
 

Spelregels behandeling moties en amendementen in 

de congresweek  
 

• Het Landelijk Bestuur geeft de moties en amendementen verschillende preadviezen: 

overnemen, ontraden of oordeel congres. Deze preadviezen verschijnen uiterlijk 

donderdag 21 januari op de congressite onder 'Materiaal' op 

www.christenunie.nl/congres.  

  

• Van maandag- 25 januari t/m donderdagavond 28 januari vinden deelsessies 

plaats over de ingediende amendementen en moties op het verkiezingsprogramma 

en de preadviezen van het Landelijk Bestuur, in aanloop naar de plenaire 

bijeenkomst op zaterdag 30 januari. De indeling vindt u aan het einde van dit 

document.  

  

• Deze deelsessies geven de gelegenheid voor een eerste inhoudelijke discussie, 

hetgeen tijdens het plenaire congres minder uitgebreid kan gezien de grote 

hoeveelheid ingediende amendementen.  

  

• Op het congres op zaterdag 30 januari wordt gestemd over alle moties en 

amendementen.  

  

• Stemming tijdens het congres op zaterdag:  

o Amendementen met het preadvies overnemen worden in beginsel als één 

blok in stemming gebracht zonder inhoudelijke bespreking.   

▪ Het is mogelijk om aparte stemming aan te vragen over een 

amendement met het preadvies overnemen. Dan kunt u vóór vrijdag 

29 januari 09.00 uur per mail aan bestuur@christenunie.nl melden 

over welk amendement u een aparte stemming wilt.  

o Amendementen met het preadvies ontraden worden ieder apart in stemming 

gebracht.  

o Amendementen met het preadvies oordeel congres worden ieder apart in 

stemming gebracht.  

o Lokale afdelingen hebben ook stemrecht. Het bestuur van de afdeling wijst 

een afgevaardigde aan, die samen met zijn eigen stem de stem van de 

afdeling uitbrengt. Het stemgewicht wordt vastgesteld naar het aantal leden 

binnen een lokale afdeling. Bij de stemuitslagen wijkt daardoor het aantal 

uitgebrachte stemmen af van het aantal stemmers: het aantal stemmen is 

hoger dan het aantal stemmers.  

  

• Behandeling van moties en amendementen tijdens het congres:  

o Indiener krijgt de gelegenheid om de motie of het amendement toe te 

lichten, vervolgens komt er reactie vanuit het Landelijk Bestuur.  
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o Inspreken op moties en amendementen tijdens het digitale congres gaat op 

dezelfde manier als bij het vorige digitale congres als volgt:  

  

Op een fysiek partijcongres kunt u zich als lid bij de sprekersbalie melden, 

als u in de vergadering een vraag over één van de agendapunten wilt stellen 

of wilt inspreken op een ingediende motie of amendement.   

  

Voor het digitale partijcongres gaat dit anders: 

1. U kunt mondeling inspreken tijdens een deelsessie waarvoor u zich 

aangemeld heeft. Tijdens de deelsessie kunt u inspreken op 

amendementen en moties over het betreffende onderdeel uit het 

verkiezingsprogramma wat in die deelsessie behandeld wordt. Hiervoor 

kunt u zich aanmelden via dit formulier. Let op: aanmelden als 

inspreker kan tot maandag 25 januari om 09:00 uur. 

Vanwege het grote aantal deelnemers aan de deelsessies kan het zijn dat 

niet alle aangemelde insprekers het woord kunnen voeren tijdens de 

deelsessies. Dit wordt vooraf met de aangemelde insprekers 

gecommuniceerd, zodat zij alsnog een schriftelijke reactie kunnen 

indienen. 

2. U kunt schriftelijk inspreken via de digitale schriftelijke sprekersbalie. Dit 

kunt u doen via dit formulier. Let op: uw bijdrage kunt u via het 

formulier toesturen tot uiterlijk donderdag 28 januari om 23:59 uur. U 

ontvangt geen reactie op uw bijdrage.   

Alle bijdragen van de schriftelijke insprekers worden op 29 januari 

toegevoegd aan de congresstukken (te vinden onder het kopje 

‘Materiaal’). 

3. Vragen? 

Als u een vraag wil stellen over de te behandelen onderwerpen op het 

partijcongres van 30 januari, dan kan dat ook via dit formulier. Op deze 

vraag geeft het Landelijk Bestuur schriftelijk een reactie. Deze vragen en 

reacties worden op 29 januari toegevoegd aan de congresstukken (te 

vinden onder het kopje ‘Materiaal’). Let op: uw vragen kunt u via het 

formulier toesturen tot uiterlijk donderdag 28 januari om 23:59 uur. 

 

• Gebruik tijdens het congres op zaterdag de chatfunctie terughoudend, zodat het 

systeem niet overbelast raakt.  

  

• Gebruik op social media de hashtag #CUcongres.  
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• Voor technische ondersteuning kunt u op zaterdag 30 januari contact opnemen met 

het telefoonteam via 033-4226969.  

  

_______________________________________  
  
Thema's deelsessies:  
Gekoppeld aan (sub)hoofdstukken uit het verkiezingsprogramma 

(https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma).  

  

Maandagavond 25 januari:   

Algemeen & “Land van gedeelde waarden"  
O.a.: Grondwet, media, vluchtelingen, migratie, rechtsstaat, veiligheid, drugs, 

mensenhandel  
  

Subhoofdstukken:  

• Vrede zoeken voor Nederland  

• Rechtvaardige gastvrijheid  

• Recht doen aan mensen  

  

Dinsdagavond 26 januari:   

“Zorgzame samenleving”  
O.a.: Gezinnen, gezondheid, ouderen, zorg, onderwijs  

  

Subhoofdstukken:  

• Samenleving met veerkracht  

• Waarden in de zorg  

• Een zorgstelsel dichterbij mensen  

Samenleving waarin iedereen telt  

• Onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt  

• Cultuur en erfgoed  

  

Woensdagavond 27 januari:   

“Een economie waarin mensen kunnen bloeien” & 

“Internationale vrede en gerechtigheid”  
O.a.: Belastingen, economie, werk, schulden, ondernemers, huizen, Europa, Israël  

  

Subhoofdstukken:  

• Robuuste overheidsfinanciën, rechtvaardige belastingen  

• Goed werk  

• Voor bloeiende bedrijven die maatschappelijk bijdragen  

• Strijd tegen armoede en schulden  
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• Voor een land waar het goed wonen is  

  

Donderdagavond 28 januari:   

“Leven op een groene en schone aarde”  
O.a.: Duurzaamheid, landbouw, infrastructuur, openbaar vervoer, natuur 

Subhoofdstukken:  

• Ruimte maken voor het goede leven  

• Klimaatneutraal en circulair Nederland  

• Duurzaam onderweg  

• Naar een kringlooplandbouw  

  

  

 


