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Congres Reglement PerspectieF, ChristenUnie-jongeren  
Ingaande per 23 september 2000 
 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
BEVOEGDHEDEN PERSPECTIEF CONGRES. 
Artikel 1. 
1. Het PerspectieF congres heeft geen besluitvormende bevoegdheid. 
2. Het PerspectieF congres is bevoegd standpunten te bepalen over politiek inhoudelijke 

aangelegenheden volgens de regels in dit reglement. 
3. Deze bevoegdheid kan ook toekomen aan de algemene vergadering indien het bestuur dit toelaat en 

aankondigt bij de uitnodiging voor deze algemene vergadering. 
4. Statuten en huishoudelijk reglement zijn van overeenkomstige toepassing op het PerspectieF 

congres. 
 
TOEGANG EN BESLUITVORMING PERSPECTIEF CONGRES. 
Artikel 2. 
1. Het PerspectieF congres is openbaar. Voor de toegang kan een deelnemersbijdrage worden 

gevraagd. 
2. Ieder stemgerechtigd lid is gerechtigd congresvoorstellen en amendementen in te dienen. 
3. Onder congresvoorstellen wordt verstaan resoluties, politieke moties en actuele politieke moties. 
4. Elk stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen. 
5. Elk stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander 

stemgerechtigd lid, dat echter niet meer dan één stem als gemachtigde kan uitbrengen. 
 
 

HOOFDSTUK 2 STANDPUNTEN 
 
POLITIEK PROGRAMMA. 
Artikel 3. 
1. Alle politieke standpunten die het PerspectieF congres respectievelijk de algemene vergadering 

inneemt worden toegevoegd aan het politiek programma van de vereniging. 
2. In afwijking van het vorige lid worden standpunten uit actuele politieke moties niet toegevoegd aan het 

politiek programma. 
3. Het bestuur draagt zorg voor het bijwerken van het politiek programma. 
 
BEHANDELING VAN CONGRESVOORSTELLEN. 
Artikel 4. 
1. De indiener mag zijn congresvoorstel toelichten. 
2. Iedereen krijgt de mogelijkheid te spreken over het congresvoorstel. 
3. Vervolgens worden de eventuele amendementen bij het congresvoorstel behandeld.  
4. De indiener van het congresvoorstel mag spreken over het gewijzigde congresvoorstel. 
5. Vervolgens mag iedereen spreken over het gewijzigde congresvoorstel. 

De indiener van het congresvoorstel krijgt het laatste woord alvorens over het congresvoorstel 
gestemd wordt. 

6. Stemming vindt plaats conform de regels van artikel 16 van de statuten en artikel 15 van het 
huishoudelijk reglement. 

7. Op het behandelen van congresvoorstellen is artikel 17 de leden 9 en 10 van het huishoudelijk 
reglement van overeenkomstige toepassing.  

 
RESOLUTIES. 
Artikel 5. 
1. Een resolutie is een voorstel om een (gedeelte van een) hoofdstuk aan het politiek programma toe te 

voegen c.q. te vervangen en bevat de tekst van dit nieuwe hoofdstuk. 
2. Een resolutie mag niet langer te zijn dan 1000 woorden en dient de naam van de indiener(s), de naam 

van de woordvoerder, de datum en plaats van het congres te vermelden. Een resolutie mag vergezeld 
gaan van een toelichting. 

3. Resoluties dienen ten minste vier weken voor het congres schriftelijk te worden ingediend bij het 
bestuur. 

 



Statuten en reglementen ChristenUnie 
 

 

70 

   

(ACTUELE) POLITIEKE MOTIES. 
Artikel 6. 
1. Een politieke motie is een voorstel om een standpunt aan het politiek programma toe te voegen c.q. te 

vervangen en bevat de tekst van dit nieuwe standpunt met een korte motivatie. 
2. Een actuele politieke motie is een voorstel om als vereniging een bepaald standpunt in te nemen en 

bevat de tekst van dit standpunt met een korte motivatie. Een actuele politieke motie mag alleen gaan 
over een actueel politiek onderwerp. Richtlijn voor actualiteit is dat het onderwerp op het volgende 
congres achterhaald zou zijn. 

3. Een (actuele) politieke motie mag niet langer te zijn dan 250 woorden en dient de naam van de 
indiener(s), de naam van de woordvoerder, de datum en plaats van het congres te vermelden. 

4. Politieke moties dienen ten minste vier weken voor het congres schriftelijk te worden ingediend bij het 
bestuur. Een afschrift van de motie is beschikbaar voor de aanwezige leden of wordt ter inzage 
gelegd. 

5. In afwijking van het vorige lid kunnen actuele politieke moties tot op de dag van het congres worden 
ingediend. Een actuele politieke motie die minder dan vierentwintig uur voor het begin van het congres 
wordt ingediend, dient in vijftigvoud aan het bestuur ter beschikking te worden gesteld. 

6. Wanneer meerdere moties hetzelfde onderwerp betreffen, worden deze geclusterd behandeld, waarbij 
de indieners als eerste spreektijd ontvangen. 

 
AMENDEMENTEN. 
Artikel 7. 
1. Via een amendement kan een wijziging worden aangebracht in een congresvoorstel. 
2. Een amendement dient de naam van de indiener(s) en de naam van de woordvoerder te vermelden. 
3. Amendementen kunnen tot op de dag van het congres ingediend worden. Een afschrift van het 

amendement is beschikbaar voor de aanwezige leden of wordt ter inzage gelegd. Een amendement 
dat minder dan vierentwintig uur voor aanvang van het congres wordt ingediend, dient in vijftigvoud 
aan het bestuur ter beschikking te worden gesteld. 

4. In tegenstelling tot het in het derde lid bepaalde kan de voorzitter een amendement dat slechts in 
eenvoud ter beschikking gesteld wordt in behandeling nemen, indien dit naar zijn oordeel een 
zorgvuldige besluitvorming niet in de weg staat. 

5. Amendementen worden behandeld bij de behandeling van het congresvoorstel waarop ze betrekking 
hebben. 

6. De indiener van het betreffende congresvoorstel waarop een amendement betrekking heeft mag als 
eerste reageren op het amendement na de toelichting van de indiener van het amendement. 
Neemt de indiener van het congresvoorstel een amendement over dan dient hij/zij dit besluit kort toe 
te lichten en is het amendement aangenomen mits geen der aanwezige leden behandeling wenst. 

7. De indiener van het amendement krijgt het laatste woord alvorens over het betreffende amendement 
gestemd wordt. 

8. Stemming vindt plaats conform de regels van artikel 16 van de statuten en artikel 15 van het 
huishoudelijk reglement. 

9. Op het behandelen van amendementen is artikel 10 de leden 9 en 10 van het huishoudelijk reglement 
van overeenkomstige toepassing.  

10. Amendementen die op hetzelfde betrekking hebben worden geclusterd behandeld. Amendementen 
worden in volgorde van verste strekking, dit naar oordeel van de voorzitter, in stemming gebracht. 

 
 

HOOFSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN 
 
SLOTBEPALINGEN. 
Artikel 8. 
1. De voorzitter kan, op verzoek van het congres, afwijken van de bij dit reglement gestelde regels 
2. In gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien in de orde van het congres, beslist de 

voorzitter. 
 
Aldus vastgesteld krachtens besluit van de algemene vergadering van 23 september 2000. 


