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3. Verslag verkiezingscongres ChristenUnie 1 februari  2014 
 
1.  OPENING 

Welkom 
Voorzitter Piet Adema heet een ieder hartelijk welkom. Hij verwelkomt in het speciaal Peter Zevenber-
gen van de SGP. De heer Van Leeuwen van de SGP kan door familieomstandigheden niet aanwezig 
zijn. Hij memoreert dat Sandra Korteweg niet aanwezig kan zijn in verband met gezondheidsredenen. 
De heer Van Golberdinge, afgevaardigde van Detailhandel Nederland, Meindert Leerling, oud-
fractievoorzitter van de RPF en George Rukhadze uit Georgië, vice-voorzitter van de ECPM worden 
speciaal welkom geheten. Herman Wegter, die het middagprogramma zou leiden, kan in verband met 
gezondheidomstandigheden niet aanwezig zijn.  
 
De voorzitter introduceert Gabriel Anthonio die de overdenking zal verzorgen.  
 

Muziek 
Groot is Uw trouw, o Heer en 10.000 redenen (Opwekking 733) worden gezongen. 
 

Bijbellezing/meditatie en gebed 
Gabriel Anthonio is voorzitter van de Raad van Bestuur Jeugdhulp Friesland en Lector in Leiderschap 
en Verandermanagement aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij houdt een meditatie over 
Joh. 2:12 (Jezus daalde af naar Kafarnaüm). Hij sluit zijn meditatie af met gebed.  

 
Muziek 

Luisterlied The Campaign wordt verzorgd door Tax Collectors.  
 
2.  OPENINGSWOORD VOORZITTER EN MEDEDELINGEN 
Piet Adema bedankt Gabriel Anthonio voor de meditatie.  
 
Voor de stemmingen stelt de voorzitter een stemcommissie in, bestaande uit Bernadette van den Berg 
(voorzitter), Geert-Jan Spijker, Kees Sinke en Leo Koelewijn.  
 
Het verslag zal worden opgesteld door Rieneke Versteegt, bureaumedewerker. Voor het verslag be-
noemt de voorzitter twee personen tot meelezer, te weten, Nicolette Nispeling van ChristenUnie Pa-
pendrecht en Gilco Grandia van ChristenUnie Bommelerwaard.  
 
De voorzitter constateert dat het quorum met 250 stemmen aanwezig is, zodat besluiten genomen 
kunnen worden.  
 
3.  VERSLAG UNIECONGRES 23 NOVEMBER 2013 
Het verslag is door de meelezers goedgekeurd, waarmee het is vastgesteld. De meelezers Bas Wolse 
uit ‘s Hertogenbosch en Jannie Matsinger uit Meerkerk worden bedankt voor het meelezen.  
 
4.  BESPREKING VOORSTEL AANPASSING REGELING VERENIGBAARHEID FUNCTIES 

Introductie 
De aanleiding voor dit voorstel ligt onder meer in het feit dat sinds het aannemen van de regeling in 
2007 ook waterschapsbestuurders deel zijn gaan uitmaken van onze politieke vertegenwoordigers. 
Daarnaast hebben zich nog wat wettelijke en bestuurlijke wijzigingen voorgedaan. De onverenigbaar-
heden van waterschapsfuncties zijn in lijn met wat in het huidige reglement over provinciale politieke 
functies is geregeld.  
 
Er zijn geen amendementen ingediend.  
 

Aflopen sprekerslijst 
Piet Adema geeft de sprekers het woord. Klaas Tigelaar zal namens het Landelijk Bestuurd reageren.  
 
Dhr. Kerst, KV Bodegraven-Reeuwijk: de integriteit van het bestuur is belangrijk en de verenigbaar-
heid van de functies hoort daarbij. Hij denkt dat bepaalde functies niet onverenigbaar zijn en hij vindt 
dat er een aanpassing moet plaats vinden in het document. Er is een verzoek gedaan om het docu-
ment opnieuw te laten bekijken en het document te behandelen tijdens het volgende congres.  
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Miranda Grinwis, KV Goeree-Overflakkee: zij ondersteunt dhr. Kerst en zij raadt het voorstel ook af.  
 
Klaas Tigelaar reageert: het voorstel is in overleg met de Bestuurdersvereniging door het Landelijk 
Bestuur voorgelegd. Bestuurlijke integriteit is heel belangrijk, maar het is geen nieuw beleid. De func-
ties komen ook voor binnen de provincies en deze lijn wordt nu ook voor de waterschappen gehand-
haafd. Het voorstel wordt niet uitgesteld. De selectiecommissies zijn nu actief en door dit voorstel 
worden belangenverstrengelingen voorkomen. 
 
 Stemming 
 
Het voorstel wordt aangenomen.  
 
Piet Adema heet Bas Belder van de SGP hartelijk welkom.  
 
5.  BESPREKING VOORSTEL KANDIDATENLIJST EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 
 Korte introductie 
Het bestuur heeft besloten om de voordracht van de selectiecommissie te volgen. Piet Adema nodigt 
André Rouvoet, voorzitter van de selectiecommissie, uit om naar voren te komen, zodat hij een toe-
lichting kan geven op de voordracht.  
 

Toelichting voorzitter selectiecommissie 
Tijdens het congres van april 2013 heeft André Rouvoet de opdracht gekregen om in december 2013 
een lijst te presenteren met kandidaten voor de Europese verkiezingen 2014. Er zijn 24 reacties bin-
nen gekomen, waarvan er uiteindelijk 15 kandidaten zijn gekozen. Eén kandidaat heeft zijn kandida-
tuur moeten opgeven, omdat deze niet verenigbaar zou zijn met zijn functie.  
Het was opvallend dat er veel gemotiveerde, jonge kandidaten met een heldere visie over Europa 
hebben gereageerd.  
Voor de criteria voor de kandidaten wordt verwezen naar het rapport.  
 

Bedanken van de selectiecommissie 
Piet Adema bedankt André Rouvoet en nodigt de overige leden van de selectiecommissie ook uit op 
het podium. Dit betreft Bernhard Kok, Heleen van den Berg en Matthijs de Snoo. Zij ontvangen een 
bos bloemen.  
Ook Bianca van der Horst, secretaresse van de selectiecommissie, krijgt als dank voor haar bijdrage 
een bos bloemen aangereikt.  
 

Vaststelling kandidatenlijst 
Er zijn geen amendementen ingediend.  
 
Het voorstel wordt per acclamatie aangenomen.  
 
 Bloemen-en fotomoment EP-kandidaten 
De kandidaten worden uitgenodigd op het podium en krijgen een bos bloemen aangereikt.  
Piet Adema feliciteert hen met hun plaats op de kandidatenlijst en wenst hen veel succes tijdens de 
campagne.  
 
Agnes Glastra, Jan Harm Boiten en Jochem Pleijsier zijn niet aanwezig tijdens het congres.  
 
6. TOESPRAAK VERKOZEN LIJSTTREKKER VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN 
 
Peter van Dalen geeft zijn speech.  
 
7. BESPREKING VOORSTEL EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2019 
 Korte introductie 
De programmacommissie onder leiding van Eimert van Middelkoop is dit voorjaar begonnen met de 
opdracht om een concept verkiezingsprogramma te schrijven. Hij wordt door Piet Adema uitgenodigd 
op het podium.  
 
 Toelichting op gevoerde proces 
Eimert van Middelkoop geeft een toelichting op het gevoerde proces. Hij wenst allereerst Peter van 
Dalen veel sterkte in zijn werk.  
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Afgelopen zomer zijn beide partijen samen gaan werken, terwijl beide partijen al bezig waren met hun 
verkiezingsprogramma. Deze programma’s moesten daarna in elkaar geschoven worden. Dit is ook in 
sommige gedeeltes uit het verkiezingsprogramma af te lezen. In de lijn van beide Tweede Kamerfrac-
ties is de commissie verder gegaan.  
Naar de kiezer toe kan Peter van Dalen gepresenteerd worden als een consistente leider.  
 
Piet Adema nodigt internationaal secretaris Gert Schouwstra uit op het podium om samen met Eimert 
van Middelkopen op de ingediende amendementen te reageren.  
 
 Bespreking verkiezingsprogramma 
 
Piet Adema geeft aan dat de SGP ook inspreekrecht heeft, doordat het programma door beide partijen 
is samengesteld. Daarom is het mogelijk dat niet de precieze tekst terug zal komen.  
 

Bespreking amendementen 
 
Amendement 1 - Titel verkiezingsprogramma  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
aangenomen 
 
Amendement 2 - Europees Parlement en EMU (5 delen) 
Ingediend door ChristenUnie Utrecht, 
a: verworpen, b: verworpen, c: verworpen, d: verworpen, e: verworpen 
 
Amendement 3 - Rechtsstaat binnen de EU 
Ingediend door ChristenUnie Veenendaal/ Renswoude 
verworpen 
 
Amendement 4 - Verbeterde Europese samenwerking (3 delen)  
Ingediend door ChristenUnie Utrecht 
a: aangenomen, b:aangenomen, c: aangenomen 
 
Amendement 5 - Verhouding Europees Parlement & nationale parlementen (2 delen)  
Ingediend door ChristenUnie Utrecht 
a: verworpen, b: verworpen 

 
Amendement 6 - Europees Parlement & Europese Commissie (3 delen)  
Ingediend door ChristenUnie Utrecht 
a: verworpen, b: verworpen, c: verworpen 
 
Amendement 7 - Verkleining Europese Commissie  
Ingediend door ChristenUnie Veenendaal/ Renswoude 
verworpen 
 
Amendement 8 - Christelijk geluid in Europees Parlement  
Ingediend door ChristenUnie Utrecht 
aangenomen 
 
Amendement 9 - Wetgevende bevoegdheden Europa beperkt houden (2 delen)  
Ingediend door ChristenUnie Veenendaal/ Renswoude 
a: aangenomen, b: aangenomen 

 
Amendement 10 - Vergaderlocatie uitsluitend Brussel  
Ingediend door ChristenUnie Veenendaal/ Renswoude 
aangenomen 
 
Amendement 11 - Rechtvaardige vrede Midden-Oosten (4 delen)  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
a: aangenomen, b: verworpen, c: aangenomen, d: aangenomen 
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Amendement 12 - Eerlijke handel, PerspectieF (3 delen)  
Ingediend door ChristenUnie-jongeren 
a: verworpen, b: aangenomen, c: aangenomen 
 
Amendement 13 - OS-beleid EU, PerspectieF  
Ingediend door ChristenUnie-jongeren 
aangenomen 
 
Amendement 14 - Aangepaste technologie  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
aangenomen 
 
Amendement 15 - Asielzoekers en migranten (2 delen)  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
a: aangenomen, b: aangenomen 
 
Amendement 16 - Privacy en persoonsgegevens  
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
aangenomen 
 
Amendement 17 - Terminologie  
Ingediend door ChristenUnie Utrecht 
aangenomen 
 
 

Stemming verkiezingsprogramma 
Het totale programma, inclusief de aangenomen amendementen, wordt met een grote meerderheid 
aangenomen. 
 
Piet Adema bedankt de leden van het verkiezingsprogrammacommissie. De overige leden van de 
commissie worden ook uitgenodigd, te weten, Leen Hordijk, Stieneke van der Graaf, Pim Roza, Ben-
jamin Beldman en Rinze Broekema en Peter Zevenbergen van de SGP.  
Alle commissieleden ontvangen een bos bloemen.  
 
8. TOESPRAAK ECPM-VICEVOORZITTER GEORGE RUKHADZE 
Piet Adema introduceert George Rukhadze. Hij is vice-president van de European Christian Political 
Movement (ECPM), een groeiende partij van Europese, christelijke politieke partijen en politici. De 
ChristenUnie is een van de stichtende leden van de ECPM.  
 

Muziek 
Het Onze Vader wordt gezongen.  
 
PAUZE 
 
9.  PODIUMPROGRAMMA IN HET KADER VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 Opening middagprogramma 
Piet Adema geeft het woord aan Maarten van Ooijen. Hij zal het middagprogramma leiden.  
 

Pitch 1  
 

Ingrid Slaa, kandidaat 4 in Nunspeet houdt haar pitch.  
 
 Podium-interview 
Thema: ChristenUnie kan het verschil maken. 
Interview met: 
- Joël Voordewind 
- Gert Stam (Meppel) 
- Addy Plieger (Arnhem) 
 

Pitch 2  
Ina Schenkel, lijsttrekker in Appingedam, houdt haar pitch.  
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 Keynote: Social Media een must 
Verzorgd door Marcel Koning.  
 
 Pitch 3 
Wessel Doorn, lijsttrekker in Huizen, houdt zijn pitch. 
 
 Campagnevoeren, geloven durven DOEN 

 Heimen Schuring, raadslid/lijsttrekker Barneveld 

 Johannes de Vries, campagneleider Zwolle 

 Ron Rietjens, campagneleider Apeldoorn 

 Wien Thomas, campagneleider Twenterand 

Zij vertellen hun succesverhalen over campagne-acties.  
 
10.  SPEECH POLITIEK LEIDER ARIE SLOB 
 Speech Arie Slob 
 
Arie Slob geeft een speech voor het congres. De speech is na te luisteren op de website van de Chris-
tenUnie.  
 
 TV-spot 
De TV-spot wordt getoond.  
 

Fotomoment 
Lijsttrekkers inclusief Arie Slob hijsen zich in een ChristenUnie campagnejas.  

Muziek – Tax Collectors 
Zegen hen/zegen ons (Opwekking 710) wordt gezongen.  
 
11. SLUITING CONGRES 
Piet Adema bedankt iedereen voor zijn/haar komst. 


