 3. 

Advies en melding bij afwijking. 

1. Provinciale Uniebesturen en besturen van kiesverenigingen kunnen de betreffende 
bestuurscontactpersoon binnen het Landelijk Bestuur om advies vragen inzake de toepassing 
van de regeling. 

2. Indien een Provinciale Uniebestuur of een bestuur van een kiesvereniging afwijkt van de 
Regeling Verenigbaarheid functies, door functies die in bijlage 1 als onverenigbaar staan vermeld 
toch te verenigen, maakt het daarvan melding bij de betreffende bestuurscontactpersoon binnen 
het Landelijk Bestuur. 
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Artikel 4. 

Hardheidsclausule. 

 

Indien de toepassing van een of meerdere onderdelen van deze regeling zodanig uitwerkt dat 
het de ChristenUnie schaadt of beperkt, of op een andere manier tot onwenselijke of 
onredelijke uitkomsten leidt, dit ter beoordeling van het betreffende bestuur, dan kan het 
bestuur besluiten om van het betreffende onderdeel af te wijken. Het bestuur stelt de 
vergadering zo snel mogelijk van een dergelijke beslissing in kennis. 

Inclusief bijlagen vastgesteld op het Uniecongres van zaterdag 17 november 2007, in de Nieuwe 
Buitensociëteit te Zwolle, waarbij het Uniecongres het Landelijk Bestuur mandaat gaf om passages 
over de griffier en secretaris op gemeentelijk niveau aan te passen of te schrappen.  

Het Landelijk Bestuur heeft op zijn vergadering van 4 december besloten om de betreffende passages 
uit het reglement en zijn bijlagen te schrappen. 

 

 

Uitleg bij hierna volgende tabel ('Bijlage 1: Partijregels verenigbaarheid van functies') 

P = positieve combinatie / aan te moedigen 

M = mogelijke combinatie 

A = af te raden combinatie 

O = onverenigbare combinatie 

J = juridisch onmogelijke combinatie 

nvt = niet van toepassing / onmogelijke combinatie 

De waarderingen gelden voor de betreffende combinaties en kunnen niet onderling met elkaar vergeleken 
worden. De ene P kan niet zomaar als beter of positiever betiteld worden dan de andere P en de ene A 
niet slechter of negatiever dan de andere A. 

Verdere toelichting bij deze tabel volgt na bijlage 2. 
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Bijlage 2. Wettelijke regels verenigbaarheid van functies 

Het lidmaatschap van een volksvertegenwoordiging is volgens de wet niet verenigbaar met bepaalde 
beroepen of maatschappelijke functies. Gemeenteraadsleden mogen bijvoorbeeld niet in hun 
gemeente gemeenteambtenaar zijn. Daarnaast zijn er ook regels m.b.t. zakelijke betrekkingen van een 
volksvertegenwoordiger. Deze regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen en 
worden incompatibiliteiten genoemd. Een overzicht is terug te vinden in onderstaande tabellen. 

Naast sommige functies zijn ook bepaalde handelingen verboden voor raads-/statenleden, wethouders en 
gedeputeerden (Art. 15 en 41c/40c Gemeentewet/Provinciewet). Hierbij gaat het vooral om zakelijke 
betrekkingen tussen de gemeente/provincie en het raads-/statenlid. Vooral voor raads-/statenleden met een 
eigen bedrijf in een kleinere gemeente kan dit grote financiële consequenties hebben. 
 

Een lid van de Staten-Generaal kan slechts lid zijn van één van beide kamers.  

Een in Nederland gekozen lid van het Europees Parlement en een lid van de Staten-Generaal kan niet 
tevens zijn (Art. 57 Grondwet, Art 1-4 Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement): 

a. minister; * 
b. staatssecretaris; * 
c. lid van de Raad van State;  
d. lid van de Algemene Rekenkamer;  
e. Nationale ombudsman;  
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;  
g. lid van of (plaatsvervangend) procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 
h. lid van de Raad van bestuur of de Raad van advies van de Centrale organisatie werk en 

inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank, 
genoemd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; ** 

i. lid van de commissie van toezicht, bedoeld in artikel 64 van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2002. ** 

j. commissaris van de Koning; ** 
k. militaire ambtenaar in werkelijke dienst; ** 
l. ambtenaar bij de Raad van State, de Algemene Rekenkamer of het bureau van de Nationale 

ombudsman of iemand die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij deze 
instanties; ** 

m. ambtenaar bij een ministerie, alsmede de daaronder ressorterende instellingen, diensten en 
bedrijven of iemand die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij deze 
instanties; ** 

 

* Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist (Art. 57.3 Grondwet) 

** Iemand die een ambt bekleed als bedoeld onder h t/m m en die is toegelaten tot het lidmaatschap van de Tweede Kamer of 
het Europees Parlement krijgt eervol ontslag of wordt op verzoek tijdelijk ontheven van de waarneming van zijn ambt (Art 3.6 
Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement). Iemand die deze ambten bekleed en is toegelaten tot het 
lidmaatschap van de Eerste Kamer wordt van rechtswege op non-activiteit gesteld. De bezoldiging wordt daarbij ingehouden. In 
plaats daarvan wordt door betrokkene een non-activiteitswedde genoten ten bedrage van de helft van het laatste door hem in zijn 
ambt genoten bezoldiging. 
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Een raadslid is niet tevens (art. 13 
Gemeentewet): 

a. minister;  
b. staatssecretaris;  
c. lid van de Raad van State;  
d. lid van de Algemene Rekenkamer;  
e. Nationale ombudsman;  
f. substituut-ombudsman als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale 
ombudsman;  

g. commissaris van de Koning;  
h. gedeputeerde;  
i. secretaris van de provincie;  
j. griffier van de provincie;  
k. burgemeester;  
l. wethouder; ***  
n. lid van de rekenkamer;  
o. lid van een deelraad;  
p. lid van het dagelijks bestuur van een 

deelgemeente;  
q. ambtenaar, door of vanwege het 

gemeentebestuur aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. Een raadslid mag echter 
wel ambtenaar van de burgerlijke stand 
zijn. Een raadslid mag ook uit hoofde van 
een wettelijke verplichting niet bij wijze 
van beroep hulpdiensten verrichten, of 
werkzaam zijn voor een school voor 
openbaar onderwijs. **** 

 

Een wethouder of burgemeester is niet tevens 
(art. 36b/68 Gemeentewet) 

Zie boven (muv l/k en voor burgemeester 
laatste volzin van q) + 
r. lid van de rekenkamer van de provincie 

waarin de gemeente waar hij wethouder 
is, is gelegen;  

s. lid van de raad van een gemeente; *** 
t. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of 

de provincie aangesteld, tot wiens taak 
behoort het verrichten van 
werkzaamheden in het kader van het 
toezicht op de gemeente;  

u. functionaris die krachtens de wet of een 
algemene maatregel van bestuur het 
gemeentebestuur van advies dient.  

 

Een statenlid is niet tevens (art. 13 Provinciewet) 

 
a. minister; 
b. staatssecretaris; 
c. lid van de Raad van State; 
d. lid van de Algemene Rekenkamer; 
e. Nationale ombudsman; 
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, 

eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; 
g. commissaris van de Koning; 
h. gedeputeerde; *** 
i. lid van de rekenkamer; 
j. ambtenaar, door of vanwege het 

provinciebestuur aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. Een statenlid mag echter wel 
vrijwilliger zijn of ander persoon die uit hoofde 
van een wettelijke verplichting niet bij wijze van 
beroep hulpdiensten verricht. 

 
Een gedeputeerde of Commissaris van de Koning 
is niet tevens (art. 35c/67 Provinciewet) 

Zie boven (muv h/g en voor commissaris laatste 
volzin van j) + 
k. lid van de provinciale staten; *** 
l. lid van de raad van een gemeente; 
m. burgemeester; 
n. wethouder; 
o. lid van een deelraad; 
p. lid van het dagelijks bestuur van een 

deelgemeente; 
q. lid van de rekenkamer van een in de betrokken 

provincie gelegen gemeente; 
r. ambtenaar, door of vanwege het 

gemeentebestuur van een in de provincie 
gelegen gemeente aangesteld of daaraan 
ondergeschikt; 

s. voorzitter van of lid van het bestuur van of 
ambtenaar in dienst van een in de provincie 
gelegen waterschap; 

t. ambtenaar in dienst van een bij 
gemeenschappelijke regeling ingesteld lichaam 
waarvan een orgaan aan toezicht van 
gedeputeerde staten is onderworpen; 

u. ambtenaar, door of vanwege het Rijk 
aangesteld, tot wiens taak behoort het 
verrichten van werkzaamheden in het kader 
van het toezicht op de provincie; 

v. functionaris, krachtens wet of algemene 
maatregel van bestuur geroepen om het 
provinciebestuur van advies te dienen. 

*** Een lid van de raad/staten kan tevens wethouder/gedeputeerde zijn van de gemeente/provincie waar hij lid van de raad/staten is gedurende 
het tijdvak dat aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad/staten en eindigt op het tijdstip waarop de 
wethouders/gedeputeerden ingevolge art. 42/41, eerste lid, aftreden, of gedurende het tijdvak dat aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot 
wethouder/gedeputeerde en eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad/staten 
onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te 
nemen als lid van de raad/staten met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder/gedeputeerde aanvaardt. 

**** Onderwijspersoneel is uitgezonderd, omdat anders ongelijkheid zou bestaan tussen onderwijs aan openbare scholen die vanwege hun 
ambtenarenstatus geen raadslid zouden kunnen worden, en onderwijzers aan bijzondere scholen voor wie die mogelijkheid wel bestaat.  
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Toelichting op de Regeling Verenigbaarheid functies 

Geactualiseerd d.d. november 2012 

In mei 2005 heeft het Landelijk Bestuur een notitie Verenigbaarheid functies vastgesteld en naar de 
lokale en provinciale besturen gestuurd met het verzoek om deze als richtlijn toe te passen bij 
kandidaatstellingsprocedures. Omdat het bestuur daarna aanwijzingen kreeg dat deze notitie niet altijd 
werd toegepast, besloot het om de notitie om te zetten naar een regeling. De regeling en de bijlagen 
zijn op het Uniecongres van 17 november 2007 besproken en na enkele wijzigingen aangenomen. 

 Inleiding 
 
Regelmatig doen zich problemen voor bij het vinden van geschikte kandidaten voor de invulling van vacante 
bestuurlijke en politieke functies. De schaarste aan geschikte kandidaten is één van de belangrijkste 
factoren die een cumulatie van functies in de hand werken. Sommige personen gaan 'grossieren' in functies. 
Dit kan vervolgens leiden tot het optreden van een 'dubbele pettenprobleem' omdat een persoon die 
meerdere functies bekleedt in een situatie van dreigende belangenverstrengeling terecht kan komen. Ook 
kan het voorkomen dat het tijdsbeslag van de verschillende functies elkaar zodanig overlapt, dat geen 
volledige inzet voor alle functies meer mogelijk is. Overigens kan dit laatste zich ook voordoen in combinatie 
met functies die iemand buiten de ChristenUnie bekleedt. 
 
De cumulatie van functies is door de betrokkenen vaak niet gezocht. Er is een beroep op hen gedaan, 
omdat er geen andere (geschikte) kandidaten beschikbaar waren. Helaas komt het ook voor, dat er niet 
naar geschikte nieuwe kandidaten is gezocht, omdat iemand die al een functie heeft (en die functie 
waarschijnlijk ook goed vervult) zich opwerpt voor een tweede functie. 

In meerdere opzichten zijn dubbelfuncties voor de ChristenUnie echter ongewenst: 

1. Kennis en ervaring worden niet optimaal in de partij gespreid; dit is niet in overeenstemming met 
het streven naar een actieve basis. 

2. Valt iemand onverwacht uit, dan is de schade daarvan des te groter. 

3. Cumulatie van functies leidt niet zelden tot overbelasting, met schade voor gezondheid en inzet 
van betrokkene, wat ook zijn weerslag heeft op de ChristenUnie (dat dit ook zijn weerslag heeft 
voor gezin, vrienden, kerk e.d. is primair de eigen verantwoordelijkheid van de persoon in 
kwestie). 

4. Voor de persoon in kwestie en voor kerk en samenleving is het beter als mensen van de 
ChristenUnie niet door de partij worden opgeslokt, maar ook in kerk en samenleving actief zijn. 

5. Er kunnen oneigenlijke/onzuivere elementen gaan meespelen, als mensen financieel afhankelijk 
geworden zijn van een cumulatie van (politieke) functies die niet als 'full-time' bedoeld zijn. 

6. Er kan belangenverstrengeling (of een botsing van belangen) optreden als men in verschillende 
organen een besluit moet nemen over hetzelfde onderwerp, maar vanuit een andere 
verantwoordelijkheid. 
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1. Actualisering - waterschappen 

Bestuurlijk Nederland ontwikkelt zich voortdurend. Voortschrijdend inzicht en nieuwe wet- en regelgeving 
maken dat regelingen, schema's en toelichtende teksten na verloop van tijd minder actueel zijn. 

 

In de voorgaande twee bijlagen en in de rest van deze toelichting worden de leden van het algemeen en 
dagelijks bestuur van waterschappen niet genoemd, terwijl er anno 2012 toch 25 mensen de 
ChristenUnie in die besturen vertegenwoordigen. 

Volgens de Waterschapswet is een lid van het algemeen bestuur niet tevens minister, staatssecretaris, lid 
van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman (of substituut-
ombudsman), commissaris van de Koning, lid van provinciale staten, gedeputeerde, secretaris van de 
provincie, griffier van de provincie, burgemeester, wethouder, lid van het dagelijks bestuur van een 
deelgemeente, ombudsman of lid van de ombudscommissie van het betreffende waterschap, ambtenaar, 
door of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, ambtenaar, door of 
vanwege de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader 
van het toezicht op het waterschap, of lid van het algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur van een 
ander waterschap. 

De combinatie waterschapsbestuurder en Statenlid is dus juridisch onmogelijk. Volgens de gevolgde 
systematiek van het schema in bijlage 1 zou bij de ChristenUnie een combinatie van 
waterschapsbestuurder en lid van het bestuur van de Provinciale Unie onverenigbaar zijn. De combinatie 
met raadslidmaatschap of bestuur van een lokale ChristenUnie zou op z'n minst af te raden zijn. 

De combinatie met het lidmaatschap van een selectiecommissie voor kandidaten voor de gemeenteraad 
lijkt ons af te raden en voor kandidaten voor de provinciale staten onverenigbaar. 

Bij twijfel dient om advies gevraagd te worden via bestuur@christenunie.nl  

 

2. Analyse 

2.1 Gewenste verenigbaarheid 

Het is goed om op te merken dat in een aantal gevallen een cumulatie van functies juist gewenst of 
functioneel kan worden genoemd. Zo kán het als positief worden ervaren als een aantal LB-leden ook zelf 
een politieke functie bekleedt, bijv. als gemeenteraadslid of statenlid of burgemeester. Het Landelijk 
Bestuur krijgt daarmee meer voeling met de praktijk van de politiek die de ChristenUnie voorstaat. Het 
moet natuurlijk wel zó te combineren zijn dat er nooit een dubbele-pet-probleem kan ontstaan én dat de 
beide functies naar behoren vervuld kunnen worden. 
 

2.2 Ongewenste verenigbaarheid 

Toch is het duidelijk dat een aantal functies niet bij dezelfde persoon thuishoren. Een aantal combinaties 
zijn bij wet verboden (zie bijlage 2). Bij de discussie over de dualisering is nog aandacht gegeven aan 
de vraag of de regels op dit punt verscherping behoeven en die vraag is negatief beantwoord. Juist de 
dualisering (met duidelijker scheiding van bestuur en volksvertegenwoordiging) zou aanleiding kunnen 
zijn minder zwaar te tillen aan sommige combinaties. Duidelijke afspraken/richtlijnen zijn dan wel 
nodig/gewenst. 

Een politieke partij kan uit een oogpunt van zelfregulering verder gaan dan de wet. Er zijn twee sporen om 
dat te bereiken: 
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1. Kiesverenigingen en Provinciale Unies aanmoedigen om actiever te werven (talent scouting) en 
een talentendatabase aan te leggen om zoveel mogelijk kandidaten voor vacante functies in 
beeld te krijgen. Landelijk is er in de afgelopen jaren ook gebouwd aan een talentenbank 
'MijnProfiel' (www.christenunie.nl/nl/mijnprofiel). Vragen of concrete zoekvragen kunnen gericht 
worden aan talent@christenunie.nl. 

2. Onwenselijke combinaties tegengaan door reglementaire bepalingen (statuten, reglementen, 
verklaringen, gedragscodes) of een ontmoedigingsbeleid. 

 

2.3 Mogelijke en onmogelijke combinaties 

Hieronder volgt een overzicht van wat de ChristenUnie mogelijke en onmogelijke combinaties van 
functies vindt voor zover ze niet al volgens de wet zijn uitgesloten. Een compleet overzicht staat in de 
tabel in de bijlage. Steunfractieleden die zijn benoemd als commissielid in een gemeente of provincie 
vervullen een politiek ambt en worden hetzelfde behandeld als gekozen gemeenteraadsleden 
respectievelijk statenleden. 

a. Combinatie van politieke en bestuurlijke functie op hetzelfde niveau 

Dit is een onverenigbare combinatie. Besturen dragen een verantwoordelijkheid in 
kandidaatstellingsprocedures en monitoren hiervoor o.a. het functioneren van fracties tussen de 
verkiezingen. Besturen en fractie hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid welke niet te combineren 
zijn. Een regelmatig voorkomende, maar toch af te raden combinatie is het lidmaatschap van een 
steunfractie (niet-commissielid) met een bestuursfunctie op hetzelfde niveau. Bestuursleden hebben 
doorgaans al toegang tot de fractievergadering. Een lidmaatschap van de steunfractie is hiervoor niet 
nodig. Door het dualisme maken naast burgemeesters en commissarissen van de Koningin nu ook 
wethouders en gedeputeerden niet meer deel uit van hun fractie. Zij kunnen uiteraard wel uitgenodigd 
worden fractievergaderingen bij te wonen, maar een formeel lidmaatschap van de steunfractie is 
onverenigbaar met hun functie aangezien de fractie wordt geacht hen te controleren. Een 
gemeentesecretaris en een provinciesecretaris kunnen om dezelfde reden niet werken voor een fractie 
omdat ze in dienst zijn van het gemeentelijke respectievelijk het provinciale bestuur. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Wethouder / Burgemeester / Gemeentesecretaris – (Schaduw)fractielid Gemeenteraad 
 Gemeenteraadslid / Wethouder / Burgemeester – Bestuurslid kiesvereniging 
 Lid Gedeputeerde Staten / Commissaris van de Koningin – (Schaduw)fractielid Provinciale 

Staten 
 Provinciaal Statenlid / Lid Gedeputeerde Staten / Commissaris van de Koningin – Bestuurslid 

Provinciale Unie 
 Lid Tweede Kamer / Lid Eerste Kamer / Lid Eurofractie – Bestuurslid Landelijk Bestuur 

ChristenUnie 
 Minister / Staatssecretaris – Bestuurslid Landelijk Bestuur ChristenUnie  

 

b. Combinatie van 'lage' politieke functie en ´hoge´ bestuurlijke functie. 

Hoewel het nuttig kan zijn dat ‘lagere’ politieke ervaring kan worden ingebracht in een ‘hogere’ bestuurlijke 
functie, zitten er ook minpunten aan. Het kan immers voorkomen dat een hoger bestuur een lager bestuur 
op zijn handelen moet aanspreken. Dat kan dan te maken hebben met een persoon die op dat lagere 
niveau een politieke functie bekleedt. Zo kan zich een dubbele-petten-probleem voordoen. Zeker in de 
constructie dat er raadsleden in een Provinciale Uniebestuur zitten, is dit goed voor te stellen. 

Het is goed dat een bestuur echt los staat van het politieke bedrijf, zodat het vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid, op zijn eigen wijze situaties kan bekijken en beoordelen. Daarom is het af te raden 
om een bestuur te hebben dat voor een substantieel deel uit lagere politieke functionarissen bestaat. 
Besturen doen er goed aan om bestaande situaties waarin dat toch het geval is, af te bouwen.  
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c. Combinatie van 'hoge' politieke functie en ´lage´ bestuurlijke functie. 

Deze combinatie is onverenigbaar aangezien de lage bestuurlijke functies toezicht houden op de hogere 
politieke functies en/of een rol spelen in selectieprocedures van de betreffende kandidatenlijsten. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Provinciaal Statenlid / Lid Gedeputeerde Staten / Commissaris van de Koningin – Bestuurslid 
kiesvereniging 

 Lid Tweede Kamer / Lid Eerste Kamer / Lid Eurofractie / Minister / Staatssecretaris – Bestuurslid 
kiesvereniging of Provinciale Unie 

 

d. Combinatie van ´hoge´ politieke functie en ´lage´ politieke functie 

Gezien de zwaarte van de functie van Tweede Kamerlid en Europarlementslid is een combinatie met een 
raads/statenlidmaatschap, en voor een Europarlementslid ook het Eerste Kamer lidmaatschap niet 
toegestaan. De functie van Eerste Kamerlid laat een combinatie met een raads/statenlidmaatschap qua 
tijdsbeslag wel toe. Ook belangenverstrengeling zal bij deze combinatie hoogstwaarschijnlijk niet 
voorkomen. Een minister of staatssecretaris mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de provinciale of 
gemeentepolitiek. In de praktijk zal dit i.v.m. tijdsbesteding overigens ook niet voorkomen. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Lid Tweede Kamer / Lid Eerste Kamer / Minister / Staatssecretaris - Lid Eurofractie 
 Lid Tweede Kamer / Lid Eurofractie – Lid Gemeenteraad / Lid Provinciale Staten / Wethouder / 

Burgemeester / Commissaris van de Koningin / Lid Gedeputeerde Staten / Fractieassistent lokaal 
(betaald) / Fractieassistent provinciaal (betaald) 

 Minister / Staatssecretaris / lid Raad van State – Schaduwfractielid Gemeenteraad 
Fractieassistent lokaal (betaald) / Schaduwfractielid Provinciale Staten / Fractieassistent 
provinciaal (betaald) 

 

e. Combinatie van meerdere ´lage´ politieke functies (provinciaal en gemeentelijk) 

Gezien de mogelijke belangenverstrengeling en de niet-bedoelde financiële afhankelijkheid is een 
dergelijke combinatie onwenselijk. Dus geen combinatie van een gemeenteraadslid en provinciaal 
statenlid meer. Een combinatie van statenlid en schaduwfractielid van de gemeenteraad (geen 
commissielid) of gemeenteraadslid en schaduwfractielid van de Provinciale Staten (geen commissielid) 
blijft wel mogelijk. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Provinciaal Statenlid – Gemeenteraadslid / Wethouder / Burgemeester 
 

f. Combinatie van meerdere bestuurlijke functies 

Ook hier kan zich een belangenverstrengeling voordoen. Een LB-lid kan (gezien de structuur van de partij 
en de verantwoordelijkheden van het Uniecongres) zeker niet tegelijk lokaal of provinciaal bestuurslid zijn. 
Criterium is belangenverstrengeling. Het moet niet voorkomen, dat een bestuurslid in de ene functie over 
zichzelf in de andere functie beslist. 

Een bestuurslid van een kiesvereniging kan in zo’n situatie terechtkomen wanneer hij tevens lid wordt van 
een Provinciale Uniebestuur (of andersom). Toch voert het te ver om deze combinatie als ‘onverenigbaar’ 
te bestempelen. Daarbij speelt het een rol dat veel leden van Provinciale Uniebesturen nu ook al tegelijk 
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lid van een kiesverenigingbestuur zijn. Andere redenen zijn de aard van de samenwerking binnen de 
Provinciale Unie en de taken van het Provinciale Uniebestuur (met name coördinerend en faciliterend).  

Dit laat onverlet dat het niet wenselijk is dat Provinciale Uniebesturen uit ‘lagere’ bestuurders bestaat. De 
besturen die het betreffen kunnen in het zoeken naar nieuwe bestuursleden hier rekening mee houden, 
zodat het aantal dubbele petten wordt afgebouwd. 

Mocht er sprake zijn van het botsen van belangen (of van een vermoeden daarvan), dan kan de 
betreffende bestuurder besluiten om in die situatie zich niet met de besluitvormingsprocedure te 
bemoeien. Eventueel kan een Provinciaal Uniebestuur of een kiesverenigingbestuur advies vragen aan 
de bestuurscontactpersoon van het Landelijk Bestuur. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Bestuurslid kiesvereniging – Bestuurslid Landelijk Bestuur ChristenUnie 
 Bestuurslid Provinciale Unie – Bestuurslid Landelijk Bestuur ChristenUnie 

 

Een af te raden combinatie is: 

 Bestuurslid kiesvereniging – Bestuurslid Provinciale Unie 
 

g. Medewerkers 

Medewerkers van het partijbureau en van de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie en de 
Eurofractie mogen geen landelijke bestuursfuncties vervullen. Voor bureaumedewerkers geldt dit ook 
voor functies binnen besturen van kiesverenigingen of Provinciale Unies, om niet op één of andere 
manier in de schoenen van de werkgever (bestuur, convent, congres) terecht te komen. Als medewerkers 
voorzitter of secretaris van een lokaal bestuur zouden mogen zijn, zouden ze op kantoor te veel inside 
informatie opvangen en in een dubbele-petten-probleem terecht kunnen komen (vooral rond 
Uniecongressen). Combinatie met raadslidmaatschap of lid van Provinciale Staten is alleen maar aan te 
moedigen, omdat medewerkers zo goede feeling houden met de praktijk. Daarbij geldt natuurlijk wel het 
eerder genoemde gevaar van overbelasting. Het is niet de bedoeling dat zowel ‘werk’ als ‘privé’ helemaal 
opgeslokt wordt door de ChristenUnie.  

Voor betaalde fractieassistenten op lokaal en provinciaal niveau geldt dat zij geen zitting mogen hebben 
in besturen en politieke functies op hetzelfde niveau in hetzelfde werkgebied. Het geld dat gemeente en 
provincie besturen ter beschikking stellen voor fractieondersteuning is niet bedoeld als salaris van de 
volksvertegenwoordigers. Het combineren met een fractieassistentschap kan bovendien tot scheve 
verhoudingen binnen de fractie leiden. Dit wordt dan ook sterk afgeraden. 

Onverenigbare combinaties zijn: 

 Bureaumedewerker – Bestuurslid Landelijk Bestuur ChristenUnie / Bestuurslid Provinciale Unie / 
Bestuurslid kiesvereniging 

 Medewerker Tweede Kamerfractie / Medewerker Eerste Kamerfractie / Medewerker Eurofractie – 
Bestuurslid Landelijk Bestuur ChristenUnie 

 Fractieassistent provinciaal (betaald) – Bestuurslid Provinciale ChristenUnie / Lid Gedeputeerde 
Staten / Commissaris van de Koningin 

 Fractieassistent lokaal (betaald) – Bestuurslid kiesvereniging / Wethouder / Burgemeester 
 Minister / Staatssecretaris / lid Raad van State - Werknemers 
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h. Familie 

Een goed uitgangspunt is dat men terughoudend moet zijn met combinaties van functies bij familieleden 
(tot en met de 2e graad) en echtgenoten/ partners in eenzelfde eenheid (bijv. dezelfde kiesvereniging of 
dezelfde provinciale unie). Voorbeelden: vader wethouder en zoon raadslid; of man raadslid en vrouw 
bestuurslid. Dit dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. Dit geldt zowel voor besturen als voor 
fracties. Uitzondering op dit uitgangspunt zijn het lidmaatschap van een schaduwfractie, fractieassistenten 
en werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te beoordelen of de laatste 
combinaties mogelijk zijn. Voor alle gevallen waar het om andere functies gaat, maar waar door 
familiebanden belangenverstrengeling kan ontstaan, wordt het oordeel overgelaten aan het 
desbetreffende bestuur en de ledenvergadering. 

i. Selectiecommissies 

Er kunnen zowel selectiecommissies voor bestuurskandidaten als voor kandidatenlijsten voor 
verkiezingen worden ingesteld. Een selectiecommissie brengt een onafhankelijk advies uit aan het 
bestuur en de ledenvergadering. In principe horen hier dus geen bestuursleden in thuis omdat dit de 
onafhankelijkheid van de commissie ten opzichte van het bestuur zou aantasten. In ieder geval mag 
er geen sprake zijn van selectiecommissies die voor het merendeel bestaan uit bestuursleden. Als 
regel geldt daarom dat in selectiecommissies maximaal één bestuurslid zitting mag hebben.  

Er mogen geen mensen in de selectiecommissie deelnemen die zelf op de betreffende kandidatenlijst 
willen staan, ook niet op een onverkiesbare plaats. De selectiecommissie doet immers een uitspraak 
over de gehele kandidatenlijst. Om ook mensen met een politieke achtergrond in een selectiecommissie 
te hebben kan een beroep worden gedaan op politici uit andere gremia. Bijvoorbeeld een statenlid dat in 
de selectiecommissie voor gemeenteraadsleden zit of een statenlid dat deelneemt aan de 
selectiecommissie in een andere provincie. Het is ook positief als een oud-raadslid vanuit zijn/haar 
ervaring deel uitmaakt van de selectiecommissie voor de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het is echter af te raden voor zittende politici die bezig zijn met hun laatste 
periode om plaats te nemen in de selectiecommissie. Zo wordt voorkomen dat zij een te zwaar stempel 
drukken op de selectie van de opvolger(s). De selectiecommissie kan natuurlijk wel advies inwinnen bij 
hen. 
 
Leden met een politiek ambt mogen niet in een selectiecommissie zitten dat bestuursleden selecteert van 
dezelfde eenheid. Zij zouden dan immers mensen selecteren die hen moeten controleren en een 
belangrijke rol spelen bij een mogelijke kandidaatstelling voor hun herverkiezing voor een volgende 
kandidatenlijst. Hetzelfde geldt voor fractieassistenten bij de selectie van kandidaten voor hun fractie voor 
de volgende periode. Zij kunnen de selectiecommissie adviseren, maar kunnen geen deel uitmaken van 
deze commissie, omdat ze dan hun eigen werkgever zouden kiezen. 
 
Voor selectiecommissies voor kandidatenlijsten geldt tenslotte dat na een verkiezing minstens de helft 
van de leden vervangen moet worden. Ook hier geldt dat hier op lokaal niveau van afgeweken kan 
worden, maar dat dit wel sterk afgeraden wordt. 
 
Onverenigbare combinaties zijn: 

 Gemeenteraadslid / Wethouder – Selectiecommissie bestuursleden kiesverenigingen 
 Provinciaal Statenlid / Lid Gedeputeerde Staten – Selectiecommissie bestuursleden Provinciale 

Unie 
 Tweede Kamerleden / Eerste Kamerleden / Eurofractieleden - Selectiecommissie Landelijke 

Bestuursleden 
 Fractieassistent lokaal (betaald) – Selectiecommissie Gemeenteraadsleden 
 Fractieassistent provinciaal (betaald) – Selectiecommissie Statenleden 
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2.4 Relatie met Bewilligingverklaring en Gedragscode 

Het toezicht op de naleving en de handhaving van deze regeling ligt primair bij het bestuur. Daarnaast 
hebben individuele politici en bestuurders natuurlijk zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. In de 
Bewilligingverklaring geven ChristenUnie-politici en partijbestuurders aan dat zij zich gehouden weten aan 
de Gedragscode voor ChristenUnie-politici. In deze gedragscode staat expliciet dat ChristenUnie-politici 
zich houden aan de Regeling Verenigbaarheid functies. Zij zijn daarop dan ook te allen tijde 
aanspreekbaar. 

Beide documenten zijn ook in dit handboek te vinden. 

 

2.5 Combinaties met andere (neven-)functies 

Hoe ver moet je gaan bij het benoemen van combinaties van functies? Hoe sluitend kan een regeling 
zijn? Wat moet je met statenleden of raadsleden die ambtenaar (van een gemeente of het rijk) zijn? Of in 
dienst van of in besturen van organisaties die invloed op de politiek uitoefenen. Welke waarborgen bouw 
je in?  

In principe is elke combinatie buiten de in paragraaf 2.3 genoemde combinaties de eigen 
verantwoordelijkheid van de betreffende bestuurder, politicus, bestuurslid en medewerker. 

In voorkomende gevallen kan men voor een advies over de wenselijkheid van een combinatie terecht bij 
het partijbureau of bij de betreffende bestuurscontactpersoon van het Landelijk Bestuur. 
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Bijlage 8a Model H 1. Kandidatenlijst 
 

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / 
provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente 
............................................. op ......................... [in kieskring ..... (.............................................)] 2) 
ingeleverd door ............................................. (naam), wonende ............................................. (adres), 
op .............................................: 

 Aanduiding van de politieke groepering: ................................................................................... 

 Nr.  Naam (zie 
toelichting punt 1)  

Voorletters (zie 
toelichting punt 
1)  

 
Geboortedatum 

 Adres   Postcode en 
woonplaats  

1.  ................  .............   ............  .............   ............  

2.  enz. (zie toelichting 
punt 2)  

        

  
  
Bij deze lijst werden overgelegd (aankruisen hetgeen van toepassing is): 

  
○ een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als 

kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing (zie toelichting 
punt 3) 

○ een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de 
bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te 
plaatsen (zie toelichting punt 4) 

○ ten minste dertig/twintig/tien verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen (zie 
toelichting punt 5) 

○ een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar 
kandidaatstelling (zie toelichting punt 6) 

○ een bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom (zie toelichting punt 7) 
○ een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het 

vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden (zie toelichting punt 
8).  

  
De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel van 
verzuimen, bedoeld in artikel I 2 van de Kieswet:  

1. ............................................. (naam), 
............................................. (adres). 

2. enz. 
 
Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, 
wordt aangewezen: 

                                                      
2) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een 
provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam 
van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden. Indien voor de verkiezingen van de leden van de Tweede 
Kamer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling (zie toelichting punt 10) wordt bovendien na 
de naam van de gemeente ingevuld ‘centrale kandidaatstelling’. 
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............................................. (naam), 
  
............................................. (adres). 
  
Als diens plaatsvervanger(s) wordt (worden) aangewezen: 

1 .............................................. (naam), 
............................................. (adres). 

2 enz.  

 
Toelichting  
 

1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden 
Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de 
gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de 
kandidaat worden vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter 
aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging '(m)' of '(v)' worden geplaatst. 
Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap 
geregistreerd is of geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen 
naam, hetzij, voor zover zij daartoe op grond van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd 
zijn, met de naam van echtgenoot of geregistreerde partner dan wel met den eigen naam door 
middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de 
echtgenoot of geregistreerde partner.  

2. Het maximum aantal namen op een lijst 
Op de lijst mogen de namen van ten hoogste dertig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst 
van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan 
bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend 
orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat 
ten hoogste tweemaal het aantal zetels bedraagt, doch nimmer meer dan tachtig. 

3. De inleveraar van de lijst 
De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing. Indien de 
inleveraar niet als kiezer is geregistreerd in de gemeente waar het hoofdstembureau is 
gevestigd, dient hij een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij 
als kiezer is geregistreerd, over te leggen dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing. 
Het hoofdstembureau kan verlangen dat de inleveraar van zijn identiteit doet blijken. 

4. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst  
Aan de inleveraar kan door de gemachtigde van de desbetreffende politieke groepering de 
bevoegdheid worden verleend boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, 
zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van 
de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3–1). 
De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging 
van voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, 
indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene 
groeperingen. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit 
deze bevoegdheid blijkt (model H 3–2). Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 
letters of andere tekens bevatten. 

5. Verklaringen van ondersteuning 
Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, de provinciale staten en 
gemeenteraden waarin het aantal te verdelen zetels in de raad ten minste 39 bedraagt, moeten 
per kandidatenlijst 30 verklaringen van kiezers, woonachtig in de kieskring waarvoor de lijst 
wordt ingeleverd, worden overlegd dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). In gemeenten 
waarin het aantal te verdelen zetels in de raad minder dan 39, doch minimaal 19 is, geldt een 
verplicht aantal van 20 ondersteuningsverklaringen, terwijl in gemeenten met minder dan 19 
zetels 10 ondersteuningsverklaringen overlegd dienen te worden. Kiezers die een 
ondersteuningsverklaring wensen af te leggen, dienen deze binnen een termijn van zeven 
dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling te 
ondertekenen ter secretatie van de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd. 
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Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien: 
a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst 

waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer 
zetels zijn toegekend; 

b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de 
laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke 
groepering, hetzij aan tenminste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend. 

c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan 
de verkiezing deelnemen, mits bij de laatsgehouden verkiezing van het desbetreffende 
orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend. 

6. Verklaring van instemming 
Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden 
overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst (model H 9). Indien de 
kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier 
gebonden en kan zij ook telegrafisch of per telex of telefax geschieden. 

7. Waarborgsom 
Voor elke kandidatenlijst (lijstengroep, stel gelijkluidende lijsten) moet in beginsel een bepaalde 
waarborgsom worden betaald. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bedraagt deze 
waarborgsom € 11.250,- bij de verkiezingen voor provinciale staten € 1.125,- en bij de 
verkiezingen voor de gemeenteraad € 225,-. Degene die de waarborgsom heeft betaald, 
ontvangt (voor elke kieskring) een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de indiening van de lijst 
worden overgelegd. 
De verplichting tot het betalen van een waarborgsom en het overleggen van een bewijs van 
betaling daarvan geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de 
aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden 
verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan een of meer 
zetels zijn toegekend. Dit geldt ook ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee 
of meer groeperingen; indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het 
desbetreffende vertegenwoordigend orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij 
aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend. 

8. Legitimatiebewijs 
Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in het 
vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, een kopie van van een 
geldig legitimatiebewijs worden overlegd. Als legitimatiebewijs wordt hierbij geaccepteerd: 
– een paspoort 
– een Europese identiteitskaart 
– een gemeentelijke identiteitskaart 
– een rijbewijs 
– document waarover een vreemdeling ingevolge van de Vreemdelingenwet moet 

beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. 
9. Lijstencombinatie 

Op de dag van de kandidaatstelling kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke 
groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal 
stembureau van een daartoe strekkende gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten 
vermelde gemachtigden (model I 10). 

10. Centrale kandidaatstelling 
Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten van een 
provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, kunnen politieke groeperingen die bij de 
laatstgehouden verkiezingen voor het desbetreffende orgaan één of meer zetels hebben 
behaald, gebruik maken van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling. Van deze 
mogelijkheid kunnen bedoelde groeperingen alleen gebruik maken als zij voldoen aan één van 
de volgende voorwaarden: 
 
– aan de verkiezingen wordt deelgenomen met een gelijkluidende kandidatenlijst in alle 

kieskringen. 
– aan de verkiezingen wordt in alle kieskringen deelgenomen met een lijst waarop meer dan 

dertig namen van kandidaten zijn geplaatst (zie ook toelichting punt 2) en waarvan 
behoudens ten hoogste de laatste vijf, de namen dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn 
geplaatst. 

De regeling is ook van toepassing in geval van samenvoeging van aanduidingen, indien bij de 
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laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan, 
hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer 
zetels zijn toegekend. 
 
Indien van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling gebruik wordt gemaakt dient 
inlevering van de kandidatenlijst(en) plaats te vinden bij het hoofdstembureau van kieskring 12 
('s-Gravenhage) bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en bij het hoofdstembureau van de 
kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van provinciale staten wordt 
gehouden bij een verkiezing voor provinciale staten. 
 

Bijlage 8b. Model H 3-1 
 

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst 

 

Ondergetekende, ............................................. (naam), die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1 / G 
2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, is van 
....................................................................................................................... (volledige statutaire naam 
van de desbetreffende politieke groepering), verleent hierbij aan ............................................. (naam), 
inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de 
gemeente ............................................. op ............................................., de bevoegdheid boven de lijst 
de volgende aanduiding van de desbetreffende groepering, zoals deze ingevolge de artikelen G 1, G 2 
of G 3 van de Kieswet is geregistreerd, te plaatsen: 
................................................................................... 

  
Lijst van kandidaten: 
  
(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de 
lijst, zoals deze wordt ingeleverd) 

 Nr.   Naam   Voorletters   Woonplaats  

 1.  ......................   .......................   ......................  

 2.  enz.      

     

     

    Datum: ...........................  
Handtekening:  
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Bijlage 8c. Model H 3-2.  
 

Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen 
van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst 

 Ondergetekende(n) 1), 
....................................................................................................................................... ............... 
(naam/namen), die de gemachtigde(n), bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, 
is/zijn van ....................................................................................................................... (volledige 
statutaire naam/namen van de desbetreffende politieke groepering(en) verleent/verlenen hierbij aan 
............................................. (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van 
............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op 
............................................., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding, gevormd door 
samenvoeging van de aanduidingen van de desbetreffende groeperingen, zoals deze ingevolge de 
artikelen G 1, G 2 of G 3 van de Kieswet zijn geregistreerd, of afkortingen daarvan te plaatsen: 
................................................................................... 

 
  
Lijst van kandidaten: 
  
(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de 
lijst, zoals deze wordt ingeleverd) 

 Nr.   Naam   Voorletters   Woonplaats  

 1.   ......................   .......................   ......................  

 2.   enz.      

     

     

    Datum: ...........................  
Handtekening(en):  

  
 
  

                                                      
1) De gemachtigden van de desbetreffende groeperingen kunnen tezamen één formulier invullen maar kunnen dat ook ieder 
afzonderlijk doen. 
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Bijlage 8d. Model H 4. 

Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst 
  

Ondergetekende, ............................................. (naam), wonende ............................................. (adres), 
verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente 
............................................. op ............................................. [in kieskring ..... 
(.............................................)] 4) te ondersteunen. 

  
Aanduiding van de politieke groepering: ................................................................................... 
 
 
(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, 
zoals deze wordt ingeleverd) 

 Nr.   Naam   Voorletters   Woonplaats  

 1.  ......................   .......................   ......................  

 2.  enz.      

     

     

    Datum: ...........................  
Handtekening:  

  
 
  
In te vullen door de burgemeester 

  
De burgemeester van ............................................. verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente als 
kiezer is geregistreerd. 

  Datum: ............................  
De burgemeester,  

  
 

                                                      
4) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een 
provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de 
gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden. 



 

70 Handboek Verkiezingen ChristenUnie 
 

Toelichting 

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring 
waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing. 
  
Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen 
een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling 
ter secretarie van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester 
of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer geeft daarbij blijk van zijn identiteit. 
  
Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen. 
  
Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken. 
  
Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien: 

  
a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de 

laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer zetels zijn toegekend; 
b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden 

verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan 
tenminste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend. 

c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de 
verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan 
ieder van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend. 

 
  
Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet 

  
2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe 

dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van 
een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
derde categorie. 

3. Met diezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen 
of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen. 

 
  

Bijlage 8e. Model H 9.  

Verklaring van instemming met de kandidaatstelling 
 

Ondergetekende, ............................................. (naam), wonende ............................................. (adres), 
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van 
............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op 
............................................. [in kieskring ..... (.............................................)] 5). 

                                                      
5) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een 
provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de 
gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden. 
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Aanduiding van de politieke groepering: ................................................................................... 
(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, 
zoals deze wordt ingeleverd) 

 Nr.   Naam  Voor-
letters  

 Woonplaats  

 1.  .............................   ........   ............................  

 2.  enz.      

  
Ondergetekende verklaart dat hij/zij als zijn gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a van de 
Kieswet, aanwijst (zie toelichting):  
........................................................................... (naam), 
wonende ...........................................................................(adres). 

  Datum: ............................  
Handtekening:  

Toelichting 
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken. Indien u zich buiten Nederland 
bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch of per telex of telefax 
geschieden. 
  
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de Kieswet een 
in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met uitsluiting van uzelf bevoegd 
tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen 
voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, 
eerste lid, onder e van de Kieswet). 
  
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en 
van provinciale staten van een provinicie die uit meer dan één kieskring bestaat, op grond van artikel H 
10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de 
handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen voor een 
eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, 
onder e van de Kieswet). Van een dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de 
betreffende politieke groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de 
groepering uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt de 
volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd. Indien gebruik 
wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle kandidaten op de lijst 
dezelfde gemachtigde aanwijzen. 
  
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk, telegrafisch of per telex of 
telefax kennis te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een 
nieuwe gemachtigde. 
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Bijlage 8f. Model H 12.  

Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling 
 

Ondergetekende, .......................................................................................... (naam en hoedanigheid van 
degene die met de ontvangst van de waarborgsom is belast), verklaart dat op ............................................. 
ingevolge artikel H 12 / H 13 / H 14, eerste lid, van de Kieswet een bedrag van € 11.250,- 
(elfduizendtweehonderdenvijftig euro) / € 1.125 (elfhonderdenvijfentwintig euro) / € 225,- 
(tweehonderdenvijfentwintig euro) is ontvangen van ............................................. (naam), 
............................................. (adres), als waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van 
............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op 
............................................. 

  Plaats: ........................................................ 
Datum: ....................................................... 
Handtekening:  

  
 

Bijlage 8g. Model i 10. 

 Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie 
 

De ondergetekenden, daartoe blijkens de ingeleverde kandidatenlijsten gemachtigd, verklaren voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van 
............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op 
............................................. de volgende kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie te verbinden: 

 

   Aanduiding van de politieke groepering   Naam en voorletters van de gemachtigde  

1  ...................................  ............................................ 

2   enz.   

    

   Datum: ............................................  
Handtekeningen:  



 

73 Handboek Verkiezingen ChristenUnie 
 

Bijlage 8h. Model L 8.  

Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen 
 

  Aan de burgemeester van 
.................................................................................

  
Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad 
van de gemeente ............................................. deel te nemen en verzoekt daarom bij volmacht te mogen 
stemmen. 
  
Naam: ............................................. 
 
Eerste voornaam en verdere voorletters: ............................................. 
  
Geboortedatum: ............................................. 
  
Adres: ............................................. 
  
Postcode: ....................... Woonplaats: ............................................. 
  
Indien dit adres afwijkt van uw adres op de dag van de kandidaatstelling, dan dient u hierna uw adres op 
die dag in te vullen: 
  
Adres: ............................................. 
  
Postcode: ....................... Woonplaats: ............................................. 
  
Ondergetekende wijst de volgende persoon als gemachtigde aan: 
  
Naam: ............................................. 
  
Eerste voornaam en verdere voorletters: ............................................. 
  
Geboortedatum: ............................................. 
  
Adres: ............................................. 
  
Postcode: ....................... Woonplaats: ............................................. 
  
Indien dit adres afwijkt van het adres van de gemachtigde op de dag van de kandidaatstelling, dan dient 
hierna het adres van de gemachtigde op die dag te worden ingevuld: 
  
Adres: ............................................. 
  
Postcode: ....................... Woonplaats: ............................................. 
  
De gemachtigde verklaart zich door mede-ondertekening bereid voor de volmachtgever bij volmacht te 
stemmen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde te 
hebben aangenomen. 
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 Datum: ............................................. 
 Handtekening volmachtgever:  

 Datum: ............................................. 
 Handtekening gemachtigde:  

  
 
In te vullen door burgemeester en wethouders van de woonplaats van de gemachtigde, indien de 
volmachtgever en de gemachtigde niet in dezelfde gemeente als kiezer zijn geregistreerd 

Burgemeester en wethouders van ............................................. verklaren dat de gemachtigde in hun 
gemeente als kiezer is geregistreerd. De gemachtigde heeft, voorgaande aanwijzing meegerekend, niet 
meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aangenomen. 

   Datum: ............................................. 
 Burgemeester en wethouders,  

  
  
In te vullen door de burgemeester van de woonplaats van de volmachtgever  

Het bovenstaande verzoek is 
  

○ ingewilligd en op grond daarvan is een volmachtbewijs toegezonden, d.d. 
............................................., nr. ............... 

○ niet in verdere behandeling genomen / afgewezen om de volgende reden: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 

   Datum: ............................................. 
 De burgemeester,  

  
 

 Toelichting voor de volmachtgever: 

  
1. Uw verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming bij de burgemeester worden 

ingediend. 
2. Indien u in een andere kieskring als kiezer bent geregistreerd dan de kieskring waarin de 

gemachtigde als kiezer is geregistreerd, dient u er rekening mee te houden dat in de verschillende 
kieskringen verschillende kandidatenlijsten kunnen gelden. Ter secretarie van de gemeente waar 
de gemachtigde aan de stemming deelneemt, kunnen omtrent de geldende kandidatenlijsten 
inlichtingen worden verkregen. 

3. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de 
reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen 
deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). 
Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te 
stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn 
kosten (griffierecht) verbonden. 

4. Een eenmaal gegeven volmacht kunt u niet meer intrekken. U kunt na het verlenen van een 
volmacht niet meer in persoon aan de stemming deelnemen. 
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 Toelichting voor de gemachtigde 

  
1. U kunt de aanwijzing als gemachtigde alleen aannemen, indien u op de dag van de 

kandidaatstelling als kiezer bent geregistreerd in het gebied van het orgaan waarvoor de 
verkiezing geldt. 

2. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u een volmachtbewijs. Dit bewijs geldt als oproepingskaart. 
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Bijlage 9. Model Samenwerkingsovereenkomst 
 

Overeenkomst tot samenwerking tussen de kiesvereniging ChristenUnie …………………. en 
.......………...... ten behoeve van deelname aan de verkiezingen van leden van de gemeenteraad / 
provinciale staten van de gemeenten/provincie …………………………… op …………. [datum] en de 
vertegenwoordiging in deze gemeenteraad / provinciale staten. 

 

Artikel 1 

Partijen 

De samenwerkende partijen zijn de kiesvereniging ChristenUnie .....……....... en ............................, hierna 
te noemen: "partijen". 

Artikel 2 

Naam 

De in artikel 1 genoemde samenwerkende partijen zullen een kandidatenlijst indienen onder de naam: 
"ChristenUnie-....., door welke naam de samenwerkende partijen te kennen geven dat zij hun 
zelfstandigheid en identiteit volledig zullen behouden. 

Artikel 3 

Doel 

Partijen zijn, ieder met behoud van eigen grondslag, zelfstandigheid en doelstellingen, deze 
samenwerking aangegaan ter bevordering van een gemeentelijk/provinciaal beleid, zoals dit verwoord is 
in het gezamenlijk verkiezingsprogramma. 

Artikel 4 

Middel 

Als middel om het in artikel 3 gestelde doel te bereiken, zal door de samenwerkende partijen worden 
uitgekomen met een gezamenlijke lijst onder de in artikel 2 genoemde naam. 

Artikel 5 

Duur 

Deze samenwerkingsovereenkomst is, in het geval één of meer zetels worden behaald, van kracht tot het 
moment waarop de bij de komende verkiezingen te kiezen gemeenteraad / provinciale staten 
wordt/worden ontbonden. Indien geen zetel wordt behaald is daarmee de overeenkomst beëindigd. 

Artikel 6 

Kandidatenlijst 
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1. Elke partij wijst zijn eigen kandidaten aan en plaatst hen in de volgorde die zij wenselijk acht. 
2. De partijen verbinden zich slechts kandidaten voor te dragen, die bereid zijn deze 

samenwerkingsovereenkomst te onderschrijven en uit te voeren.  
3. De volgorde van de gezamenlijke kandidatenlijst zal zijn, overeenkomstig de stemmenverhouding 

van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, t.w. voor de ChristenUnie: de nummers .., .., .., voor 
…...: de nummers .., .., ... 

 

Artikel 7 

Zetelverdeling 

De door de samenwerkende partijen behaalde zetels worden verdeeld krachtens de volgorde van de 
kandidatenlijst te beginnen met nummer 1. Bij het behalen van voorkeurstemmen zullen de bepalingen 
van de Kieswet worden geëerbiedigd. De partijbesturen spreken zich uit tegen eventuele voorkeursacties. 

Artikel 8 

Tussentijdse vacatures 

Bij de vervulling van eventuele tussentijdse vacatures, worden de regels van de Kieswet in acht genomen. 
De volgorde van kandidaten op de gezamenlijke lijst is bepalend. 

Artikel 9 

Programma 

1. Onder handhaving van de eventueel aanwezige onderscheiden verkiezingsprogramma's van de 
partijen zal als richtlijn een gezamenlijk verkiezingsprogramma / verkiezingsmanifest worden 
opgesteld. 

2. In gevallen waarover het gezamenlijke programma zich niet uitspreekt, zullen de gekozen 
raads/statenleden handelen naar eigen geweten daarbij rekening houdend met de onderscheiden 
verkiezingsprogramma's en beginselprogramma's. 

3. De eventuele uitgaven van eigen partijprogramma's wordt in principe door elke partij afzonderlijk 
geregeld en bekostigd. 

 

Artikel 10 

Fractie 

1. De kandidaten gekozen op de gemeenschappelijke lijst zullen als één fractie optreden. 
2. Het functioneren van de fractie alsmede van de in te stellen steunfractie wordt per afzonderlijk 

reglement vastgelegd. 
3. Het maximum aantal steunfractieleden per partij wordt bepaald volgens dezelfde 

stemmenverhouding als die in artikel 6.3. Het minimum aantal steunfractieleden dat door elke 
partij mag worden benoemd wordt ook bepaald volgens deze stemmenverhouding en is voor de 
ChristenUnie ..…. Voor de……… ……. is dit …... 

4. Steunfractieleden worden benoemd met inachtneming van artikel 6.1 en het fractiereglement. Als 
een partij geen fractielid heeft, benoemd het bestuur van deze partij haar steunfractieleden. 

  

 

 



 

78 Handboek Verkiezingen ChristenUnie 
 

Artikel 11 

Verkiezingscampagne 

1. De verkiezingscampagne zal gezamenlijk worden gevoerd. Voor het verzorgen van promotie en 
publiciteit wordt een commissie benoemd waarin van elke partij minimaal één lid zitting heeft. 
Deze commissie staat onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke besturen. 

2. Voor de uitvoering zal de promotiecommissie in een begroting de te maken uitgaven en de te 
plannen acties aan de besturen moeten voorleggen. 

3. Minimaal één gezamenlijke folder zal vervaardigd en in de gemeente/provincie verspreid worden. 
De inhoud en de lay-out van deze folder wordt verzorgd door de promotiecommissie. Deze folder 
wordt pas gedrukt en verspreid, nadat de betrokken partijbesturen elk hun toestemming hebben 
gegeven. 

4. Ter gelegenheid van de verkiezingen zullen de samenwerkende partijen: 
a. uitkomen met minimaal twee formaten affiches: één formaat voor het aanplakbordbiljet en 

één formaat voor het raambiljet; 
b. een openbare verkiezingsbijeenkomst beleggen. 

 

Artikel 12 

Financiën 

1. Alle onkosten voortvloeiende uit de samenwerking zullen door de samenwerkende partijen 
gedragen worden naar rato van de ledentallen per 1 januari van het jaar waarin de kosten worden 
gemaakt. 

2. Omtrent te maken gemeenschappelijke kosten vindt van tevoren tussen partijen gezamenlijk 
overleg plaats, waarbij stringente afspraken over de hoogte van het beschikbare budget worden 
gemaakt. 

 

Artikel 13 

Wijzigingen 

Wijzigingen in deze overeenkomst en bijbehorende reglementen kunnen aangebracht worden indien elk 
der samenwerkende partijen daarmee instemt. 

 

Artikel 14  

Machtiging naamsvoering 

Deze overeenkomst wordt als ontbonden beschouwd indien geen machtiging tot naamsvoering wordt 
verkregen van één of meerdere landelijke gemachtigden. 

Artikel 15 

Evaluatiebepaling 

1. Partijen verplichten zich om halverwege de periode als bedoeld in artikel 5, de samenwerking te 
evalueren. 

2. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt. 
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Artikel 16  

Onvoorzien 

Onvoorziene gevallen worden door de besturen van de samenwerkende partijen geregeld. Indien het 
campagnezaken betreft gebeurt dit in overleg met de gezamenlijke promotiecommissie. 

Verklaring 

De partijen verklaren, dat zij de in deze overeenkomst beschreven vorm van samenwerking verenigbaar 
achten met hun wederzijdse grondslagen. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend, d.d. ....................... 

 

namens de ChristenUnie     namens ......     

 

voorzitter      voorzitter     

 

 

secretaris      secretaris     

 

Onderstaande kandidaten onderschrijven deze samenwerkingsovereenkomst: 

1      11     21 

2      12     22 

3      13     23 

4      14     24 

5      15     25 

6      16     26 

7      17     27 

8      18     28 

9      19     29 

10       20     30 
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Bijlage 10. Voorbeelden voor het actief betrekken van leden  
 

Deze bijlage bestaat uit twee delen, het actief betrekken van leden in het algemeen en specifiek met het 
oog op het verkiezingsprogramma. 

Algemeen 

Als je mensen wilt betrekken bij de politiek en de ChristenUnie, zul je ze moeten kennen! Het is eenvoudig 
maar simpel. Toch heeft het ook ingewikkelde kanten. Geef voor uzelf eens antwoord op de volgende 
vragen: 

1. Wil ik echt anderen betrekken en daarmee werk uit handen geven? 
2. Ben ik bereid om te denken vanuit de interesses, deskundigheid en kwaliteiten van leden? 
3. Durf ik te investeren in mensen? 

 

Waar het vijftig jaar geleden nauwelijks een probleem was om mensen te vinden voor allerlei taken en 
verantwoordelijkheden in het verenigingsleven, is dat nu wel anders. De vanzelfsprekendheid is weg. We 
zijn nu allemaal kritischer geworden en maken keuzes. Ga in uw eigen omgeving is na hoeveel mensen 
werken buiten hun woonplaats. En welke huishoudens beiden werken, al dan niet fulltime. We hebben het 
met elkaar gewoon druk. De tijd die overblijft is relatief schaarser dan vroeger. Met elkaar maken we een 
bewuster keuze voor de indeling daarvan. 

Maar dat is niet het hele verhaal. Uit cijfers van het CBS6 (juli 2008) blijkt dat bijna de helft van de 
Nederlanders actief is als vrijwilliger. Een paar interessante details: 

- ruim 38% van de vrijwilligers doet vrijwilligerswerk op meer dan één gebied 
- mannen en vrouwen doen vrijwel evenveel vrijwilligerswerk 
- bij zowel mannen als vrouwen staat de rubriek Religie in de top 3 
- het grootste aandeel vrijwilligers (52%) is te vinden in de leeftijdscategorie 35-44 jaar 
- van de mensen in de leeftijd van 65-74 jaar is 45% actief als vrijwilliger 
- in de leeftijdscategorieën 18-24 jaar en 25-34 jaar is resp. 46% en 41% actief als vrijwilliger 
- van de mensen die werken doet 45% vrijwilligerswerk, tegen zo’n 50% van mensen die om wat 

voor reden dan ook geen betaald werk verrichten 
- bij ruim 72 % van het vrijwilligerswerk wordt uitvoerend en/of ondersteunend werk verricht 
- per week besteedt de vrijwilliger gemiddeld 2,5 tot 3 uur aan het vrijwilligerswerk 
- 99% van de vrijwilligers hebben plezier in het vrijwilligerswerk 

 

Welke conclusies zijn er op basis van deze gegevens te trekken? 

 Als mensen geen plezier beleven aan het vrijwilligerswerk, is de kans zeer groot dat ze er mee 
stoppen. 

 Werk is geen belemmering voor vrijwilligerswerk.  
 Landelijk gezien is er een relatief grote bereidheid voor vrijwilligerswerk dat met geloof te maken 

heeft. Het is aannemelijk dat dit in verhouding in kerkelijke kring groter zal zijn. 
 De meeste vrijwilligers doen liever iets concreets in plaats van vergaderen/besturen. 
 Gemiddeld heeft men één avond in de week beschikbaar. 

 

 
                                                      
6 CBS, 23 juli 2008, Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007 
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Wat betekent dit voor de ChristenUnie? 

1. U moet nadenken hoe leden die u wilt betrekken, zinvol en met plezier bezig kunnen zijn. 
2. Zingeving en plezier is persoonsgebonden.  
3. Beantwoord voor uzelf de vraag waarom u plezier beleeft aan het werk in de ChristenUnie. 

Waarschijnlijk omdat het een combinatie is van maatschappelijke betrokkenheid (uw hart) en de 
inzet van uw kennis en kunde (uw handen). 

4. Denk met elkaar na hoe u de betrokkenheid, kennis en kunde van leden kunt inzetten. Waar komt 
u kennis of deskundigheid tekort? 

5. Breng ik kaart welke kennis, ervaring en deskundigheid in uw achterban aanwezig is. Vraag het 
de leden via een enquête.  

6. Maak u zichtbaar in de samenleving via persberichten, ingezonden artikelen, acties en 
activiteiten, een digitale nieuwsbrief, interessante website, etc. Ga er niet direct vanuit dat mensen 
weten dat u bestaat. 

 

Het opbouwen van een databestand. 

Er zijn twee mogelijkheden:  

1. eigen enquête (partijbureau beschikt over voorbeelden) 
2. gebruik maken van de centrale databank, Mijn Profiel via de (plaatselijke) site van de 

ChristenUnie 
 

De voor- en nadelen: 

 

Databank Voordelen Nadelen 

Eigen enquête - aangepast aan eigen 
situatie 

- toegang en beheer in eigen 
hand 

- arbeidsintensief 
- eigen beheer 
- leden kunnen het niet zelf 

wijzigen 
Mijn Profiel - leden beheren hun eigen 

gegevens 
- landelijk database kan 

gekoppeld worden aan 
ledenadministratie 

- zelf items toevoegen niet 
mogelijk 

- geen directe toegang tot 
database 

 

 

Welke stappen zet ik om meer leden te betrekken? 

1. Geef allereerst met elkaar antwoord op de drie vragen van het begin van dit document. Is het 
antwoord drie keer volmondig ja, ga dan verder. 

2. Inventariseer welke kennis, deskundigheid en ervaring een welkome aanvulling is op het team 
van fractie en bestuur. Denk hierbij niet in functies (bijv. secretaris) maar in taken (iemand die 
nieuwsbrieven kan opmaken en verzenden).  

3. Inventariseer welke kennis, deskundigheid en ervaring bij de leden aanwezig is en vraag naar de 
bereidheid van leden om hun kennis en deskundigheid in te zetten.  

4. Leg deze twee gegevens bij elkaar en benader leden met de vraag of ze mee willen doen en hun 
expertise willen inzetten 
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5. Geef daarbij aan hoeveel tijd en inzet dit vraagt en hoe e.e.a. samenhangt met andere activiteiten 
van anderen binnen de partij. 

6. Begin gewoon en houd rekening met het gegeven dat dit tijd kost en doorzettingsvermogen 
vraagt. 

 

Tip 1: Begin met de inventarisatie onder de mensen die het afgelopen jaar lid zijn geworden en daarna 
met die vorig jaar lid zijn geworden, enz. De kans is groter dat nieuwe leden mee willen doen en denken 
dan iemand die al tien jaar lid is. 

Tip 2: Koppel elke activiteit aan de politieke drijfveren van de ChristenUnie. We doen dit, omdat ….. (bijv. 
we willen dat de sociale samenhang in de gemeente verbetert.) 

Tip 3: Combineer de inventarisatie onder leden met een activiteit die gericht is op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Nodig leden en kiezers uit om met de ChristenUnie na te denken over de 
toekomst van de gemeente. Maak er een aantrekkelijke avond van waar mensen met elkaar in gesprek 
gaan (kleine groepen). Of ga in debat met elkaar over stellingen die betrekking hebben op de toekomst 
van de gemeente. Of te wel: ga samen politiek bedrijven. Gebruik het laatste kwartier om mensen te 
wijzen op de enquête of Mijn Profiel op de site. Maar vraag ook al in de vergadering wie de ideeën van de 
avond verder wil helpen uit te werken. 

Leden betrekken bij het verkiezingsprogramma  

Volgens de statuten moet elke lokale ChristenUnie een vergadering uitschrijven om de leden het 
verkiezingsprogramma vast te laten stellen. Dat gebeurt vaak als het al geschreven is.  

Ons advies is om dit om te draaien: betrek de leden vroegtijdig bij het opdoen van ideeën en het 
analyseren van programmapunten. Dit kan u nieuwe input leveren en maakt leden meer betrokken bij uw 
politieke werkzaamheden. Hieronder staan drie voorbeelden hoe u dit kunt doen. Verras ons, en geef ons 
uw vierde optie door.  

Voorbeeld 1: 

Beleg als fractie en bestuur een open inloopavond (voor leden en eventueel niet-leden) waarop u probeert 
alleen te luisteren. Zorg voor een informeel karakter in een open sfeer. Plaats bijvoorbeeld statafels en 
laat bij elke tafel een thema uit het programma centraal staan. Verdeel de bestuurs- en fractieleden en 
commissieleden over de verschillende thema’s. Ga in gesprek over de ervaringen, meningen en ideeën 
van de aanwezigen. Laat per tafel een persoon de uitkomsten noteren. Mensen kunnen dus een rondje 
lopen langs de verschillende thema’s.  

Om het gesprek richting te geven kunt u per thema een aantal stellingen achter de hand houden.  

Uitnodiging: gebruik in uw uitnodiging een aantal foto’s van bekende / omstreden plekken / situaties in uw 
gemeente met een pakkende vraag erbij. Vraag de leden om eventuele vrienden, buren of 
belangstellenden mee te nemen.  

Voorbeeld 2:  

Maak een vragenlijst voor de verschillende wijken of kernen in uw gemeente. Neem als bestuur, fractie en 
programcommissie een avond de tijd om leden in de betreffende wijken te bellen. Vraag hen naar hun 
betrokkenheid bij hun eigen omgeving en de gemeente, ideeën voor verbetering, hiaten in het beleid, etc.  
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Als u merkt dat iemand echt geïnteresseerd is om mee te denken nodig hem/ haar dan uit voor een 
meedenkavond met de programcommissie of campagneteam.  

 

Deze werkwijze vraagt een investering in tijd van mensen die hun agenda toch al zo vol hebben staan. 
Maar door leden zo persoonlijk te benaderen, kunt u nieuw potentieel aanboren. Als u bereid bent u te 
luisteren en suggesties mee te nemen, zijn mensen straks ook sneller bereid om de ChristenUnie ergens 
mee te helpen.  

Voorbeeld 3:  

Nodig als bestuur, fractie en programmacommissie mensen uit uw achterban (lid of geen lid) gericht uit 
om een avond over een thema te komen praten of brainstormen. Bijvoorbeeld directeuren van christelijke 
scholen over onderwijs; voorgangers van plaatselijke gemeenten over de WMO; ondernemers over het 
economische klimaat….. 

Hiervoor kunt u aparte avonden beleggen of een opzet gebruiken zoals bij voorbeeld 1, maar dat is 
afhankelijk van het aantal mensen dat u verwacht en het aantal mensen dat u zelf beschikbaar heeft.  

Let op! Bij alle drie voorbeelden gaat het om verzamelen van informatie. Zeg wat u er mee gaat doen en 
op welke wijze en wanneer de deelnemers geïnformeerd worden over het vervolg. 
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Bijlage 11. Fondswerving 
 

Fondsen werven is een vak apart. In dit deel vindt u een paar handvatten om toch een succesvolle actie te 
houden. De belangrijkste vraag is: Waarom geven mensen een gift? En het enige steekhoudende en 
misschien simpele antwoord is: Omdat een goed doel het aan ze vraagt. Als u niet vraagt, zult u ook geen 
giften krijgen. Als u wel vraagt, is de kans groot dat u ook iets ontvangt. 

Plan en uitvoering 

Net als bij ledenwerven is een plan onmisbaar. Daarbij komen de volgende vragen: 

1. Waarvoor wil je geld werven. Een concreet doel (voor een campagne-caravan bijvoorbeeld) 
spreekt veel meer aan dan het ‘opheffen van het jaarlijkse tekort’. Daar kun je maar 1 keer 
mee aankomen.  

2. Wie ga je vragen. Natuurlijk de leden van de kiesvereniging, maar er zijn veel meer 
sympathisanten. Van alle stemmers op de ChristenUnie is nog geen 7% lid. Potentieel 
genoeg dus. Ook niet-stemmers of mensen die sympathiek staan tegenover de raadsleden of 
wethouder kunnen geld geven. Als u ze maar vraagt. En mensen die geen lid kunnen worden, 
kunnen wel een gift geven. 

3. Wees niet bang. Niet iedereen kan geld ophalen. Je moet het maar durven. Toch vraag je 
geld voor een goed doel en dat is positief. Je hoeft je nergens voor te schamen, ga gewoon 
op stap. 

4. Hoelang blijf je vragen. Een giftenactie moet kort maar hevig zijn. Probeer in een paar weken 
zoveel mogelijk binnen te halen en sluit dan de actie af. Natuurlijk wordt de opbrengst wel 
feestelijk bekend gemaakt. 

5. Hoeveel ga je vragen. Die is lastig. Binnen de ChristenUnie geven mensen gemiddeld tussen 
de 5 en 10 euro per keer. Vermenigvuldig dat met het aantal mensen dat u wilt vragen en er is 
een globaal doel. Als het doel is bereikt, stop de actie en verzin een nieuw doel. 

6. Wanneer stop je. Ga niet door als het doel is bereikt of maak een doel in etappes, eerst voor 
de caravan en dan voor een partytent ervoor en dan voor promotiemateriaal om uit te delen…. 
Maar wees daar heel duidelijk over. Geef geen ontvangen giften uit aan dingen die niet in het 
doel stonden. 

7. Maak tussenstanden bekend Natuurlijk niet dagelijks, maar wel zovaak als er een mijlpaal 
bereikt is 

8. Kies een eindtijd. Genoeg is genoeg. Stop na de afgesproken tijd, ook al is het doel niet 
bereikt. 

9. Vraag ondernemers. Dat is gevaarlijk, want ondernemers willen altijd iets terug en dan ben je 
niet meer onafhankelijk. Maar is dat echt wel zo? Een ondernemer weet dat politici 
onafhankelijk moeten zijn en dat ze dus niet teveel kunnen verwachten. Maar is er iets op 
tegen dat er bij een promotiestand appels worden uitgedeeld van de plaatselijke groenteboer 
(die een klein reclamebord mag plaatsen) of dat u een verkiezingsbijeenkomst in een zaal 
houdt van een lid dat daar geen geld voor vraagt (en dat u dat een of twee keer zegt tijdens 
de avond). Op zo’n manier kun je goed besparen op de kosten. Neem ook eens contact op 
met GIDS. 
 

GIDS is een oecumenisch-christelijke netwerkorganisatie die zich nadrukkelijk beperkt tot het 
verenigen van leiders. Alles wat er concreet gedaan moet worden in een stad of dorp laten wij 
graag over aan de organisaties die daar verstand van hebben. GIDS wil alleen voorkomen dat 
het volle potentieel aan zorg niet wordt benut doordat leiders onvoldoende samenwerken. 
Binnen GIDS zijn christenen werkzaam die Jezus Christus willen navolgen in zijn streven naar 
aardse vrede en gerechtigheid. Als organisatie wil GIDS zich echter niet alleen tot christenen 
richten, maar tot al diegenen die kunnen voorgaan in het verbeteren van de lokale 
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samenleving. GIDS streeft daarbij naar samenwerking tussen leiders uit alle maatschappelijke 
geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg, non-profit 
organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven. GIDS 
(www.gidsnetwerk.nl) 

Op het voorjaarscongres 2005 is uitgesproken dat het goed is om deze leiders meer te 
betrekken bij de ChristenUnie.  

Dan nu de vragen die u zelf uiteraard al hebt gesteld: 

10. Hoe ga je vragen? Er zijn diverse mogelijkheden. Stuur een brief of bel de potentiële gever op 
of ga persoonlijk bij hen langs. Voor welke manier u ook kiest, zorg dat duidelijk is waar u geld 
voor nodig heeft en hoeveel. 

11. Machtigingskaart of collecte? Een algemene collecte is als het schieten met een kanon op 
een mug. Wat wel kan is het uitdelen van machtigingskaarten. Een effectieve methode is het 
uitdelen van machtigingskaarten. Ook hier geldt, zorg dat duidelijk is waar u het geld voor 
nodig heeft. Deze worden door het partijbureau verstrekt en worden ook geïnd. Als u ze 
gebundeld aanlevert, kunnen we met minimale kosten deze kaartjes innen. 

12. Grote gevers, Sommige mensen hebben meer dan anderen te besteden/geven. Een goede 
strategie voor ‘grote gevers’ kan een goed resultaat hebben. Probeer aan te sluiten bij het 
onderwerpen en/of middelen die het leven bij de ‘grote’ gevers. Deze mensen moeten wel 
gekoesterd worden. Dus toon u dankbaarheid door hen iets cadeau te doen. Een foto in de 
krant, mee op een werkbezoek of excursie. Wees hierin creatief. 

13. Verantwoord elke euro. Het lijkt zo makkelijk. Je gaat langs de mensen en vraagt om een gift. 
Je geeft dat geld aan de penningmeester en die stort het op de rekening. Maar een tientje zit 
ook maar zo in de eigen zak. Daarom is het belangrijk om niet met contant geld te werken. Of 
als u wel met contant geld werkt, laat mensen dan invullen op een lijst wat ze hebben geven 
en controleer de lijsten. Dat heeft ook het voordeel dat mensen zien wat een ander heeft 
gegeven en doet ze besluiten meer te geven. In de nieuwsbrief kunt u ook initialen vermelden 
van personen die grotere bedragen hebben gegeven. 

14. Maak de eindopbrengst bekend. Dat spreekt voor zich, maar wordt vaak vergeten. Vergeet 
ook de pers niet. 

15. Wanneer vraag je weer? 
 

En als het plan af is, dan kan het werk beginnen. Geniet van het werven, van het geld en wat u er 
allemaal mee kunt doen. 
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