Reglement Partijcongres
Ingaande per 1-1-2015 en vastgesteld door het Uniecongres van 21 juni 2014. Het Reglement Partijcongres vervangt de
afgeschafte Reglement Uniecongres en Reglement Ledencongres, door het partijcongres gewijzigd op 13 juni 2015
("kiesvereniging(en) vervangen door "lokale afdeling(en)").

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET PARTIJCONGRES.
Artikel 1.
1. Het Partijcongres is onder meer belast met:
a. het goedkeuren van de beginselverklaring van de ChristenUnie;
b. het goedkeuren van de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten van de ChristenUnie bij
verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement;
c. het benoemen van bestuursleden en de voorzitter van het Landelijk Bestuur;
d. het bespreken van het onderhandelingsresultaat in geval van deelname aan
coalitiebesprekingen op nationaal niveau;
e. het goedkeuren van de balans en staat van baten en lasten over een afgelopen jaar.
2. Het Landelijk Bestuur is aan het Partijcongres verantwoording schuldig over het gevoerde beleid.
Het Partijcongres is bevoegd zich uit te spreken over het beleid van het Landelijk Bestuur en om
over politieke en maatschappelijke vraagstukken uitspraken te doen.

VOORBEREIDING VAN HET PARTIJCONGRES.
Artikel 2.
Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Partijcongres en belast het
Partijbureau met de organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om een verantwoorde
besluitvorming op het Partijcongres te bevorderen.

AANKONDIGING VAN EN UITNODIGING VOOR HET PARTIJCONGRES.
Artikel 3.
1. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de datum van het Partijcongres ten minste twaalf
weken voorafgaande aan de vergaderdatum aan te kondigen.
2. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de uitnodiging voor het Partijcongres ten minste zes
weken voorafgaande aan de vergaderdatum te versturen. In de uitnodiging staan in ieder geval
vermeld:
a. de te behandelen onderwerpen,
b. de termijnen waarbinnen moties en amendementen kunnen worden ingediend,
c. de wijze waarop van de vergaderstukken kennis kan worden genomen en
d. de wijze waarop afgevaardigden en leden van hun stemrecht gebruik kunnen maken.

INSCHRIJVING, AFVAARDIGING EN QUORUM
Artikel 4.
1. Afgevaardigden van lokale afdelingen, de afgevaardigde van de jongerenorganisatie en
individuele leden dienen zich voorafgaand aan het Partijcongres voor het Partijcongres in te
schrijven, op een wijze zoals deze door het Landelijk Bestuur bij de uitnodiging is vermeld. Alleen
ingeschrevenen kunnen van het stemrecht gebruik maken.
2. Afgevaardigden zijn zij die daartoe blijkens een door het betreffende bestuur afgegeven verklaring
zijn aangewezen.

3. Afgevaardigden handelen zonder last, met dien verstande dat zij hun inbreng zoveel mogelijk
baseren op hetgeen de betreffende lokale afdeling of de jongerenorganisatie als haar opvatting
kenbaar heeft gemaakt.
4. Het Partijcongres kan slechts geldige besluiten nemen indien de voorzitter voorafgaande aan de
eerste stemming vaststelt dat het quorum, te weten een dusdanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van tweehonderd en vijftig (250) stemmen kan uitbrengen, op het Partijcongres
aanwezig is.

LEIDING.
Artikel 5.
Het Partijcongres wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter van de ChristenUnie, of door een
door het Landelijk Bestuur aangewezen dagvoorzitter.

SPREEKRECHT
Artikel 6.
1. Deelnemers aan het Partijcongres hebben het recht om het woord te voeren. Indien
organisatorische redenen daartoe aanleiding geven, kan, voor het uitoefenen van het spreekrecht
in de plenaire vergadering, van deelnemers worden gevraagd dat zij daartoe een sprekerslijst
tekenen.
2. De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker.

STEMCOMMISSIE.
Artikel 7.
Bij aanvang van het Partijcongres wordt op voordracht van de voorzitter een stemcommissie benoemd
die zorg draagt voor de telling van de stemmen.

VERGADERORDE EN ORDEVOORSTELLEN.
Artikel 8.
1. De voorzitter is belast met en beslist over de vergaderorde.
2. De vergaderorde kan door het Partijcongres worden gewijzigd door middel van een ordevoorstel,
dat gedurende de vergadering door iedere afgevaardigde kan worden ingediend. De voorzitter
neemt onmiddellijk een besluit over ordevoorstellen, gehoord hebbende de vergadering.

OPENBARE EN BESLOTEN VERGADERINGEN.
Artikel 9.
1. De vergaderingen van het Partijcongres zijn openbaar.
2. Het Partijcongres kan echter besluiten om één of meerdere punten van de agenda in besloten
vergadering te behandelen. Tot een besloten vergadering hebben de leden van de partij bij
uitsluiting toegang.
3. Aan het eind van de besloten vergadering beslist het Partijcongres in deze besloten vergadering
omtrent de wijze waarop de besluitvorming openbaar gemaakt wordt. Een ieder die in een
besloten vergadering aanwezig is, onthoudt zich tegenover hen die niet gerechtigd waren in de

besloten vergadering aanwezig te zijn van het doen van mededelingen omtrent hetgeen in de
besloten vergadering besproken is.

VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN.
Artikel 10.

1. Onder een voorstel wordt verstaan: een onderwerp dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan
het Partijcongres.
2. Onder een motie wordt verstaan: een uitnodiging aan het Partijcongres om:
a. zich over een bepaald onderwerp uit te spreken, waartoe ook onderwerpen van politieke of
maatschappelijke aard gerekend worden of
b. het Landelijk Bestuur te verzoeken of op te dragen om iets te doen dan wel iets na te laten.
3. Onder een amendement wordt verstaan: een voorstel aan het Partijcongres om een ingediend
voorstel te wijzigen.
4. Het Landelijk Bestuur stelt standaardmodellen voor voorstellen, moties en amendementen
beschikbaar.

INDIENING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 11.
1. Het Landelijk Bestuur heeft het recht om voorstellen te doen aan het Partijcongres. Daarnaast
hebben de lokale afdelingen, de jongerenorganisatie en een collectief van tien individuele leden
het recht om voorstellen, moties en amendementen in te dienen.
2. Het Landelijk Bestuur agendeert ingediende voorstellen, moties en amendementen voor het
eerstvolgende Partijcongres, mits de voor de indiening geldende termijnen in acht zijn genomen.
Indien organisatorische redenen daartoe aanleiding geven, kan het Landelijk Bestuur ingediende
voorstellen en moties voor een later Partijcongres agenderen.
3. De termijnen voor het indienen zijn als volgt:
a. voorstellen: tot uiterlijk tien weken voorafgaande aan de datum van het Partijcongres.
b. moties en amendementen: tot uiterlijk twee weken voorafgaande aan de datum van het
Partijcongres.
4. Indien de stukken waarop eventuele moties en amendementen betrekking kunnen hebben niet ten
minste zes weken voorafgaande aan de datum van het Partijcongres zijn bekend gemaakt,
bepaalt het Landelijk Bestuur een andere, redelijke indieningstermijn.

ONDERSTEUNING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 12.
Voorstellen, moties en amendementen die zijn ingediend door een lokale afdeling, de
jongerenorganisatie of door een collectief van individuele leden worden slechts in behandeling
genomen als deze voorafgaand aan de vergadering voldoende zijn ondersteund. Dit is het geval als in
totaal tien op het partijcongres vertegenwoordigde dan wel aanwezige leden de indiener steunen.

HET BEKENDMAKEN VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 13.
Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de ingediende voorstellen, moties en
amendementen conform de in de uitnodiging vermelde wijze.

KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER, DE EERSTE KAMER
EN EUROPEES PARLEMENT.
Artikel 14.
Voor de procedure van kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en
voor het Europese Parlement is het reglement Kandidaatstelling van toepassing.

BESTUURSVERKIEZINGEN.
Artikel 14a.
1. Voor de benoeming van bestuursleden stelt het Landelijk Bestuur per vacature een enkelvoudige
voordracht op en legt deze voordracht voor aan het Partijcongres.
2. Het Landelijk Bestuur kan een selectiecommissie instellen, die een advies inzake de voordracht
opstelt. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van het Partijcongres nodig.
3. In de procedure voor de bestuursverkiezingen wordt ten aanzien van de volgende punten zo veel
mogelijk aansluiting gezocht bij de kandidaatstellingsprocedure uit het Reglement
Kandidaatstelling en verkiezingen:
a. de profielschets van de kandidaten,
b. de selectiecommissie,
c. de werving van de kandidaten,
d. de selectie van de kandidaten en
e. de communicatie met de kandidaten,
f. de bekendmaking van de stukken,
met dien verstande dat het bestuur de voor de procedure geldende termijnen vaststelt.
4. Nadat het Landelijk Bestuur een voordracht als bedoeld in het eerste lid heeft bekendgemaakt,
kan gemotiveerd een tegenkandidatuur ingediend worden. Een tegenkandidatuur behoeft de
instemming van de persoon die het betreft. Op het indienen van een tegenkandidatuur is het in dit
reglement omtrent amendementen bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5. Bestuursleden kunnen slechts worden benoemd, wanneer zij te voren de Bewilligingverklaring
hebben ondertekend.

BERAADSLAGING.
Artikel 15.
1. De beraadslaging bestaat uit maximaal twee termijnen.
2. Voorstellen, moties en amendementen die op hetzelfde betrekking hebben, worden gezamenlijk
behandeld.
3. De indiener van een voorstel, motie of amendement kan deze op elk moment intrekken.
BESLUITVORMING EN STEMMINGEN.
Artikel 16.

1. De voorzitter geeft voorafgaande aan een stemming aan waarover gestemd gaat worden. Indien
er meerdere alternatieven zijn, worden deze in volgorde van verst strekkendheid in stemming
gebracht.
2. Indien er op een voorstel amendementen zijn ingediend, brengt de voorzitter eerst deze in
stemming.
3. Voor zover de statuten, de wet of dit reglement niet anders bepalen, worden de besluiten van het
Partijcongres genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. De uitslag van de stemming wordt pas bekend gemaakt als alle stemmen zijn uitgebracht.
6. Het in het Partijcongres uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Bij verkiezingen van personen wordt de volgende procedure in acht genomen:
a. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming, of
ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten, plaats.
b. 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.
c. Bij herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming als bedoeld onder a,
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.
d. 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.
e. Wanneer bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.

UITVOERING.
Artikel 17.
Het Landelijk Bestuur informeert het Partijcongres regelmatig over de voortgang van de
uitvoering van aangenomen voorstellen, moties en afgesproken acties.

