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Gewijzigd voorstel Nieuwe Bestuursstructuur

Inleiding
Op het Uniecongres van 12 mei 2012 in Zwolle, gaf het Landelijk Bestuur het voorstel in bespreking
dat een nieuwe bestuursstructuur zou moeten regelen. Onderdeel van het voorstel was onder meer
een statutenwijziging. Naast het voorstel van het Landelijk Bestuur lag er een amendement van
ChristenUnie Amersfoort dat inhoudelijk hetzelfde beoogde als wat het Landelijk Bestuur voorstond,
maar het anders formuleerde. ChristenUnie Amersfoort omschreef de strekking van het amendement
als volgt: "...Dit amendement beoogt dus inhoudelijk niet iets anders dan het voorstel van het Landelijk
Bestuur, maar formuleert het beter."
Ondanks deze inhoudelijke overeenstemming -de discussie zou eigenlijk alleen over de vorm moeten
gaan- ontstond er tijdens de behandeling van het amendement en het voorstel onduidelijkheid en
onvrede in de vergadering. De voorzitter moest voor intern beraad tot twee maal toe de vergadering
schorsen. Na afloop van dit agendapunt bleek het congres in meerderheid voor het amendement
Amersfoort te hebben gestemd en daarna -onder toezegging dat er nog eens naar de positie van de
PU-voorzitters zou worden gekeken- ook voor het voorstel van het Landelijk Bestuur. Dat gaf bij
nadere lezing weer onduidelijkheid, omdat de positie van de PU-voorzitters in zowel het amendement
als in het oorspronkelijke LB-voorstel juist een essentieel onderdeel was. Bovendien is nu nog niet
duidelijk hoe de besluitvorming van het Uniecongres naar teksten vertaald zou moeten worden. Een
vrij belangrijk aspect, nu het hier ook om een statutenwijziging gaat.
Met dit voorstel komt het Landelijk Bestuur tegemoet aan de toezegging om 'terug te komen' met deze
materie. In zijn vergadering van 30 mei 2012 heeft het besloten om de tekstvoorstellen van
ChristenUnie Amersfoort integraal over te nemen en 1-op-1 als voorstel aan het Uniecongres aan te
bieden. Hierna kunt u lezen wat daarbij de overwegingen zijn geweest.
Het gewijzigde voorstel: zelfde doel, anders uitgewerkt
Het nieuwe voorstel, dat dus overeenkomst met de tekst van ChristenUnie Amersfoort, heeft dezelfde
richting als het bestuursvoorstel van 12 mei 2012, namelijk:
 dat het Landelijk Bestuur zou worden verkleind (daadkracht) en
 dat de PU-voorzitters vaste adviseurs zouden worden voor het LB voor een aantal belangrijke
en identiteitsgevoelige onderwerpen (draagvlak).
Het verschil tussen ‘Amersfoort’ en het oude bestuursvoorstel is alleen dat de PU-voorzitters in
'Amersfoort' adviseur van het Landelijk Bestuur zouden zijn en in het oorspronkelijke voorstel van het
LB bestuurslid van een nieuw te vormen Uniebestuur.
Tegen de oplossing van het Landelijk Bestuur bracht ChristenUnie Amersfoort in:
 het hebben van twee besturen, namelijk een Landelijk Bestuur en een Uniebestuur, is veel te
ingewikkeld en
 als een functionaris alleen maar een adviserende functie heeft, is het duidelijker en
transparanter om die ook gewoon adviseur te noemen en niet 'bestuurslid'
Het Landelijk Bestuur heeft op zijn vergadering van 30 mei 2012 deze argumenten naar aanleiding
van de gang van zaken op het Uniecongres van 12 mei 2012 opnieuw tegen het licht gehouden. Het
bestuur is van mening dat de gekozen oplossing van Amersfoort het beoogde doel van de nieuwe
bestuursstructuur inderdaad op een eenvoudiger wijze bereikt. Omdat een structuur naast werkbaar
ook vooral duidelijk moet zijn, gaat het LB hier nu in mee. Hier komt bij dat het amendement op 12 mei
2012 ook gewoon is aangenomen door het Uniecongres.
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Positie PU-voorzitters
Op het Uniecongres van 12 mei 2012 heeft het LB toegezegd terug te komen bij het Uniecongres op
het punt van de PU-voorzitters. Het LB ziet in de gang van zaken op het Uniecongres geen aanleiding
om op dat punt het uitgangspunt dat zij op belangrijke en identiteitsgevoelige onderwerpen met
raadgevende stem aan de bestuursvergadering deelnemen. Ook het amendement van ChristenUnie
Amersfoort zet daar geen vraagtekens bij. De PU-voorzitters waren al adviseur van het LB (in het
Unieconvent) en blijven dat dus ook (alleen nu in het LB). Weliswaar hadden de PU-voorzitters in het
Unieconvent een stemhebbende rol wanneer het ging om het vaststellen van de kandidatenlijst voor
de Eerste Kamer, maar het verplaatsen van deze bevoegdheid naar het Uniecongres, was ook zonder
de wijziging van de bestuursstructuur een heel logische geweest.
Het nieuwe voorstel in bulletvorm:
 De ChristenUnie heeft één klein en daadkrachtig bestuur (minimaal 5, maximaal 7 leden): het
Landelijk Bestuur
 Bij belangrijke, identiteitsgevoelige zaken/ voorstellen adviseren de 12 PU-voorzitters
 Het Unieconvent wordt opgeheven
 De bevoegdheid om de lijst voor de Eerste Kamer vast te stellen gaat van het Unieconvent
naar het Uniecongres
Het formele tekstvoorstel begint op de volgende pagina.
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Voorstel
Het Landelijk Bestuur stelt aan het Uniecongres, in vergadering bijeen op 13 april 2013 in De
Schuilplaats te Ede, voor:
A. om in de statuten
I.

artikel 8 te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden:
HET LANDELIJK BESTUUR - SAMENSTELLING - ADVISEURS - BEVOEGDHEDEN
Artikel 8.
1. Het Landelijk Bestuur is het bestuur van de ChristenUnie in de zin van de wet en
bestaat uit:
a. de voorzitter, die in functie door het Uniecongres wordt benoemd en
b. algemene bestuursleden, die door het Uniecongres worden benoemd
waarbij het aantal leden door het Uniecongres wordt bepaald op ten minste vijf en ten
hoogste zeven.
2. Slechts leden van de kiesverenigingen kunnen tot lid van het Landelijk Bestuur
worden benoemd.
3. Het Landelijk Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
4. De volgende personen zijn vaste adviseurs van het Landelijk Bestuur:
a. de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer der StatenGeneraal,
b. de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer der StatenGeneraal,
c. de eerste vertegenwoordiger van de ChristenUnie in het Europees Parlement
en
d. de directeur van het Partijbureau.
5. De vaste adviseurs hebben met een raadgevende stem toegang tot de vergaderingen
van het Landelijk Bestuur en worden daartoe door het Landelijk Bestuur uitgenodigd,
tenzij het Landelijk Bestuur anders beslist.
6. Het Landelijk Bestuur kan voorts andere personen als adviseurs aanwijzen. Het in lid
5 bepaalde is op hen van overeenkomstige toepassing.

II.

na artikel 8 een nieuw artikel 8A toe te voegen, dat als volgt luidt:
RAADGEVENDE STEM VAN DE VOORZITTERS VAN DE PROVINCIALE UNIES
Artikel 8A.
1. De voorzitters van de Provinciale Unies nemen met raadgevende stem deel aan de
vergaderingen van het Landelijk Bestuur, indien een of meer van de volgende zaken
op de agenda staan:
a. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, inhoudende een wijziging van
de Uniefundering, de Unieverklaring of het kernprogramma van de
ChristenUnie,
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b. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, inhoudende kandidatenlijsten
voor verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees
Parlement,
c. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, inhoudende
verkiezingsprogramma's voor verkiezingen voor de Tweede Kamer en het
Europees Parlement,
d. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, inhoudende wijziging van de
statuten,
e. het vaststellen van modelprogramma's voor de verkiezingen van Provinciale
Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen
en voorts zo vaak het Landelijk Bestuur dat van belang acht voor het afstemmen
van zaken betreffende de koers en de identiteit van de ChristenUnie.
2. Indien zaken als bedoeld in lid 1 op de agenda van de vergadering van het Landelijk
Bestuur staan, worden de voorzitters van de Provinciale Unies voor deze vergadering
uitgenodigd.
III.

artikel 12A, handelende over het Unieconvent, te laten vervallen,

B. om in het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen
artikel 2, lid 1, sub b te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden:
"voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer: het Landelijk Bestuur en het Uniecongres;"
C. om in het Reglement Uniecongres
artikel 14 te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden:
" Voor de procedure van kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal en voor het Europese Parlement is het reglement Kandidaatstelling van
toepassing.",
D. om het Reglement Unieconvent te laten vervallen.
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