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De leden van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 31 januari 2009 te Haarlem, 
 
Overwegende: 
- dat er een nieuw Handboek Verkiezingen is uitgebracht in september 2008 met praktische 

richtlijnen en adviezen aan lokale kiesverenigingen voor de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, die zullen plaatsvinden op 3 maart 2010. 

- Dat in dit handboek niet langer de wens wordt geuit dat kandidatenlijsten evenwichtig worden 
samengesteld, waarbij bijvoorbeeld wordt gelet op mannen en vrouwen, kandidaten van 
verschillende kerkelijke en zo mogelijk etnische achtergronden, uit verschillende wijken of 
dorpskernen, jong en oud. 

 
Spreekt uit: 
Dat het gedachtegoed van de onderstaande paragraaf – die letterlijk uit het Handboek Verkiezingen 
2004 is overgenomen – door het bestuur van de ChristenUnie onder de aandacht wordt gebracht van 
de kiesverenigingen: 

3.3.3. Evenwichtige lijst 

De kandidatenlijst moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Maar wat is een aantrekkelijke lijst? Het is 
goed om daar van tevoren over na te denken. Als het aantal verkiesbare plaatsen gering is, 
kan een kandidatenlijst onmogelijk alle kleuren van het ChristenUnie-palet reflecteren. Er zijn 
vele collectieve criteria die verband houden met spreiding. Het is ondenkbaar dat aan al deze 
criteria op bijvoorbeeld vier verkiesbare plaatsen kan worden voldaan. Er moeten dan 
prioriteiten worden gesteld. Een kandidaat mag overigens niet gekoppeld worden aan één 
collectief argument. Hij of zij dient vanzelfsprekend ook aan andere individuele criteria te 
voldoen. 
 
Een aantal opmerkingen ten aanzien van het evenwicht op de kandidatenlijst: 
- Inhoud en kwaliteit staan altijd voorop, maar daarnaast moet er ook gezorgd worden 

voor herkenbaarheid bij de verschillende groeperingen (bijvoorbeeld evangelischen en 
christenmigranten) in de achterban. De ChristenUnie is immers rijk geschakeerd door 
verschillende kerkelijke achtergronden over de gehele breedte. 

- Een evenwichtige lijst is een lijst met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten, die 
samen een effectief team vormen. Het aantal uitgebrachte voorkeursstemmen op de 
eerste vrouw van de lijst bij eerdere verkiezingen bevestigt dit. 

- Het vasthouden en (her)winnen van jongeren voor de ChristenUnie vereist dat er op 
elke kandidatenlijst voldoende jongeren staan.1 

- Bij gemeenteraadsverkiezingen is een goede geografische spreiding van kandidaten 
over de (dorps)kernen / wijken aan te raden. Bij provinciale statenverkiezingen is 
spreiding van kandidaten over de regio’s aan te bevelen. Bij landelijke verkiezingen kan 
spreiding een aandachtspunt zijn, maar hierbij moet echter worden opgemerkt dat de 
mogelijkheden hiertoe beperkt zijn vanwege het maximum aantal kandidaten. 

 
Uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de werving en selectie van kandidaten 
geschiedt van groot belang is voor het uiteindelijke aandeel van diverse groepen op de 
kandidatenlijsten. Zit er bijvoorbeeld vrouwen in de selectiecommissie dan is de kans dat er 
vrouwen op de kandidatenlijst komen aanmerkelijk groter, dan wanneer dit niet het geval is. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

                                                           
1 Hier zijn de woorden ‘op hoge posities’ verwijderd. 
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