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Vaststelling opdracht en benoeming 
verkiezingsprogrammacommissie Tweede kamer 2021 
 
Inleiding  

Tijdens het agendapunt Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen, informeert het Landelijk Bestuur 

conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen het Partijcongres over de af te leggen route 
naar de verkiezingen voor de Tweede kamer, die op dit moment gepland staan voor 17 maart 2021. 

Ook doet het bestuur een voorstel voor de opdracht aan en de samenstelling van een 
verkiezingsprogrammacommissie  

 
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 voor te stellen:  

 
Voorstel  

Het Landelijk Bestuur stelt aan het partijcongres voor om:  

a. een verkiezingsprogrammacommissie te benoemen,  

b. deze commissie de volgende opdracht mee te geven:  

 

ontwikkel en schrijf een verkiezingsprogramma dat:  
- gebaseerd is op onze Grondslag, de beginselverklaring en bovenal de Bijbel als de 

betrouwbare openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven; 

- aansluit bij voorgaande verkiezingsprogramma’s;  

- een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft; 

- herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in ons land en daarbuiten;  

- 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 2020 aan het Landelijk Bestuur kan worden aangeboden.  

 

c. de commissie als volgt samen te stellen: 

1. Reinier Koppelaar, voorzitter 

2. Pieter Grinwis, fractievoorzitter CU-SGP Den Haag 
3. Harmjan Vedder, politiek adviseur minister Slob 

4. Inge Jongman, wethouder gemeente Groningen 
5. Mirjam Bikker, fractievoorzitter Eerste Kamer,  

6. Maarten Neelis, directeur markt in transitie Rijkswaterstaat  
7. Steven Datema, hoofd beleid en strategie Tweede Kamer 

8. Esmé Wiegman, bestuurder Coöperatie Palliatieve zorg Nederland 

9. Henriëtte Rikkoert, fractievoorzitter provinciale staten van Utrecht 

Het conceptverkiezingsprogramma zal t.z.t. aan het Partijcongres ter goedkeuring worden 

aangeboden.  
 

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau bijzonder adviseur van de 
commissie. De commissie zal gebruik maken van vele adviseurs, waarbij speciaal genoemd worden de 
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voorzitter van het Landelijk Bestuur en de Politiek leider. Het Landelijk Bestuur zal regelmatig 

geconsulteerd worden over de voortgang van de commissie. Daarnaast zal de commissie gebruik 
maken van expertmeetings en ledenbijeenkomsten. De commissie zal gebruik maken van de expertise 

die in de diverse geledingen van de partij aanwezig is alsmede de diversiteit in de partij. 
 

In de fase dat er een concepttekst ligt, zullen de volgende personen meelezen en adviseren: de 

fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamerfractie en de ChristenUnie-delegatieleider in het 
Europees Parlement, het Landelijk Bestuur, de ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie, de 

directeur van het Wetenschappelijk Instituut en de voorzitters van PerspectieF en de 
Bestuurdersvereniging. 


