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Motie kandidatenlijst 

Indiener Voorstel Toelichting Pre-advies Landelijk bestuur 

Pijnacker-Nootdorp, 
gesteund door 
Aalburg, Gouda en 
‘s Hertogenbosch 

Voeg mw. Cynthia 
Ortega-Martijn 
alsnog op een 
verkiesbare plaats 
toe aan de 
kandidatenlijst. 

Constaterende dat: 
- het zittende Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn niet 

op de kandidatenlijst is geplaatst, niettegenstaande 
het feit dat het congres haar nog maar twee jaren 
geleden op een verkiesbare plaats 5 heeft gezet, 
daarmee een advies van de selectiecommissie van 
destijds corrigerend; 

- de samenstelling van de lijst strijdig is met de 
resolutie van 13 november 2004, houdende de 
uitspraak dat op de kandidatenlijst van zowel 
gemeenteraden, Provinciale Staten als Tweede 
Kamer actief gestreefd wordt om in de top-7 
minimaal 1 christelijke migrant op te nemen; 

- mw. Cynthia Ortega-Martijn, als zittend 
representant van de christelijke migranten, zich 
beschikbaar heeft gesteld voor de kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamer; 

- mw. Cynthia Ortega-Martijn de afgelopen jaren van 
grote betekenis is geweest bij de verwoording van 
het geluid van de ChristenUnie op het terrein van 
Sociale Zaken, Koninkrijksaangelegenheden, 
Binnenlandse Zaken en Onderwijs, in het bijzonder 
als het gaat om het waken voor de belangen van 
kwetsbare groepen; 

- Voorzetting van het Kamerlidmaatschap van mw. 
Cynthia Ortega-Martijn in het belang is van het 
handhaven en verder versterken van de positie van 
de ChristenUnie onder de groep van christelijke 
migrantenkiezers; 

Overwegende dat: 
- nu een kundig en ervaren Kamerlid in de persoon 

van mw Cynthia Ortega-Martijn beschikbaar is, er 
geen reden is om niet conform deze aangenomen 
resolutie te handelen; 

Het LB raadt deze motie af om de volgende 
redenen: 

- De regel dat mensen die niet op de lijst 
staan, niet door de ledenvergadering 
alsnog op de lijst kunnen worden gezet, 
is er niet voor niets. Aan een 
selectiecommissie wordt de taak 
gedelegeerd om een zo goed mogelijke 
lijst samen te stellen. Daar worden 
gesprekken voor gebruikt en andere 
beschikbare informatie, die niet allemaal 
ter beschikking van een 
ledenvergadering kunnen worden 
gesteld. 

- Dit geldt niet alleen voor landelijke 
verkiezingen, maar net zo goed voor 
gemeentelijke en provinciale 
verkiezingen. In die zin is ook altijd door 
het LB aan bijv. kiesverenigingen 
geadviseerd. Als deze motie wordt 
aangenomen is een precedent 
geschapen die voor alle toekomstige 
verkiezingen gevolgen kan hebben. 

- In heel serieuze gevallen kan afgeweken 
worden van de reglementen. Namelijk 
als de reglementen zodanig uitwerken 
dat ze de ChristenUnie schaden of 
beperken. Het LB is van mening dat dit in 
dit geval niet aan de orde is. 

-  De selectiecommissie heeft haar werk 
zorgvuldig gedaan en heeft het bestuur 
een kandidatenlijst gepresenteerd. 
Vervolgens heeft het bestuur hier 
uitgebreid over gesproken, gebruik 
makend van de informatie die het 
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- plaatsing van mw. Cynthia Ortega-Martijn op de lijst 
in het belang is van de handhaving van voldoende 
ervaring in de Tweede Kamerfractie, zeker nu met 
het vertrek van mw. Esmé Wiegman – Van 
Meppelen Scheppink na de verkiezingen en het 
vertrek van André Rouvoet vorig jaar het aantal 
ervaringsjaren op verkiesbare plaatsen beperkt is 
tot 10 jaren voor lijstrekker Arie Slob; 6 jaren voor 
Joël Voordewind en 1 jaar voor Carola Schouten; 

- mw. Cynthia Ortega-Martijn als voorname en vrijwel 
uitsluitende representant van de Antilliaanse 
gemeenschap in Europees Nederland en in 
Caribisch Nederland een groot potentieel aan 
stemmen vertegenwoordigt; 

- mw. Cynthia Ortega-Martijn in het Nederlandse 
parlement tevens de vertegenwoordiger is van de 
overzeese ‘gemeenten’ Bonaire, St Eustatius en 
Saba, zeker nu deze eilanden na hun integratie in 
Nederland in 2010 voor het eerst, op 12 september 
2012, hun stem kunnen uitbrengen voor het 
Nederlandse parlement; 

Spreekt uit dat: 
- het niet zo kan zijn dat het Uniecongres de 

gelegenheid wordt onthouden zich uit te spreken 
over de kandidatuur van een zittend Kamerlid dat 
heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de 
kandidatenlijst; 

- gelet op de bovengenoemde constateringen en 
overwegingen de situatie aan de orde is dat, ter 
voorkoming van schade aan de ChristenUnie en ter 
voorkoming van onwenselijke of onredelijke 
uitkomsten, dient te worden afgeweken van het 
bepaalde in artikel 14 van het reglement dat een 
amendement op de lijst slechts in behandeling kan 
worden genomen voor zover daarin wordt 
voorgesteld om een kandidaat die reeds op het 
voorstel voor de kandidatenlijst voorkomt, 

 

bestuur ter beschikking had. De lijst is 
vastgesteld waarbij mevr Cynthia 
Ortega-Martijn niet op één van de 
plaatsen is gezet, waar zij voor 
beschikbaar was. 
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Draagt het bestuur op  
- zijn bevoegdheid ex artikel 21 van het Reglement 

Kandidaatstelling en Verkiezingen te gebruiken om 
mw. Cynthia Ortega-Martijn alsnog op een 
verkiesbare plaats aan de kandidatenlijst toe te 
voegen, zodat het Uniecongres in de gelegenheid 
is over haar kandidatuur zijn oordeel uit te spreken. 

 

Indien de motie Pijnacker-Nootdorp wordt aangenomen, kan het amendement Pijnacker-Nootdorp in stemming worden gebracht. 

Indiener Voorstel Toelichting Preadvies Landelijk Bestuur 

Pijnacker-Nootdorp, 
gesteund door 
Aalburg, Gouda en ‘s 
Hertogenbosch 

Mevr. Cynthia Ortega-
Martijn kandideren 
voor plaats 5 op de 
kandidatenlijst TK 
verkiezingen 2012 

Indien de motie Pijnacker-Nootdorp wordt toegelaten 
en aanvaard om mw Cynthia Ortega-Martijn toe te 
voegen aan de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, is mogelijk aan de orde een 
discussie over de vraag welke plaats dat dan zou 
moeten zijn. In de motie kan daarop niet worden 
vooruitgelopen. Om deze reden leggen indieners voor 
het geval dat een amendement aan het congres voor 
dat er toe strekt, mw Cynthia Ortega-Martijn voor 
plaats 5 voor te dragen.  
Voor de redengeving van de voordracht zij verwezen 
naar de motie van de KV Pijnacker-Nootdorp e.a. tot 
toevoeging van mw Ortega aan de kandidatenlijst. 
 

- Het LB raadt het amendement af, 
aangezien zowel de selectiecommissie als 
het bestuur van oordeel zijn dat er met de 
huidige top 11 een dermate evenwichtig 
team is samengesteld, dat het heel 
onverstandig zou zijn om daarin te 
schuiven. 

- Het argument dat de aandacht voor de 
BES-eilanden weg zou vallen, is weliswaar 
begrijpelijk, maar niet doorslaggevend. Ook 
andere Kamerleden kunnen dit 
aandachtspunt overnemen. Bovendien is 
het onderwerp te specifiek om als 
hoofdonderwerp van een Kamerlid in een 
kleine fractie te hebben. 

 

 


