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Voorbereidingen verkiezingen Europees Parlement 2024. 
 

 

Inleiding 
Met dit agendapunt informeert het Landelijk Bestuur - conform het Reglement Kandidaatstelling en 

Verkiezingen - het partijcongres over de af te leggen route naar de verkiezingen voor het Europees 
Parlement die in mei 2024 zullen worden gehouden. De exacte datum is nu nog niet bekend.   

 

A. Voorstel totstandkoming verkiezingsprogramma  
 

Het Landelijk Bestuur heeft besloten om conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, de 
procedure voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma als volgt vast te stellen:  

 

Voorstel  
 

a. Het bestuur stelt voor om een verkiezingsprogrammacommissie te benoemen. Het 
conceptverkiezingsprogramma zal aan het partijcongres dat in november 2023 zal worden gehouden ter 

goedkeuring worden aangeboden. 
 

b. De opdracht aan de programmacommissie luidt als volgt:  

Ontwikkel en schrijf een verkiezingsprogramma dat:  
- gebaseerd is op Grondslag, het beginselprogramma en bovenal de Bijbel als de betrouwbare 

openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven,  
- aansluit bij het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021-2025, 

- een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft,  

- herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in Europa,  
- appellerend is in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke 

voornemens,   
- actiepunten bevat die te herleiden zijn tot de hoofdtekst,  

- een pakkende, samenvattende inleiding heeft, 
- op uiterlijk 15 september 2023 aan het Landelijk Bestuur wordt aangeboden, 

 

c. Het Landelijk Bestuur stelt voor de volgende programmacommissie in te stellen: 
- Andries Bouwman (Teamleider Commerciële Economie NHL Stenden Hogeschool, voormalig 

wethouder Gemeente Tytsjerksteradiel, voorzitter) 
- Leon Meijer (wethouder Ede, internationaal secretaris Landelijk Bestuur)  

- Erwin de Pagter (Beleidsmedewerker Economie, Financiën en Handel bij het EP) 

- Trineke Palm (directeur Wetenschappelijk Instituut) 
- Anja Haga (Strategisch Adviseur bij Staatsbosbeheer /Adviseur Eurofractie ChristenUnie)  

- Eppo Bruins (Voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, voormalig 
kamerlid ChristenUnie) 

- Wouter-Jan de Graaf (Voormalig bestuurslid internationaal PerspectieF) 

 
Als adviseurs voor de verkiezingsprogrammacommissie treden in elk geval op: Stieneke van der Graaf 

(Tweede Kamerfractie), Tineke Huizinga (Eerste Kamerfractie), Jens Mostert (voorzitter PerspectieF) en Titia 
Cnossen (Bestuurdersvereniging). 

 

Het Landelijk Bestuur vraagt het partijcongres om met deze werkwijze en voordracht in te 
stemmen.  
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B. Voorstel totstandkoming van de kandidatenlijst (art. 4 lid 2 sub a en b RK&V) 
 

a. Het bestuur stelt voor om een selectiecommissie te benoemen. De conceptkandidatenlijst zal aan het 
Landelijk Bestuur worden aangeboden ter goedkeuring. Het Landelijk Bestuur legt de lijst aan het 

partijcongres van november 2023 voor ter vaststelling. 

 
b. De opdracht aan de selectiecommissie luidt als volgt: 

- Voer een selectieprocedure uit volgens het geldende Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, 
uitmondend in een rapportage met een toelichting op het gevoerde proces, een advieslijst en de 

motivatie voor de geadviseerde volgorde.  
- Hanteer voor de beoordeling van kandidaten als toetsingscriteria het hierna onder c. beschreven 

profiel voor de kandidaten.  

- Streef naar een kandidatenlijst voor de nummers 2-20 die een zodanige afspiegeling van de 
diversiteit van de doelgroepen kent, dat huidige en potentiële kiezers zich daarin kunnen herkennen.  

- Het landelijk bestuur komt zelf met een voordracht voor de lijsttrekker. 
- Rapporteer uiterlijk 15 september 2023 aan het Landelijk Bestuur.  

 

c. Het Landelijk Bestuur stelt voor om bij de selectie het volgende profiel te hanteren.  
 

1. Ten aanzien van bewezen of vermoede kwaliteiten, een Europarlementariër namens de 
ChristenUnie: 

• heeft politieke vaardigheden 

• is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer Europees relevante 

beleidsvelden; 

• is bekend met de Europees-nationale staatkundige verhoudingen en ontwikkelingen; 

• heeft een goed analytisch denkvermogen; 

• kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren; 

• is vaardig in woord en geschrift; 

• is zorgvuldig, transparant en integer; 

• is teamworker; 

• is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie; 

• staat open voor coaching en kritiek; 

• opereert in een netwerk van christelijke en niet-christelijke maatschappelijke organisaties; 

• is in staat om groepen in de samenleving te mobiliseren; 

• is een goede debater en onderhandelaar; 

• staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en voor discussie met de 
achterban; 

• is in staat om het unieke ChristenUnie-profiel relevant en zichtbaar in de media uit te dragen; 

• kan pieken bij drukte en op cruciale momenten; 

• is vaardig in het simultaan hanteren van onderwerpen en het schakelen daartussen; 

• kent de weg in de digitale wereld en weet moderne media te benutten; 

• spreekt één of meer vreemde, Europese talen vloeiend. 

 

Om aan deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid, een evenwichtige 
thuissituatie en een positieve ondersteuning door de eventuele partner noodzakelijk.  

 
2. Ten aanzien van uitstraling en impact, een Europarlementariër namens de ChristenUnie: 

• is herkenbaar als christen; 

• moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken; 

• kan politieke resultaten behalen; 

• heeft een eenvoudig voor iedereen begrijpelijk taalgebruik; 

• staat herkenbaar voor de beginselverklaring, de gedragscode en het partijprogramma; 

• is in staat om het verkiezingsprogramma helder en relevant uit te dragen; 

• is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes; 

• is betrouwbaar en vertrouwenwekkend, 

• komt goed over op radio en TV en weet zich een eigen plek in de media, inclusief sociale media, 

te verwerven. 
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d. Het Landelijk Bestuur stelt voor om, conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, de 
volgende selectiecommissie in te stellen: 

- Theo Segers (burgemeester gemeente Molenlanden) voorzitter 

- Bernhard Kok (Partner/consultant Pandion Leiderschap) 

- Martin van Oosten (Teamleider Public Affairs Verus) 

- Tabasum Westra (Projectcoördinator Bedrijven Stichting Present) 

- Jens Mostert (Voorzitter bestuur PerspectieF) 

- Hanneke Palm (Legal Counselor ambassaderaad, lid Landelijk Bestuur) 

- Ron de Rover (Talentmanager) 

Conform het reglement, zal de commissie een advieslijst opstellen van kandidaten voor de EP-verkiezingen. 
Het bestuur denkt daarbij aan een lijst die ongeveer 20 namen bevat. Deze lijst zal, inclusief een toelichting 

op de werkwijze en een motivering, aan het Landelijk Bestuur worden aangeboden. Het bestuur beslist 

vervolgens of het dit advies overneemt, dan wel gemotiveerd van het advies zal afwijken. Het advies van de 
commissie is openbaar; het partijcongres kan er kennis van nemen. De commissie kan een (vertrouwelijk) 

voorbehoud maken, door bepaalde onderdelen van het advies alleen aan het bestuur toe te vertrouwen (een 
en ander conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen).  

 

C. Proces 
 

Uitgaande van verkiezingen in mei 2024 zijn dit de belangrijke data:   
 

26 november 2022 Benoeming commissies   

1 maart 2023 Start sollicitatie en voordrachtprocedure   

1 mei 2023 Uiterste datum dat sollicitaties en voordrachten bij 
selectiecommissie binnen moeten zijn  

15 september 2023 Voordracht kandidatenlijst en concept programma worden 
gerapporteerd aan het Landelijk Bestuur. 

oktober 2023 Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma worden bekend 

gemaakt   

Drie weken voor het congres Uiterste datum dat amendementen kunnen worden 
ingediend   

Twee weken voor het congres Bijeenkomst met indieners van amendementen   

Week voor het congres Amendementen worden met preadvies van Landelijk Bestuur 
bekend gemaakt   

Congres in november 2023 Partijcongres waarop kandidatenlijst en 

verkiezingsprogramma worden vastgesteld  

 


