
 
 
 
 
 

Bijlage bij agendapunt 4 partijcongres 20 mei 2017 
 
Motie 1: Diversiteit kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezingen 
2018  
Ingediend door de leden Kumar en Van der Eijk 
 

Partijcongres 20 mei 2017 te Lunteren 
Motie behoort bij agendapunt 4 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 20 mei 2017 te Lunteren, 
 
 
constaterende dat: 
- de ChristenUnie-achterban zich wijd verspreid bevindt in Nederland in alle gelederen, en in het 
bijzonder kerken, van de samenleving; 
- verscheidene migrantenkerken hebben aangegeven dat door hen vertegenwoordigde leden zich 
graag actiever in de politiek willen inzetten; 
- verscheidene lokale afdelingen hebben aangegeven vertegenwoordigers uit migrantenkerken en -
gemeenschappen intensiever te willen benaderen; 
 
overwegende dat: 
- de ChristenUnie met de kandidatenlijst voor de TK2017 reeds een sprong gemaakt heeft door 
actiever vertegenwoordigers uit migrantengemeenschappen in Nederland te benaderen; 
- expats in veel gevallen bij lokale verkiezingen stemgerechtigd zijn; 
- verscheidene lokale afdelingen maar moeizaam diversiteit op hun lijst kunnen borgen door gebrek 
aan vraag en/of aanbod; 
 
van mening dat: 
- lokale ChristenUnie-afdelingen hun potentieel electoraat niet goed benutten door zich weinig tot niet 
te bemoeien met diversiteit; 
- diversiteit breder gaat dan alleen mensen met een migrantenachtergrond, maar ook onder andere 
geslacht, woonwijk en opleidingsachtergrond betreft; 
- kwaliteit te allen tijde voorop dient te blijven staan; 
 
D. spreekt uit dat: 
 
 verzoekt het Landelijk Bestuur: 
- blijvend aandacht te schenken aan diversiteit op de kandidatenlijst GR2018 in de nog te verzenden 
en te bespreken stukken met lokale afdelingen; 
- in samenwerking met de Bestuurdersvereniging best practices aan lokale afdelingen te doen 
toekomen; 
- het eerstvolgende congres na de GR2018 te evalueren met de leden van de ChristenUnie hoe deze 
motie handen en voeten heeft gekregen;  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Preadvies Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur onderkent volledig het grote belang van diversiteit op kandidatenlijsten voor 
welke verkiezingen dan ook, niet alleen vanwege het verkrijgen van een goede afspiegeling van de 
achterban, maar ook om electorale redenen. 
Het is waarschijnlijk dat het eerstvolgende congres na de GR 2018 te snel komt om al een evaluatie te 
presenteren. 
Het Landelijk Bestuur staat achter deze motie en zal graag voldoen aan de verzoeken die daarin 
staan geformuleerd, met dien verstande dat het eerstvolgend congres na de GR 2018 wordt uitgelegd 
als een volgend congres na de GR 2018. 



 
 
 
 
 
 

 
Motie 2:  Geen concessie op duurzaamheid! 
Ingediend door PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 

Partijcongres 20 mei 2017 te Lunteren 
Motie behoort bij agendapunt 4 

 
Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 20 mei 2017 te Lunteren, 
 
 
 
B. constaterende dat: 
- Tien politieke jongerenorganisaties samen met Jan Terlouw een jongerenklimaatmanifest 
(Terlouwmanifest) hebben gepresenteerd, waarin het kabinet wordt opgeroepen concrete 
duurzaamheidsambities uit te voeren. 
- De ChristenUnie Tweede Kamerfractie in maart 2017 tegen de motie Thieme heeft gestemd, die 
opriep het Terlouwmanifest als uitgangspunt te hanteren in het formatieproces; 
 
C. overwegende dat: 
- De inhoud van het Terlouwmanifest zeer goed verenigbaar is met het ChristenUnie 
verkiezingsprogramma; 
- De ChristenUnie een politieke partij is de staat voor een ambitieus duurzaamheidsbeleid, en deze 
ambitie niet alleen in campagnetijd, maar ook daarna hoort uit te spreken; 
- Het voor de toekomstige generaties van levensbelang is dat de huidige generatie er alles aan doet 
om klimaatverandering tegen te gaan. 
 
D. spreekt uit dat: 
- De ChristenUnie Tweede Kamerfractie de komende vier jaar het Terlouwmanifest omarmt, en in 
spreken of handelen geen concessies doet op de duurzaamheidsambities die staan in het 
jongerenklimaatmanifest. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Preadvies Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur heeft met veel waardering kennisgenomen van het mooie manifest dat 
Perspectief, samen met andere politieke jongerenorganisaties en Jan Terlouw heeft gepresenteerd 
met het oog op een te sluiten regeerakkoord. De inhoud van het manifest sluit goed aan bij de 
ambities van de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma: vooroplopen bij de transitie naar een 
schone en circulaire economie. 
  
De reden voor de Tweede Kamerfractie om tegen de genoemde motie Thieme te stemmen betrof 
dan ook niet de inhoud van de motie Thieme of het manifest, maar was procedureel van aard. Het is 
ongepast als partijen die niet aan de formatietafel zitten de onderhandelingen belasten door met 
een motie hun eigen programma of eigen speerpunten op de formatietafel te leggen.  

Het Landelijk Bestuur interpreteert de nu voorliggende motie als volgt: Met deze motie spreekt het 
congres uit dat het Terlouwmanifest voor de Tweede Kamerfractie als uitgangspunt moet dienen 
voor de eventuele onderhandelingen over een regeerakkoord en het Kamerwerk. En dat de fractie 
zich voluit inzet om de doelstellingen van het Terlouwmanifest te realiseren. 
Met deze interpretatie adviseert het Landelijk Bestuur aan het congres om de motie over te nemen. 
 


