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6. Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 

 
Inleiding 
In 2013 is op twee Uniecongressen gesproken over vernieuwing van de partijstructuur. Op het 
congres van 23 november heeft het Landelijk Bestuur -op basis van een rapport/ advies van de 
commissie Vernieuwing Partijstructuur voorgesteld om de partijvernieuwing in te zetten en deze in 
twee fasen op te delen: 

1. De eerste fase richt zich op het vergroten van de interne partijdemocratie door individuele 

leden lid te kunnen laten zijn van de landelijke ChristenUnie (nu zijn mensen formeel alleen lid 

van de lokale kiesvereniging). Individuele leden krijgen ook spreek- en stemrecht op 

partijcongressen. Naast individuele leden behouden ook kiesverenigingen hun stemrecht 

(hybride systeem). 

2. De tweede fase richt zich op de structuur en de wijze van lokaal georganiseerd zijn van de 

partij. Dan komt ook de vraag aan de orde wat de beste juridische vorm is van de lokale 

ChristenUnies. 

Dít voorstel slaat alleen op fase 1. Fase 2 komt in voorstelvorm later aan de orde. 

Het Uniecongres heeft ingestemd met de voorstellen. Om preciezer te zijn: op 23 november 2013 
heeft het Uniecongres het volgende besloten: 

 
Fase 1 

1. dat het Landelijk Bestuur het Uniecongres in juni 2014 dient met een voorstel inhoudende 

een statutenwijziging die het mogelijk maakt dat individuele leden lid kunnen worden van 

de landelijke ChristenUnie, 

 

2. om in die statuten het stemrecht van kiesverenigingen en individuele leden als volgt te 

regelen: 

a. iedere kiesvereniging heeft een aantal stemmen gelijk aan haar ledental gedeeld door 

vijfenzeventig, afgerond naar boven, 

b. ieder individueel lid heeft één stem en 

c. Perspectief krijgt stemmen overeenkomstig een nader te bepalen percentage. *) 

 

3. om de op basis van voorstel 2 verkregen stemmenverhouding eveneens toe te passen op 

het stemrecht in de algemene vergaderingen van Provinciale Unies, 

 

4. dat het Landelijk Bestuur het Uniecongres in juni 2014 dient met  

a. een analyse van de bestaande reglementen om te zien of en zo ja, hoe deze 

reglementen door de voorgenomen statutenwijziging worden beïnvloed en 

b. eventuele wijzigingsvoorstellen van deze reglementen, 

 

Fase 2 

5. dat het Landelijk Bestuur het Uniecongres op zijn vroegst in het najaar van 2014 dient met 

overige voorstellen betreffende vernieuwing van de partijstructuur. 

*)  onderdeel 2 sub c is via een aangenomen amendement aan de besluittekst toegevoegd. 
 
In het voorliggende voorstel heeft het Landelijk Bestuur de besluitvorming van 23 november 2013 
uitgewerkt in concrete tekstvoorstellen voor statuten en enkele reglementen. Op de punten zoals 
genoemd in de november-besluiten 1 en 2 heeft geen verdere (her)overweging plaatsgevonden. De 
nieuwe voorstellen zijn op deze punten puur concrete uitwerkingen. 
 
Proces 

http://www.christenunie.nl/l/nl/library/download/576031?format=save_to_disk
http://www.christenunie.nl/l/nl/library/download/576031?format=save_to_disk


Voorstel 6, Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 
Pagina 2 van 40 

Begin 2014 is de Commissie vernieuwing partijstructuur weer bij elkaar geweest om een eerste 
concrete uitwerking van besluit 1 (en daarmee besluit 2) te bespreken. Dit betrof de herformulering 
van de landelijke statuten. Aan de commissie is toegevoegd mr. Hans Bügel, advocaat te Dronten en 
kenner van verenigingsrecht. Het concept van de statuten is vervolgens voorgelegd aan mw. mr. M.R. 
de Wilde de Ligny, notaris te Dronten. Het uiteindelijke concept dat door het Landelijk Bestuur op 7 
mei 2014 in bijzijn van de Provinciale Unievoorzitters is vastgesteld, kan daardoor de toets der 
notariële kritiek doorstaan. 
 
Tegelijk is werk gemaakt van een aantal reglementen, waarbij het Reglement Partijcongres en het 
Reglement Provinciale Unie het meest in het oog springen.  Er is voor gekozen om in deze fase niet 
ook al naar de lokale statuten te kijken, maar deze nu als een gegeven te beschouwen. Dit om te 
voorkomen dat de lokale statuten wellicht twee maal aangepast zouden moeten worden. 
 
Voordat de voorstellen definitief zijn gemaakt, is kiesverenigingen en Provinciale Unies de 
gelegenheid geboden om de concepten op te vragen en daarover met de commissie in gesprek te 
gaan. Van deze mogelijk is in beperkte mate gebruik gemaakt. 
 

Uitwerking genomen besluiten 23 november 2013 

Ad 1 en 2 (de statuten) 
Besluiten 1 en 2 beogen een wijziging van de statuten. Het voorliggende voorstel omvat onder meer 
deze wijziging (zie onderdeel 6.A). Daaraan gekoppeld is het nieuwe Reglement Partijcongres (zie 
onderdeel 6.B). 
 
In het voorstel is in art. 16 van de statuten ook het spreek- en stemrecht van PerspectieF geregeld. Lid 
4 bepaalt het aantal stemmen van PerspectieF in het Partijcongres op vijf. Dit is een vast aantal en 
niet een "percentage" zoals in de besluittekst van 23 november stond. Het aantal stemmen was nog 
"nader te bepalen" en mede vanuit praktisch oogpunt is voor een vast aantal gekozen. Dit voornemen 
is afgestemd met PerspectieF zelf en onze jongerenorganisatie heeft daar ook mee ingestemd. 
 
Ad 3 (het Reglement Provinciale Unie) 
Besluit 3 heeft effect op het Reglement Provinciale Unie. Het voorstel omvat ook een aanpassing van 
dit Reglement (zie onderdeel 6.C). 
 
Ad 4 (analyse overige Reglementen) 
Het Uniecongres droeg het Landelijk Bestuur op om met een analyse te komen van (alle) bestaande 
reglementen om te zien of deze op grond van de genomen besluiten (dus alleen in het licht van 'fase 
1') moeten veranderen. In schemavorm ziet dit er zo uit: 
 

Reglement Noodzaak tot wijziging? Mate? 

Statuten landelijk Ja Herziening, zie voorstel A 

Statuten lokaal Nee Niet van toepassing 

Bewilligingverklaring Nee Niet van toepassing 

Contributieregeling Nee Niet van toepassing 

Gedragscode Nee Niet van toepassing 

Geschillencommissie Ja Gering, "Uniecongres" moet 
"Partijcongres" worden 

Giftenreglement Nee Niet van toepassing 

Regeling Verenigbaarheid 
functies 

Waarschijnlijk Nadere bestudering nodig 

Reglement Kandidaatstelling Ja Gering, zie voorstel D 

Reglement Ledencongres Ja Intrekken/ vervangen, zie 
voorstel B 

Reglement Uniecongres Ja Intrekken/ vervangen, zie 
voorstel B 

Reglement Provinciale Unie Ja Herziening, zie voorstel C 

Vertrouwensregeling Nee Niet van toepassing 
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Concreet betreft het voorstel dus om naast de landelijke statuten, het Reglement Kandidaatstelling, 
het Reglement Provinciale Unie (zie onderdel 6.C) en de Geschillenregeling (één woordje) te wijzigen. 
Het Reglement Uniecongres en het Reglement Ledencongres komen te vervallen; in plaats daarvan 
komt een nieuw Reglement Partijcongres. 
 
Bij de Regeling Verenigbaarheid functies zitten eventuele wijzigingen niet in de tekst van de regeling, 
maar misschien wel in tabel en in de daarmee samenhangende toelichting. Dit zal nader bestudeerd 
worden en het Landelijk Bestuur zal, mocht dat nodig blijken, op een later congres met een 
wijzigingsvoorstel komen. 
 
Ad 5 (fase 2) 
Eventuele voorstellen voor fase 2 volgen later. Voor het congres van 21 juni is een (informele) 
deelsessie gepland waarin over mogelijke varianten doorgesproken wordt. 
 
Algemene toelichting op het voorstel 

Het voorstel Vernieuwing Partijstructuur Fase 1 (bestaande uit onderdelen A t/m E) omvat in principe 

alleen concrete uitwerkingen van  de op 23 november 2013 genomen besluiten.  

De aanpassing van het Reglement Provinciale Unie is iets uitgebreider, omdat deze nog niet eerder 

aangepast is geweest, terwijl er wel (kleine) wijzigingen in de partijorganisatie hebben plaatsgevonden 

(bijv. wijzigingen in het Reglement Kandidaatstelling, de manier van bestuursverkiezingen, de 

opheffing van het Unieconvent en rol van PU-voorzitter als adviseur van het Landelijk Bestuur). Dit 

wordt in onderdeel C wel meegenomen, zodat dit reglement weer in lijn is met andere 

partijreglementen.  

Het resultaat is een voorstel dat qua tekstuele omvang omvangrijk, maar qua beleidskeuzen vrij 

beperkt is.  

De verschillende onderdelen worden in één voorstel aan het Uniecongres aangeboden. Dit in verband 

met de sterke onderlinge samenhang van de voorstellen. Aangezien één onderdeel een 

statutenwijziging inhoudt, zal het voorstel pas aangenomen zijn indien het met de voor een 

statutenwijziging vereiste gekwalificeerde meerderheid is aangenomen. Deze verzwaarde procedure 

valt terug te lezen in art. 21 lid 3: 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft: 

a. ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 

twee/derde van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden 

uitgebracht vertegenwoordigd is, of 

b. een volstrekte meerderheid van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden 

gezamenlijk kan worden uitgebracht, in een vergadering waarin minder dan twee/derde, maar 

ten minste de helft van dat aantal vertegenwoordigd is (dat zijn per saldo in 2014 203 of meer 

stemmen 'voor'). 
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Het voorstel beoogt een ingangsdatum van 1 januari 2015. 

 

Voorstel 

Het Landelijk Bestuur stelt met het oog op de vernieuwing van de partijstructuur, eerste fase, het 

Uniecongres voor om: 

A. de statuten te wijzigen zoals wordt voorgesteld in onderdeel 6.A, 

 

B. het Reglement Uniecongres en het Reglement Ledencongres in te trekken en een nieuw 

Reglement Partijcongres vast te stellen zoals dat is geformuleerd in onderdeel 6.B, 

 

C. het Reglement Provinciale Unie te wijzigen zoals dat is geformuleerd in onderdeel 6.C, 

 

D. het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen te wijzigen zoals dat is geformuleerd in 

onderdeel 6.D en 

 

E. in de Geschillenregeling, artikel 2 lid 2, het woordje "Uniecongres" te wijzigen in 

"Partijcongres", 

waarbij deze wijzigingen ingaan per 1 januari 2015. 
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Onderdeel 6.A - Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 
 

Statuten ChristenUnie 
herzien en in zijn geheel vastgesteld op 17 november 2007, gewijzigd 
op 12 mei 2012 (artikel 2, inzake waterschappen) en op 13 april 2013 
(artikelen 8, 8a en 12a, nieuwe bestuursstructuur) 
 
NAAM, ZETEL EN OORSPRONG. 
Artikel 1. 
 

1. De vereniging draagt de naam: ChristenUnie.  
 
2. De ChristenUnie heeft haar zetel in de gemeente 

Amersfoort. 
 
3. De ChristenUnie is op tweeëntwintig januari tweeduizend 

opgericht door, en zij is een fusie van, het Gereformeerd 
Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie.  

 
 
DOEL. 
Artikel 2. 
 

1. De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen 
als door beide oprichters is vastgesteld in de gezamenlijke 
Unieverklaring. 

 
2. De ChristenUnie wenst haar doel onder meer te bereiken 

door: 
a. op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk 

vertegenwoordigd te zijn en daartoe actief deel te 
nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, 
provinciale staten, gemeenteraden, algemene 
besturen van waterschappen en het Europees 
Parlement;; 

b. het vaststellen van een kernprogramma en daarop 
gebaseerde verkiezingsprogramma's; 

c. de publieke opinie en de kiezers te winnen voor haar 
politieke overtuiging; 

d. de oprichting van kiesverenigingen en de politieke 
vorming van de leden van de kiesverenigingen te 
stimuleren; 

e. het uitbrengen van publicaties, studies en het houden 
van conferenties en cursussen; 

f. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; 
g. samen te werken met geestverwante politieke 

groeperingen in binnen- en buitenland; 
h. een partijbureau te onderhouden dat het realiseren 

van bovengenoemde onderdelen kan ondersteunen. 
 
 
 

WIJZIGINGSVOORSTELLEN STATUTEN 
 
Algemene wijzigingen: 
 
- overal waar "Uniecongres" staat, dit vervangen voor "Partijcongres" 
 
 
Overige wijzigingen, artikelgewijs als volgt: 
 
 
 
Artikel 1 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING 
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UNIEFUNDERING. 
Artikel 3. 
 

De Uniefundering luidt als volgt: De ChristenUnie erkent 
Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de 
overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat 
christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in 
de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op 
de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van 
God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt 
nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid 
bevat. 

 
 
LEDEN EN STRUCTUUR. 
Artikel 4. 
 

1. De ChristenUnie is een verband van kiesverenigingen. 
Deze kiesverenigingen zijn de leden van de ChristenUnie.  

 
2. Als kiesvereniging kunnen worden toegelaten: verenigingen 

met volledige rechtsbevoegdheid, die in een aangewezen 
werkgebied (mede)verantwoordelijk kunnen en willen zijn 
voor de realisatie van de doelstellingen van de 
ChristenUnie op lokaal en provinciaal niveau en waarvan 
de statuten luiden conform het door de ChristenUnie 
vastgestelde model.  

 
3. Een kiesvereniging mag uitsluitend als haar leden toelaten: 

personen die de Unieverklaring en de Uniefundering 
onderschrijven en die woonachtig zijn in het werkgebied 
van de kiesvereniging.  

 
4. Ieder die binnen de ChristenUnie een bestuurlijke of 

politieke functie bekleedt dient de in het vorige lid bedoelde 
Unieverklaring en de in artikel 3 bedoelde Uniefundering te 
ondertekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELATING. 
Artikel 5. 
 

1. Het Landelijk Bestuur beslist omtrent de toelating van 
kiesverenigingen. 

Artikel 3 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDEN EN STRUCTUUR. 
Artikel 4. 
 
1. De ChristenUnie is een politieke partij waarin verbanden en 

personen verenigd zijn. De partij kent twee soorten leden: 

a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die in 

een door het Landelijk Bestuur aangewezen 

werkgebied (mede)verantwoordelijk kunnen en willen 

zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de 

ChristenUnie op decentraal niveau en waarvan de 

statuten luiden conform een door de ChristenUnie 

vastgesteld model. Dit zijn de "kiesverenigingen". 

b. natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar 

hebben bereikt, die de Uniefundering, de 

Unieverklaring en het doel van de partij onderschrijven 

en die 

 lid zijn van een kiesvereniging of 

 indien zij in het buitenland woonachtig zijn, de 

Nederlandse nationaliteit bezitten.  

Dezen zijn de "individuele leden". 

 

2. Een kiesvereniging mag uitsluitend als haar leden toelaten: 

personen die de Unieverklaring en de Uniefundering 

onderschrijven en die woonachtig zijn in het werkgebied van 

de kiesvereniging.  

 

3. Ieder die binnen de ChristenUnie een bestuurlijke of 

politieke functie bekleedt dient de in het vorige lid bedoelde 

Unieverklaring en de in artikel 3 bedoelde Uniefundering te 

ondertekenen. 

 
TOELATING. 
Artikel 5. 
 
1. Het Landelijk Bestuur beslist omtrent de toelating van 

kiesverenigingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4. 
In lid 1 wordt de nieuwe structuur van de ChristenUnie beschreven: 
een partij met twee typen leden: verenigingen en mensen.  

 Lid 1 sub a is de tekst van het oude lid 2 en is in die zin dus 

niets nieuws, met uitzondering van een vervanging van het 

woordje "het" door "een" in het nieuwe zinsdeel "...een door 

de ChristenUnie vastgesteld model.". Dit laat ruimte om 

mogelijkerwijs in de toekomst naast het huidige een ander 

model 'legitiem' te laten zijn. Dit kan handig zijn in de 

volgende fase van de partijvernieuwing en maakt een 

eventuele extra statutenwijziging iig op dít punt niet nodig. 

 Lid 1 sub b is gebaseerd op de lidmaatschapstekst die nu in 

de lokale statuten staat. Wat anders is, is de (lokale) eis om 

in het werkgebied van de kiesvereniging te wonen. Dit biedt 

ruimte aan Nederlandse ingezetenen die geen Nederlandse 

nationaliteit bezitten om lid te zijn van een kiesvereniging 

(en daarmee van de landelijke partij). Niet-Nederlandse 

ingezetenen hebben onder voorwaarden ook kiesrecht voor 

gemeenteraadsverkiezingen. Voor natuurlijke personen die 

in het buitenland wonen, is de eis van Nederlanderschap 

toegevoegd.  

Lid 2 is identiek aan het oude lid 3 en waarborgt de link tussen de 
landelijke lidmaatschapscriteria voor natuurlijke personen en het 
lokale lidmaatschap van de kiesverenigingen. 
 
Lid 3 blijft ongewijzigd ten opzichte van het huidige lid 4. De strekking 
van deze bepaling is dat aan ChristenUnie bestuurders en 
vertegenwoordigers een actiever 'ondertekenen' gevraagd wordt. Dit 
krijgt vorm door de ondertekening van de Bewilligingverklaring. 
 
 
 
Artikel 5. 
Er mag geen licht zitten tussen lokale en landelijke lidmaatschappen. 
Daarom wordt voor de natuurlijke personen voorgesteld dat wie lokaal 
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2. Bij niet toelating tot lid kan het Uniecongres alsnog tot 

toelating besluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Artikel 6. 
 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door opzegging door de kiesvereniging; 
b. door opzegging door de ChristenUnie; 
c. door ontzetting. 

 
2. Opzegging van het lidmaatschap door de kiesvereniging of 

door de ChristenUnie kan slechts geschieden tegen het 
einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter kan 
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd: 
a. indien van de ChristenUnie of van de kiesvereniging 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; 

b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel 
toepassing vindt. 

Een kiesvereniging kan haar lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 
haar een besluit waarbij haar rechten zijn beperkt of haar 
verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of 
meegedeeld; het besluit is alsdan niet op haar van 
toepassing. 
De bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang komt echter niet aan de 
kiesverenigingen toe ingeval van wijziging van geldelijke 
rechten en verplichtingen. 

 
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid 

doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten 
tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

 
4. Opzegging door de ChristenUnie geschiedt door het 

Landelijk Bestuur en kan slechts plaatsvinden: 
a. wanneer een kiesvereniging heeft opgehouden aan de 

vereisten, als bedoeld in artikel 4 lid 2 te voldoen; 
b. wanneer een kiesvereniging één of meer van haar 

verplichtingen jegens de ChristenUnie niet nakomt; 
c. zodra de betrokken kiesvereniging wordt ontbonden; 

 
2. Het Landelijk Bestuur laat als individuele leden toe natuurlijke 

personen die door het bestuur van een kiesvereniging als lid van 
die vereniging zijn toegelaten. 
 

3. Het Landelijk Bestuur beslist omtrent de toelating van natuurlijke 
personen die woonachtig zijn in het buitenland.  
 
 

 
 
 
 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN KIESVERENIGINGEN. 
Artikel 6. 
 
1. Het lidmaatschap van een kiesvereniging eindigt: 

a. door opzegging door de kiesvereniging; 
b. door opzegging door de ChristenUnie; 
c. door ontzetting. 

 
2. Opzegging van het lidmaatschap van een kiesvereniging door de 

kiesvereniging of door de ChristenUnie kan slechts geschieden 
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter kan het 
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd: 
a. indien van de ChristenUnie of van de kiesvereniging 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren; 

b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel 
toepassing vindt. 

Een kiesvereniging kan haar lidmaatschap met onmiddellijke 
ingang opzeggen binnen een maand nadat haar een besluit 
waarbij haar rechten zijn beperkt of haar verplichtingen zijn 
verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld; het besluit is 
alsdan niet op haar van toepassing. 
De bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang komt echter niet aan de kiesverenigingen 
toe ingeval van wijziging van geldelijke rechten en 
verplichtingen. 

 
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet 

het lidmaatschap van een kiesvereniging eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 

 
4. Opzegging door de ChristenUnie geschiedt door het Landelijk 

Bestuur en kan slechts plaatsvinden: 
a. wanneer een kiesvereniging heeft opgehouden aan de 

vereisten, als bedoeld in artikel 4 lid 2 te voldoen; 
b. wanneer een kiesvereniging één of meer van haar 

verplichtingen jegens de ChristenUnie niet nakomt; 
c. zodra de betrokken kiesvereniging wordt ontbonden; 

toegelaten wordt (conform art. 5 lid 1 van de lokale statuten), ook 
toegelaten wordt als lid van de landelijke ChristenUnie.  
 
Voor leden uit het buitenland, die geen kiesvereniginglid zijn, geldt 
een rechtstreekse acceptatie door het Landelijk Bestuur. 
Omwille van uniformiteit is het voorstel om de 'beroepsinstantie' (nu 
nog het Uniecongres) weg te laten uit de nieuwe statuten. Artikel 2:33 
BW geeft daar ruimte voor. Het Landelijk Bestuur is dan zowel in het 
huidige artikel 5 als in artikel 5 van de lokale statuten de 'hoogste' 
instantie die beslist over toelating. Lokaal beslist namelijk in principe 
het kv-bestuur, maar bij niet-toelating kan het LB alsnog tot toelating 
besluiten (nadat de geschillencommissie ex artikel 23 is 
geconsulteerd). 
 
Artikel 6. 
Tekstuele  wijzigingsvoorstellen in dit artikel zijn de titel en de 
toevoeging "van een kiesvereniging" telkens wanneer er over 
lidmaatschap gesproken wordt. Dit ter onderscheid van een nieuwe 
artikel 6A, dat het einde van het lidmaatschap van individuele leden 
regelt. 
 
Verder is het voorstel om de beroepsinstantie bij ontzetting 
(royement) niet het Partijcongres, maar de geschillencommissie te 
laten zijn. 
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d. wanneer redelijkerwijs van de ChristenUnie niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Landelijk 

Bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
kiesvereniging in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten der vereniging handelt, of de ChristenUnie op 
onredelijke wijze benadeelt. 
 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door 
de ChristenUnie op grond dat redelijkerwijs van de 
ChristenUnie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open 
op het Uniecongres. 
De kiesvereniging wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk 
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
de kiesvereniging als lid van de ChristenUnie geschorst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. wanneer redelijkerwijs van de ChristenUnie niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap van een kiesvereniging 

geschiedt door het Landelijk Bestuur en kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een kiesvereniging in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 
ChristenUnie op onredelijke wijze benadeelt. 
 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van een 
kiesvereniging door de ChristenUnie op grond dat redelijkerwijs 
van de ChristenUnie niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de geschillencommissie als bedoeld in artikel 23. 
De kiesvereniging wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van 
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de 
kiesvereniging als lid van de ChristenUnie geschorst. 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN INDIVIDUELE LEDEN. 
Artikel 6A. 
 

1. Het lidmaatschap van individuele leden eindigt:  

a. door het overlijden van het lid;  

b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door de vereniging, dat is de landelijke 

ChristenUnie;  

d. door ontzetting.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het individuele lid of door 

de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het 

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 

ten minste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk 

worden beëindigd: 

a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel 

toepassing vindt. 

Een individueel lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke 

ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit 

waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 

verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld; het besluit is 

alsdan niet op hem van toepassing. De bevoegdheid tot 

opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang komt 

echter niet aan de leden toe ingeval van wijziging van geldelijke 

rechten en verplichtingen. 

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6a 
Het nieuwe artikel 6a regelt de beëindiging van het lidmaatschap van 
individuele leden. Aansluiting is gezocht bij de regeling van dit 
onderwerp in de lokale statuten en -vanzelfsprekend- bij het Burgerlijk 
Wetboek (art. 2: 35 BW). Om verwarring met artikel 6 te voorkomen, 
is de verduidelijking "individueel" toegevoegd, wanneer het om 
"leden" gaat. 
 
Verder: 
 

 lid 1 is verder identiek aan de lokale statuten, met 

uitzondering van sub c, maar dat is logisch 

 lid 2 is ook bijna hetzelfde (woordje kiesvereniging wordt 

vereniging) 

 lid 3 is identiek aan de bepaling in de lokale statuten 

 lid 4 sub a t/m c is bijna hetzelfde (woordje kiesvereniging 

wordt vereniging en woordje bestuur wordt Landelijk 

Bestuur). Opzegging van het lidmaatschap van de 

landelijke vereniging gebeurt alleen als het lidmaatschap 

door het lokale kv-bestuur lokaal ook opgezegd is (iemand 

voldoet dan namelijk niet meer aan de eisen van art. 4 lid 1 

sub b). In de praktijk hebben we het hier eigenlijk alleen 

over de jaarlijkse opzeg-ronde van niet-betalende leden 

(leden die structureel hun betalingsverplichting niet 

nakomen).. 

 lid 5 gaat over ontzetting, een ander woord voor royement. 

Een soort 'ontslag op staande voet'. Dit kan alleen 

uitgesproken worden als er écht iets goed mis is. Het 
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JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN. 
Artikel 7. 
 

1. De kiesverenigingen zijn verplicht om de jaarlijkse geldelijke 
bijdragen waartoe hun leden zijn gehouden, aan de 
ChristenUnie te doen toekomen. 

 
2. De kiesverenigingen zijn verplicht om de hoogte van deze 

jaarlijkse geldelijke bijdragen in overeenstemming te laten 
zijn met wat het Uniecongres daaromtrent bepaalt. 

 
3. Het Uniecongres regelt de wijze waarop deze jaarlijkse 

bijdragen tussen de ChristenUnie, de Provinciale Unies en 
de kiesverenigingen worden verdeeld. 

 
 

 

het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 

volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het Landelijk 

Bestuur en kan slechts plaatsvinden: 

a. wanneer een individueel lid heeft opgehouden aan de 

vereisten als bedoeld in artikel 4, lid 1 sub b, te 

voldoen;  

b. wanneer een individueel lid één of meer van zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of 

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken: 

a. wanneer een individueel lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt, waarbij 

hiervan geacht wordt ook sprake te zijn wanneer dit op 

het niveau van de kiesvereniging plaatsvindt en 

b. in geval een individueel lid eveneens lid is van een 

kiesvereniging, wanneer het bestuur van de 

kiesvereniging waar het lid eveneens lid van is, 

ontzetting van het lidmaatschap van die kiesvereniging 

heeft uitgesproken en de beroepstermijn voor het 

betreffende lid is verstreken. 

6. Ontzetting van individuele leden geschiedt door het Landelijk 

Bestuur.  

7. Het individuele lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het 

besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat 

binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het 

besluit, beroep open op de geschillencommissie als bedoeld in 

artikel 23. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst.  

CONTRIBUTIES. 
Artikel 7. 
 
1. De kiesverenigingen zijn verplicht om de jaarlijkse contributie 

waartoe hun leden zijn gehouden, aan de ChristenUnie te doen 
toekomen. 
 

2. De kiesverenigingen zijn verplicht om de hoogte van deze 
contributie in overeenstemming te laten zijn met wat het 
Partijcongres daaromtrent bepaalt. 
 

3. Het Partijcongres regelt de wijze waarop de contributie-
inkomsten tussen de ChristenUnie, de Provinciale Unies en de 
kiesverenigingen worden verdeeld. 
 

4. Individuele leden betalen geen andere contributie dan die aan de 
kiesvereniging waar zij lid van zijn. Individuele leden die in het 
buitenland wonen, betalen een jaarlijkse contributie rechtstreeks 

laatste zinsdeel in het sub a bereidt voor op het sub b: een 

duidelijke koppeling tussen lokaal en landelijk royement. 

 lid 6 regelt namelijk dat het Landelijk Bestuur ook landelijk 

kán royeren. Echter, wanneer een lid lokaal is geroyeerd, 

voldoet het niet meer aan de vereisten in art. 4 lid 2 en kan 

een Landelijk Bestuur er ook voor kiezen om niet ontzetting, 

maar tot opzegging over te gaan (op basis van art. 6A lid 4 

sub a). 

 lid 7 bepaalt dat de beroepsinstantie de 

geschillencommissie is. Bij royement landelijk valt er naar 

alle waarschijnlijkheid niet zo veel te onderzoeken en te 

beroepen, aangezien het een landelijke bekrachtiging is 

van een lokaal besluit (waar lokaal ook al een 

beroepsinstantie is, namelijk de ledenvergadering). 

Derhalve zal een geschillencommissie in zo'n zaak alleen 

moeten vaststellen of het Landelijk Bestuur juridisch tot 

ontzetting over mocht gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 7. 

 Lid 1 

Omwille van de leesbaarheid is in dit artikel de term 'jaarlijkse 

geldelijke bijdrage' gewijzigd in "jaarlijkse contributie". 

 Lid 2 

Uitgangspunt blijft dat het Partijcongres één contributietarief 

vaststelt, waar de kv's aangehouden zijn (dit is dus niet nieuw, is 

in de bestaande statuten ook zo geregeld) 

 Lid 3 

Lid blijft ongewijzigd. Dit wordt geregeld in de contributieregeling. 

De laatste (en geldende) regeling is de regeling van 2012. 

 Lid 4 

Dit lid is toegevoegd om duidelijk te maken dat individuele leden 

niet (ook een) landelijke contributie hoeven te betalen. Alleen 

leden die in het buitenland wonen (en dus niet lid zijn van een 
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HET LANDELIJK BESTUUR - SAMENSTELLING - ADVISEURS - 
BEVOEGDHEDEN  
Artikel 8.  
 

1. Het Landelijk Bestuur is het bestuur van de 
ChristenUnie in de zin van de wet en bestaat uit: 

a. de voorzitter, die in functie door het Uniecongres wordt 
benoemd en  

b. algemene bestuursleden, die door het Uniecongres 
worden benoemd  

waarbij het aantal leden door het Uniecongres wordt 
bepaald op ten minste vijf en ten hoogste zeven. 
 

2. Slechts leden van de kiesverenigingen kunnen tot lid van 
het Landelijk Bestuur worden benoemd.  
 

3. Het Landelijk Bestuur wijst uit zijn midden een vice-
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.  
 

4. De volgende personen zijn vaste adviseurs van het 
Landelijk Bestuur:  
a. de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal,  
b. de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste 

Kamer der Staten-Generaal,  
c. de eerste vertegenwoordiger van de ChristenUnie in 

het Europees Parlement en  
d. de directeur van het Partijbureau.  
 

5. De vaste adviseurs hebben met een raadgevende stem 
toegang tot de vergaderingen van het Landelijk Bestuur en 
worden daartoe door het Landelijk Bestuur uitgenodigd, 
tenzij het Landelijk Bestuur anders beslist. 
 

6. Het Landelijk Bestuur kan  voorts andere personen als 
adviseurs aanwijzen. Het in lid 5 bepaalde is op hen van 
overeenkomstige toepassing. 

 
RAADGEVENDE STEM VAN DE VOORZITTERS VAN DE 
PROVINCIALE UNIES 
Artikel 8A. 

 
1. De voorzitters van de Provinciale Unies nemen met 

raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het 
Landelijk Bestuur, indien een of meer van de volgende 
zaken op de agenda staan: 
a. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, 

inhoudende een wijziging van de Uniefundering, de 
Unieverklaring of het kernprogramma van de 
ChristenUnie,  

b. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, 

aan de ChristenUnie. Het bepaalde in lid 2 is op de hoogte van 
deze contributie van overeenkomstige toepassing. 

 
 
 
Artikel 8 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8A - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kiesvereniging), betalen rechtstreeks aan de landelijke 

vereniging. 
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inhoudende kandidatenlijsten voor verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees 
Parlement,  

c. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, 
inhoudende verkiezingsprogramma's voor 
verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees 
Parlement,  

d. het doen van voorstellen aan het Uniecongres, 
inhoudende wijziging van de statuten,  

e. het vaststellen van modelprogramma's voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten, gemeenteraden 
en algemene besturen van  waterschappen  
 

en voorts zo vaak het Landelijk Bestuur dat van belang acht 
voor het afstemmen van zaken betreffende de koers en de 
identiteit van de ChristenUnie. 

 
2. Indien zaken als bedoeld in lid 1 op de agenda van de 

vergadering van het Landelijk Bestuur staan, worden de 
voorzitters van de Provinciale Unies voor deze vergadering 
uitgenodigd. 

 
 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING LANDELIJK 
BESTUUR. 
Artikel 9. 
 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 
benoemd, kan te allen tijde door het Uniecongres worden 
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen zes 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn. 

 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het Landelijk Bestuur op te maken rooster 
van aftreden. De aftredende is eenmaal herbenoembaar. 
Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn 
voorganger in. 

 
3. Het Landelijk Bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van een 
kiesvereniging; 

b. door bedanken; 
c. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen 

verliest; 
d. door ontslag door de rechter. 

 
 
BESLUITVORMING EN WERKWIJZE LANDELIJK BESTUUR. 
Artikel 10. 
 

1. Van het verhandelde in een vergadering van het Landelijk 
Bestuur worden notulen opgemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 10 - Ongewijzigd 
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2. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
 

3. Het Landelijk Bestuur regelt zijn eigen werkwijze. 
 
 
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING - COMMISSIES. 
Artikel 11. 
 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het 
Landelijk Bestuur belast met het besturen van de 
ChristenUnie. 
 

2. Elke bestuurder is tegenover de ChristenUnie gehouden tot 
een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring 
van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen 
voor het geheel aansprakelijk terzake van een 
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 
gevolgen daarvan af te wenden. 

 
3. Indien het aantal bestuursleden beneden het 

voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het Landelijk 
Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 
mogelijk een Uniecongres te beleggen waarop in de open 
plaats of de open plaatsen kan worden voorzien.  

 
4. Het Landelijk Bestuur is bevoegd onder zijn 

verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door commissies die door het Landelijk Bestuur 
worden ingesteld en opgeheven. Het Landelijk Bestuur 
benoemt en ontslaat de leden van die commissies. 

 
5. Het Landelijk Bestuur is bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de ChristenUnie zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt. 

 
6. De ChristenUnie wordt vertegenwoordigd door: 

a. het voltallig Landelijk Bestuur, of 
b. de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid, of  
c. door de vice-voorzitter tezamen met een ander 

bestuurslid. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11 - Ongewijzigd 
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DE PROVINCIALE UNIES. 
Artikel 12. 
 

1. De kiesverenigingen in een provincie vormen tezamen een 
Provinciale Unie. Provinciale Unie heeft als taak de 
aangelegenheden van de ChristenUnie op provinciaal 
niveau te behartigen. 

 
2. Een Provinciale Unie heeft een Provinciale Unievergadering 

en een Provinciaal Uniebestuur.  
 
3. In de Provinciale Unievergadering heeft een kiesvereniging 

een aantal stemmen gelijk aan haar ledental gedeeld door 
vijfenzeventig, afgerond naar boven.  

 
4. De Provinciale Unievergadering benoemt de leden van het 

Provinciale Uniebestuur. Slechts leden van de 
kiesverenigingen uit de betreffende provincie kunnen tot 
bestuurslid worden benoemd. 

 
5. Een Provinciale Unie is een afdeling van de ChristenUnie 

en bezit geen rechtspersoonlijkheid. Het Landelijk Bestuur 
verleent het Provinciale Uniebestuur, met het oog op zijn 
taakvervulling, een volmacht om aan het rechtsverkeer te 
kunnen deelnemen. 

 
6. Het Uniecongres stelt een reglement vast inzake de taken, 

de bevoegdheden en de werkwijze van de Provinciale 
Unies 

 
 
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 13. 
 

1. Het boekjaar van de ChristenUnie is gelijk aan het 
kalenderjaar. 

 
2. Het Landelijk Bestuur is verplicht van de 

vermogenstoestand van de ChristenUnie zodanige 
aantekeningen te laten houden dat daaruit te allen tijde 
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het Landelijk Bestuur brengt op een algemene vergadering 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 
behoudens verlenging van deze termijn door het 
Uniecongres, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in 
de ChristenUnie en het gevoerde beleid. Het Landelijk 
Bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; 
ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de 
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 
verplichting nakomen. 

DE PROVINCIALE UNIES. 
Artikel 12. 
 
1. De ChristenUnie kent  Provinciale Unies. Deze Provinciale Unies 

zijn afdelingen van de ChristenUnie en bezitten geen 

rechtspersoonlijkheid. Het Landelijk Bestuur verleent het 

Provinciale Uniebestuur, met het oog op zijn taakvervulling, een 

volmacht om aan het rechtsverkeer te kunnen deelnemen. 

 

2. Een Provinciale Unie wordt gevormd door de leden van de 

ChristenUnie als bedoeld in art. 4 lid 1 sub a en b, gevestigd 

respectievelijk woonachtig in de betreffende provincie. Deze 

leden vormen tezamen de Provinciale Unievergadering. 

 

3. De Provinciale Unie heeft een Provinciale Uniebestuur dat wordt 

benoemd door de leden. Het wordt gevormd door leden die 

natuurlijke personen zijn en woonachtig zijn in de betreffende 

provincie. 

 

4. Het bepaalde in artikel 16 rondom toegang tot en stemrecht op 

het Partijcongres, is op Provinciale Unievergaderingen van 

overeenkomstige toepassing, met uitzondering van lid 4. 

 

5. Het Partijcongres stelt een reglement vast inzake de taken, de 

bevoegdheden en de werkwijze van de Provinciale Unies. 

 
 
Artikel 13 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 12 
Artikel 12 is herschreven, met name om daarin duidelijk te maken: 
- dat de Provinciale Unies de provinciale afdelingen van de partij 

zijn (was ook al zo verwoord)) 

- dat er een bestuur van de Provinciale Unie is (was ook al zo 

verwoord) 

- dat de leden, zowel de kv's als de individuele leden, de 

algemene vergadering van de Provinciale Unie zijn (was niet zo 

expliciet verwoord) 

- wat de stemmenverhouding van de leden is. 
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4. Voor het onderzoek van de balans en de staat van baten 

en lasten met toelichting wordt een accountant 
ingeschakeld, die omtrent de getrouwheid van de stukken 
aan het Uniecongres een verklaring overlegt als bedoeld in 
art. 393, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

 
5. Het Landelijk Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in 

de leden 2 en 3, gedurende de door de wet 
voorgeschreven termijn te bewaren. 

 
 
HET UNIECONGRES. 
Artikel 14. 
 

1. Het Uniecongres is de algemene vergadering van de 
ChristenUnie. Aan het Uniecongres komen in de 
ChristenUnie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

 
2. Het Uniecongres stelt een reglement vast inzake zijn eigen 

werkwijze. 
 
 
BIJEENROEPING UNIECONGRES. 
Artikel 15. 
 

1. Het Landelijk Bestuur roept het Uniecongres bijeen, 
a. zo dikwijls het dit wenselijk acht,  
b. wanneer het daartoe volgens de wet of volgens 

statuten of reglementen verplicht is, of  
c. op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van 

ten minste een zodanig aantal kiesverenigingen als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte 
van de stemmen die op het Uniecongres uitgebracht 
kunnen worden. Het Landelijk Bestuur is na een 
dergelijk verzoek verplicht tot het bijeenroepen van 
een Uniecongres binnen een termijn van niet langer 
dan vier weken na indiening van het verzoek. 

 
2. Indien aan het verzoek als bedoeld in het vorige lid, onder 

c, binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen, de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering 
bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De 
verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding der vergadering. 

 
3. Het Landelijk Bestuur roept het Uniecongres bijeen door 

een schriftelijk toegezonden uitnodiging aan de adressen 
van de kiesverenigingen die door hen voor dit doel bij het 
Partijbureau zijn bekend gemaakt. De uitnodiging bevat in 
ieder geval de te behandelen onderwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET PARTIJCONGRES 
Artikel 14. 
 
1. Het Partijcongres is de algemene vergadering van de 

ChristenUnie. Aan het Partijcongres komen in de ChristenUnie 
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn opgedragen.  
 

2. Het Partijcongres stelt een reglement vast inzake zijn eigen 
werkwijze. 

 
 
BIJEENROEPING PARTIJCONGRES. 
Artikel 15. 
 
1. Het Landelijk Bestuur roept het Partijcongres bijeen, 

a. zo dikwijls het dit wenselijk acht,  
b. wanneer het daartoe volgens de wet of volgens statuten of 

reglementen verplicht is, of  
c. op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van ten 

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van tweehonderd en vijftig (250) stemmen, of, in 
geval het aantal van tweehonderd en vijftig (250) meer is 
dan een tiende gedeelte van de stemmen die op het 
Partijcongres uitgebracht kunnen worden, een tiende 
gedeelte van de stemmen die op het Partijcongres 
uitgebracht kunnen worden. Het Landelijk Bestuur is na een 
dergelijk verzoek verplicht tot het bijeenroepen van een 
Partijcongres binnen een termijn van niet langer dan vier 
weken na indiening van het verzoek. 

 
2. Indien aan het verzoek als bedoeld in het vorige lid, onder c, 

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze 
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij 
advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen in dat 
geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der 
vergadering. 
 

3. Het Landelijk Bestuur roept het Partijcongres bijeen door een 
langs elektronische weg toegezonden leesbare en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14 
Ondanks dat het nieuwe Partijcongres anders van samenstelling is, 
verandert er aan het feit dat dit 'de algemene vergadering' van de 
ChristenUnie is, niets. Artikel 14 kan dan ook -op de mutatie 
Uniecongres wordt Partijcongres na- niets. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 15 

 Lid 1 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat leden ook zelf de algemene 

vergadering kunnen bijeenroepen. De 'grens' mag maximaal op 

10% van de leden/ stemmen liggen. Dat zou voor de 

ChristenUnie een onwerkbaar groot aantal zijn, nu alle leden ook 

meetellen. Onder (c) wordt nu voorgesteld dat een groep van 

250 'stemmen) een Partijcongres kan laten bijeenroepen 

 Lid 2 

Ongewijzigd tov oude situtuatie/ conform het Burgerlijk Wetboek 

 Lid 3 

Belangrijke wijziging is dat de uitnodigingen voor het 

Partijcongres voortaan digitaal verzonden worden (via e-mail en 

via de website). In de huidige setting is het in principe schriftelijk 

(in de praktijk trouwens ook al digitaal), maar zo'n statutaire 

verplichting zou de partij behoorlijk op kosten jagen (23.000 

uitnodigingen à brief, envelop, postzegel maal 2 congressen, 

gaat om ruim €25.000 op jaarbasis).  Het oude lid 4 is komen te 

vervallen. Overigens zullen de uitnodigingen voor en de planning 

van congressen ook in Handschrift (blijven) worden opgenomen. 

 Lid 4 

Dit is gewoon het 'oude' lid 5. 
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4. Indien een kiesvereniging daarmee instemt, kan de 

bijeenroeping ook geschieden door een langs elektronische 
weg toegezonden leesbare en reproduceerbare uitnodiging 
aan het adres van deze kiesverenigingen dat door haar 
voor dit doel bij het Partijbureau is bekend gemaakt. 

 
5. De termijn voor het toezenden van de uitnodiging bedraagt 

tenminste veertien dagen voorafgaande aan de datum van 
het Uniecongres, de datum van de uitnodiging en die van 
het Uniecongres niet meegerekend. 

 
 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 16. 
 

1. De vergaderingen van het Uniecongres zijn openbaar, 
behoudens hetgeen daarover door het Uniecongres in een 
reglement is bepaald. 

 
2. Naast de kiesverenigingen hebben ook de door de 

ChristenUnie erkende jongerenorganisatie en de door de 
ChristenUnie erkende bestuurdersvereniging stemrecht, zij 
het alleen inzake politieke en daarmee direct verbonden 
beleidsonderwerpen. Voor de uitoefening van het stemrecht 
worden de jongerenorganisatie en de 
bestuurdersvereniging als orgaan van de ChristenUnie 
beschouwd. 

 
3. Iedere kiesvereniging heeft een aantal stemmen gelijk aan 

haar ledental gedeeld door vijfenzeventig, afgerond naar 
boven.  

 
4. De jongerenorganisatie heeft een aantal stemmen gelijk 

aan haar ledental gedeeld door vijfenzeventig, afgerond 
naar boven. Het aantal stemmen bedraagt echter in geen 
geval meer dan een tiende van het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen en kent een maximum van dertig. 

 
5. De bestuurdersvereniging heeft vijf stemmen. 
 
6. Een stemgerechtigde die meerdere stemmen heeft, kan zijn 

stemmen alleen in gelijke zin uitbrengen. 
 
7. Een stemgerechtigde kan een andere stemgerechtigde 

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn 
stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt 
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een 
stemgerechtigde kan voor maximaal één andere 
stemgerechtigde als gevolmachtigde optreden.  

 
 
 
 

reproduceerbare uitnodiging aan de adressen van de leden die 
door hen voor dit doel bij het Partijbureau zijn bekend gemaakt, 
alsmede door openbare uitnodiging op de website.  
 

4. De termijn voor het toezenden van de uitnodiging bedraagt 
tenminste veertien dagen voorafgaande aan de datum van het 
Partijcongres, de datum van de uitnodiging en die van het 
Partijcongres niet meegerekend. 

 
 
 
 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 16. 
 
1. De vergaderingen van het Partijcongres zijn openbaar, 

behoudens hetgeen daarover door het Partijcongres in een 
reglement is bepaald. 
 

2. De stemwaarde van de leden is als volgt: 
a. iedere kiesvereniging heeft een aantal stemmen gelijk 

aan haar ledental gedeeld door vijfenzeventig (75), 

afgerond naar boven en 

b. individuele hebben ieder één (1) stem. 

3. Stemmen worden toegekend aan kiesverenigingen op basis van 
hun ledental op 1 januari van het jaar waar in het Partijcongres 
plaatsvindt. 
 

4. Naast de leden heeft ook de door de ChristenUnie erkende 
jongerenorganisatie spreek- en stemrecht. De 
jongerenorganisatie heeft vijf stemmen. 
 

5. Een afgevaardigde die namens een kiesvereniging meerdere 
stemmen kan uitbrengen, brengt deze in gelijke zin uit. 
 

6. Bij reglement kan het Partijcongres nadere regels vaststellen 
over technische voorwaarden waaronder van het stemrecht 
gebruik kan worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 

 Lid 1 

Lid 1 is niet gewijzigd 

 Lid 2  

In lid 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

kiesverenigingen en de individuele leden. Eerstgenoemde groep 

(sub a) krijgt evenveel stemmen als dat zij in de huidige setting 

krijgt. De individuele leden krijgen één stem. 

 Lid 3 

1 januari is de 'peildatum' is voor het bepalen van het aantal 

stemmen. Dat is nu ook al zo (op het partijbureau wordt hiervoor 

een zgn. 'generale lijst' gemaakt, maar dat is verder niet statutair 

bepaald. 

 

 Lid 4 

Overeenkomstig de wens van het Uniecongres d.d. 23 

november 2013, wordt in dit lid het spreek- en stemrecht voor 

PerspectieF geregeld. Vanuit overwegingen vanuit praktische 

aard, is niet gekozen voor een percentage van stemmen die er 

op een Partijcongres zijn, maar voor een vast stemmenaantal. 

Eén van de belangrijkste opgevoerde redenen voor het intact 

houden van de stemgerechtigdheid van PerspectieF, was de 

vertegenwoordiging van PerspectieF-leden die, als gevolg van 

hun jeugdige leeftijd, nog geen lid van de ChristenUnie kunnen 

zijn. Andere PerspectieF-leden kunnen zelf lid zijn van de 

ChristenUnie en worden eventueel ook nog via hun 

kiesvereniging vertegenwoordigd. Deze groep zeer jonge leden 

is echter zeer beperkt van omvang (nog geen 50 leden). Daarom 

is het voorstel om het stemgewicht van PerspectieF te 

reduceren, maar -gezien de congresuitspraak van 23 november 

2013- wel substantieel te houden: 5 stemmen. 

 

 Lid 5 

Dit lid is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 Lid 6 

Lid 6 is nieuw en geeft een statutaire basis om (later?) in 
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LEIDING UNIECONGRES - NOTULEN. 
Artikel 17. 
 

1. Het Uniecongres wordt geleid door de voorzitter of de vice-
voorzitter van de ChristenUnie, of door een door het 
Landelijk Bestuur aangewezen dagvoorzitter. 

 
2. Van het verhandelde in het Uniecongres worden notulen 

gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden 
vastgesteld en ondertekend. Zij die het Uniecongres 
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of 
van het proces-verbaal wordt ter kennis van de 
kiesverenigingen gebracht. 

 
 
BESLUITVORMING IN HET UNIECONGRES. 
Artikel 18. 
 

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, 
worden alle besluiten van het Uniecongres genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 
2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al 

zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het Landelijk Bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van het Uniecongres. 

 
3. Het Uniecongres stelt bij reglement nadere regels vast 

inzake stemmingen en besluitvorming op zijn 
vergaderingen.  

 
 
LEDENCONGRES. 
Artikel 19. 
 

1. Het Ledencongres is de vergadering van de leden van de 
kiesverenigingen. Het houdt zich bezig met de bezinning op 
politieke en maatschappelijke onderwerpen en is bevoegd 
om daarover uitspraken te doen. 

 
2. Het Landelijk Bestuur roept het Ledencongres bijeen zo 

dikwijls het dit wenselijk acht, maar tenminste een keer per 
jaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEIDING UNIECONGRES - NOTULEN. 
Artikel 17. 
 
1. Het Uniecongres wordt geleid door de voorzitter of de vice-

voorzitter van de ChristenUnie, of door een door het Landelijk 
Bestuur aangewezen dagvoorzitter. 
 

2. Van het verhandelde in het Uniecongres worden notulen 
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden 
vastgesteld en ondertekend. Zij die het Uniecongres 
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van 
het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 
 
 
BESLUITVORMING PARTIJCONGRES. 
Artikel 18. 
 
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden 

alle besluiten van het Partijcongres genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 

2. Het Partijcongres stelt bij reglement nadere regels vast inzake 
stemmingen en besluitvorming op zijn vergaderingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 19. 
VERVALLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reglement te bepalen dat leden -zelf- voor technische middelen 

moeten zorgdragen om te kunnen stemmen. Daarbij kun je 

denken aan een tablet of smartphone met internet-verbinding. 

 

 

 

 

 

Artikel 17 

 Lid 1 is ongewijzigd 

 In lid 2 is het woordje "kiesverenigingen" gewijzigd in "leden". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18 

Het voorstel is om het huidige lid 2 te schrappen. Het is een bepaling 

van dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, dus dit betekent dat 

ook al staat het niet in de statuten, het toch gewoon geldt. Maar de 

bepaling is in een context van 23.000 individuele leden die 

eenstemmig en buiten de vergadering iets vinden, natuurlijk volstrekt 

ondenkbaar. Vandaar het voorstel om het niet in de statuten op te 

nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19 

Het artikel over het Ledencongres komt te vervallen; er komt een 

aanvullend voorstel voor een nieuw Reglement Partijcongres, waar in 

het huidige Reglement Uniecongres en het Reglement Ledencongres 

worden gecombineerd. 

 

 In de nieuwe statuten blijft artikel 19 overigens bestaan, met als 

inhoud "VERVALLEN". Dit om de nummering en verwijzingen vanuit 

andere reglementen in tact te laten. 
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3. Het Landelijk Bestuur stelt de leden van de 
kiesverenigingen en alle geledingen binnen de 
ChristenUnie in de gelegenheid tot het aandragen van 
onderwerpen als bedoeld in het eerste lid. 
 

4. Het Uniecongres stelt een reglement vast inzake de 
werkwijze van het Ledencongres. 

 
 
PARTIJBUREAU. 
Artikel 20. 
 

1. De ChristenUnie kent een Partijbureau. Het Partijbureau is 
belast met de ondersteuning en de ontwikkeling van de 
ChristenUnie en met de ondersteuning van het Landelijk 
Bestuur en wordt geleid door een door het Landelijk 
Bestuur aangestelde directeur. 

 
2. Het Landelijk Bestuur is bevoegd onder zijn 

verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door het Partijbureau.  

 
3. Het Landelijk Bestuur stelt, na overleg met de directeur van 

het Partijbureau, een directiestatuut vast, waarin de taken, 
bevoegdheden en werkwijze van het Partijbureau en de 
directeur nader worden geregeld.  

 
 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 21. 
 

1. In de statuten van de ChristenUnie kan geen verandering 
worden gebracht dan door een besluit van een algemene 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

 
2. Zij die de oproeping tot het Uniecongres ter behandeling 

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
voor de kiesverenigingen ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

 

 Een besluit tot statutenwijziging behoeft: 
o ten minste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin ten minste 

twee/derde van het aantal stemmen dat door de 

stemgerechtigden gezamenlijk kan worden 

uitgebracht vertegenwoordigd is, of 

o een volstrekte meerderheid van het aantal 

stemmen dat door de stemgerechtigden 

gezamenlijk kan worden uitgebracht, in een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 20 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 21. 
 
1. In de statuten van de ChristenUnie kan geen verandering 

worden gebracht dan door een besluit van het Partijcongres, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld. 
 

2. Zij die de oproeping tot het Partijcongres ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten 
minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. 
 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde 
deel van de uitgebrachte stemmen. 

 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 

een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de 
akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21 

 

 Lid 1 

Lid 1 wordt niet gewijzigd. Het is een standaard bepaling, die 

ook in het Burgerlijk Wetboek wordt genoemd. 

 Lid 2 

In lid 2 is het woordje "kiesverenigingen" gewijzigd in "leden". 

 Lid 3 

Lid 3 is een vereenvoudiging. Er is één verzwaring aan de 

besluitvorming, en die betreft de 2/3 meerderheid. Normale 

voorstellen worden met 'normale' meerderheid van de helft plus 

één aangenomen. 

 Lid 4 

Lid 4 is ongewijzigd 

 

 



Voorstel 6, onderdeel A - Statutenwijziging 
Pagina 18 van 40 

vergadering waarin minder dan twee/derde, maar 

ten minste de helft van dat aantal 

vertegenwoordigd is. 

 Is niet ten minste twee/derde respectievelijk de helft van het 

hiervoor bedoelde aantal stemmen vertegenwoordigd, dan 

wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel 

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 

ongeacht het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, 

kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 

minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

 
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat 

hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen 
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
 
ONTBINDING. 
Artikel 22. 
 

1. De ChristenUnie kan worden ontbonden door een besluit 
van het Uniecongres. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft 

benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van 
de ontbonden vereniging door de bestuurders. 

 
3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot 

ontbinding een bestemming gegeven overeenkomstig de 
doelstelling van de ChristenUnie of ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling. 

 
4. De boeken en bescheiden van de ChristenUnie moeten 

worden bewaard gedurende de door de wet 
voorgeschreven termijn na afloop der vereffening. 
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig 
is aangewezen. 

 
 
GESCHILLENCOMMISSIE 
Artikel 23. 
 

1. De ChristenUnie kent een geschillencommissie, die in 
eerste en enige instantie bevoegd is om over geschillen 
inzake de uitleg en toepassing van de statuten en daaruit 
voortvloeiende reglementen uitspraak te doen. 

 
2. Het Uniecongres stelt een regeling vast inzake de taken, de 

bevoegdheden en de werkwijze van de 
geschillencommissie, alsmede de benoeming van haar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 22 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 23 - Ongewijzigd 
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leden. 
 
 
VERTROUWENS- EN INTEGRITEITSKWESTIES 
Artikel 24. 

 
Het Uniecongres stelt een regeling vast inzake de wijze 
waarop de partij met vertrouwens- en integriteitskwesties 
omgaat en hoe zij deze afhandelt. 

 

 
 
 
 
 
Artikel 24 - Ongewijzigd 
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Onderdeel 6.B - Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 
 

Reglement Uniecongres 
Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 13 april 2013 (art. 14, 
Eerste Kamerverkiezingen) 

 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET UNIECONGRES. 
Artikel 1. 
 

1. Het Uniecongres is onder meer belast met: 
a. het goedkeuren van het kernprogramma van de 

ChristenUnie; 
b. het goedkeuren van de verkiezingsprogramma's en 

kandidatenlijsten van de ChristenUnie bij verkiezingen 
voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement; 

c. het benoemen van bestuursleden en de voorzitter van 
het Landelijk Bestuur; 

d. het bespreken van het jaarverslag van de fracties van 
de ChristenUnie in de Staten-Generaal en het 
Europees Parlement; 

e. het bespreken van het onderhandelingsresultaat in 
geval van deelname aan coalitiebesprekingen op 
nationaal niveau; 

f. het goedkeuren van de balans en staat van baten en 
lasten over een afgelopen jaar. 

 
2. Het Landelijk Bestuur is aan het Uniecongres 

verantwoording schuldig over het gevoerde beleid. Het 
Uniecongres is bevoegd zich uit te spreken over het beleid 
van het Landelijk Bestuur. 

 
 
VOORBEREIDING VAN HET UNIECONGRES. 
Artikel 2. 
 

Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van het Uniecongres en belast het 
Partijbureau met de organisatorische maatregelen die 
noodzakelijk zijn om een verantwoorde besluitvorming op 
het Uniecongres te bevorderen. 

 
 
AANKONDIGING VAN EN UITNODGIGING VOOR HET 
UNIECONGRES. 
Artikel 3. 
 

1. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de datum van 
het Uniecongres ten minste twaalf weken voorafgaande 
aan de vergaderdatum, of zo veel eerder als mogelijk, aan 

Reglement Partijcongres 
 
 
 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET PARTIJCONGRES. 
Artikel 1. 
 
1. Het Partijcongres is onder meer belast met: 

a. het goedkeuren van het kernprogramma van de 
ChristenUnie; 

b. het goedkeuren van de verkiezingsprogramma's en 
kandidatenlijsten van de ChristenUnie bij verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees 
Parlement; 

c. het benoemen van bestuursleden en de voorzitter van het 
Landelijk Bestuur; 

d. het bespreken van het onderhandelingsresultaat in geval 
van deelname aan coalitiebesprekingen op nationaal 
niveau; 

e. het goedkeuren van de balans en staat van baten en lasten 
over een afgelopen jaar. 
 

2. Het Landelijk Bestuur is aan het Partijcongres verantwoording 
schuldig over het gevoerde beleid. Het Partijcongres is bevoegd 
zich uit te spreken over het beleid van het Landelijk Bestuur en 
om over politieke en maatschappelijke vraagstukken uitspraken 
te doen. 

 
 
 
VOORBEREIDING VAN HET PARTIJCONGRES. 
Artikel 2. 
 
Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van 
het Partijcongres en belast het Partijbureau met de organisatorische 
maatregelen die noodzakelijk zijn om een verantwoorde 
besluitvorming op het Partijcongres te bevorderen. 

 
 
 
AANKONDIGING VAN EN UITNODGIGING VOOR HET 
PARTIJCONGRES. 
Artikel 3. 
 
1. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de datum van het 

Partijcongres ten minste twaalf weken voorafgaande aan de 
vergaderdatum aan te kondigen. 

Toelichting 
 
Het Reglement Partijcongres vervangt het Reglement Uniecongres en 
het Reglement Ledencongres. 
 
 
Artikel 1 
Het oude artikel 1 is als volgt gewijzigd: 

 In lid 1, sub b is de Eerste Kamer toegevoegd (kennelijk bij 
de wijziging in 2013 over het hoofd gezien, aangezien het 
later in het reglement wel toegevoegd is), 

 Lid 1 sub d is geschrapt. 

 Aan lid 2 is een zinsdeel toegevoegd: "en om over politieke 
en maatschappelijke vraagstukken uitspraken te doen". Dit 
komt uit het oude Reglement Ledencongres. 

De woorden "onder meer" in lid 1 geven al aan dat de opsomming 
niet limitatief is; als 'algemene vergadering' van de partij is het 
Partijcongres het hoogste orgaan binnen de partij en -dus- belast met 
alles wat via statuten of reglementen niet aan andere organen is 
opgedragen (zie art. 14 van de statuten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2 
Geen wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 
In essentie ongewijzigd. Lid 1 is iets algemener geformuleerd In lid 2 
is het zinnetje " De uitnodiging kan zowel schriftelijk als elektronisch 
worden verstuurd." geschrapt. In de statuten komt te staan dat 
uitnodigingen per e-mail worden verstuurd. Dat is, gezien de grote 
groep genodigden, kostentechnisch ook het meest handige. In 
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te kondigen in het partijorgaan en op de website, onder 
vermelding van de termijnen waarbinnen voorstellen 
kunnen worden ingediend.  
 

2. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de uitnodiging 
voor het Uniecongres ten minste zes weken voorafgaande 
aan de vergaderdatum te versturen. De uitnodiging kan 
zowel schriftelijk als elektronisch worden verstuurd. In de 
uitnodiging staan in ieder geval vermeld: 
a. de te behandelen onderwerpen,  
b. de termijnen waarbinnen moties en amendementen 

kunnen worden ingediend en 
c. de wijze waarop van de vergaderstukken kennis kan  

worden genomen. 
 

3. Indien het Landelijk Bestuur zicht niet houdt aan hetgeen in 
de vorige twee leden is bepaald, dan geeft het in de 
uitnodiging aan wat hiervan de redenen zijn geweest. 

 
 
AFVAARDIGING, INSCHRIJVING, VOLMACHT EN QUORUM. 
Artikel 4. 
 

1. Kiesverenigingen, de jongerenorganisatie en de 
bestuurdersvereniging kunnen zich elk door één 
afgevaardigde op het Uniecongres laten 
vertegenwoordigen.  

 
2. Afgevaardigden zijn zij die daartoe blijkens een door het 

betreffende bestuur afgegeven verklaring zijn aangewezen. 
 
3. Afgevaardigden handelen zonder last, met dien verstande 

dat zij hun inbreng zoveel mogelijk baseren op hetgeen de 
betreffende kiesvereniging, de jongerenorganisatie of de 
bestuurdersvereniging als haar opvatting kenbaar heeft 
gemaakt.  

 
4. Afgevaardigden schrijven zich voor het Uniecongres in. Na 

inschrijving ontvangen zij de hen toekomende stemkaarten.  
 

5. Afgevaardigden van stemgerechtigden die gevolmachtigd 
zijn als bedoeld in artikel 16 lid 7 van de statuten ontvangen 
eveneens de aan de volmachtgever toekomende 
stemkaarten. 
 

6. Het Uniecongres kan, behoudens het in artikel 21 van de 
statuten bepaalde, slechts geldige besluiten nemen indien 
de voorzitter voorafgaande aan de eerste stemming 
vaststelt dat het quorum, te weten de helft van het totaal 
aantal uit te brengen stemmen, op het Uniecongres 
vertegenwoordigd is. Wanneer dit het geval is, dan heeft 
een wijziging in het aantal vertegenwoordigde stemmen 
tijdens het Uniecongres geen invloed op de geldigheid van 

  
2. Het Landelijk Bestuur draagt er zorg voor om de uitnodiging voor 

het Partijcongres ten minste zes weken voorafgaande aan de 
vergaderdatum te versturen. In de uitnodiging staan in ieder 
geval vermeld: 
a. de te behandelen onderwerpen,  
b. de termijnen waarbinnen moties en amendementen kunnen 

worden ingediend, 
c. de wijze waarop van de vergaderstukken kennis kan  

worden genomen en 
d. de wijze waarop afgevaardigden en leden van hun 

stemrecht gebruik kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVING, AFVAARDIGING EN QUORUM 
Artikel 4. 

 

 
1. Afgevaardigden van kiesverenigingen, de afgevaardigde van de 

jongerenorganisatie en individuele leden dienen zich 
voorafgaand aan het Partijcongres voor het Partijcongres in te 
schrijven, op een wijze zoals deze door het Landelijk Bestuur bij 
de uitnodiging is vermeld. Alleen ingeschrevenen kunnen van 
het stemrecht gebruik maken. 
 

2. Afgevaardigden zijn zij die daartoe blijkens een door het 
betreffende bestuur afgegeven verklaring zijn aangewezen. 
 

3. Afgevaardigden handelen zonder last, met dien verstande dat zij 
hun inbreng zoveel mogelijk baseren op hetgeen de betreffende 
kiesvereniging of de jongerenorganisatie als haar opvatting 
kenbaar heeft gemaakt.  
 

4. Het Partijcongres kan slechts geldige besluiten nemen indien de 
voorzitter voorafgaande aan de eerste stemming vaststelt dat 
het quorum, te weten een dusdanig aantal leden als bevoegd is 
tot het uitbrengen van tweehonderd en vijftig (250) stemmen kan 
uitbrengen, op het Partijcongres aanwezig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handschrift wordt de congresplanning eveneens opgenomen, 
inclusief de oproep om e-mailadressen te laten registreren. 
 
Nieuw is in lid 2 het sub d bepaalde. Deze bepaling voorziet erin dat 
bij de uitnodiging wordt vermeld hoe er gestemd gaat worden (bijv. 
met kaarten, of met kastjes) en hoe dat praktisch zijn beslag krijg. 
 
Het voorstel is om lid 3 niet opnieuw op te nemen in het Reglement. 
Het vermelden van de uitgangspunten volstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4 
Dit artikel gaat behoorlijk op de schop. Het bepaalt nu alleen: 

 dat men zich voor het congres moet inschrijven en 

 wat een afgevaardigde is en wat er van hem wordt 
verwacht. 

 
Het voorstel is om de mogelijkheid van volmacht te schrappen. De 
facto veranderd er echter niets: 

 Kiesverenigingen kregen en krijgen een zgn. 
'presentieformulier' waarop zij aangeven wie er namens de 
kv afgevaardigde is. Die persoon hoeft niet persé een 
bestuurslid te zijn. Zij kunnen dus ook de naam van een 
andere congresganger, bijvoorbeeld die van de 
afgevaardigde van een naburige kv, vermelden.  

 Voor ledencongressen bestond de mogelijkheid voor 
volmachtstemmen niet; ook voor individuele leden 
verandert er dus niets. 

 
In lid 4 wordt een quorum bepaald. Het aantal van 250 stemmen moet 
in verhouding worden gezien met het huidige quorum van art. 6. Dat 
komt neer op 50% van 404 'kv-stemmen', is 202. De 'oude' kv-
stemmen, vermeerderd met de persoonlijke stemmen van de 
afgevaardigden en die van overige individuele leden, zullen het aantal 
van 250 doorgaans moeten kunnen 'halen'. 
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de genomen besluiten. 
 
7. Indien niet kan worden vastgesteld dat de helft van het 

totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigd is, 
dan kan het Uniecongres desondanks besluiten nemen. 
Aldus genomen besluiten worden aan het eerstvolgende 
Uniecongres ter bekrachtiging voorgelegd. Het besluit ter 
bekrachtiging is niet aan het quorum gebonden. 

 
 
SPREEKRECHT 
Artikel 5. 
 

1. Afgevaardigden hebben het recht om het woord te voeren. 
De voorzitter beslist ter vergadering over het spreekrecht 
van personen die geen afgevaardigden zijn. 
 

2. Personen die over een bepaald agendapunt het woord 
willen voeren, geven dit als volgt aan het Landelijk Bestuur 
te kennen: 
a. elektronisch, op een door het Landelijk Bestuur 

aangegeven wijze of 
b. schriftelijk, door de sprekerslijst te tekenen, uiterlijk 

voor aanvang van het Uniecongres. 
 
3. De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. 

 
 
LEIDING. 
Artikel 6. 
 

Het Uniecongres wordt geleid door de voorzitter of de vice-
voorzitter van de ChristenUnie, of door een door het 
Landelijk Bestuur aangewezen dagvoorzitter. 

 
STEMCOMMISSIE. 
Artikel 7. 
 

Bij aanvang van elk Uniecongres wordt op voordracht van 
de voorzitter een stemcommissie benoemd die zorg draagt 
voor de telling van de stemmen. 

 
 
VERGADERORDE EN ORDEVOORSTELLEN. 
Artikel 8. 
 

1. De voorzitter beslist over de vergaderorde. 
 

2. De vergaderorde kan door het Uniecongres worden 
gewijzigd door middel van een ordevoorstel, dat gedurende 
de vergadering door iedere afgevaardigde kan worden 
ingediend. De voorzitter neemt onmiddellijk een besluit over 
ordevoorstellen, gehoord hebbende de vergadering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEIDING. 
Artikel 5. 
 
Het Uniecongres wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter 
van de ChristenUnie, of door een door het Landelijk Bestuur 
aangewezen dagvoorzitter. 
 
 
SPREEKRECHT 
Artikel 6. 
 
1. Deelnemers aan het Partijcongres hebben het recht om het 

woord te voeren. Indien organisatorische redenen daartoe 
aanleiding geven, kan, voor het uitoefenen van het spreekrecht 
in de plenaire vergadering, van deelnemers worden gevraagd 
dat zij daartoe een sprekerslijst tekenen. 
 

2. De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. 
 
 
 
 
 
 
 
STEMCOMMISSIE. 
Artikel 7. 
 
Bij aanvang van het Partijcongres wordt op voordracht van de 
voorzitter een stemcommissie benoemd die zorg draagt voor de 
telling van de stemmen. 
 
 
VERGADERORDE EN ORDEVOORSTELLEN. 
Artikel 8. 
 
1. De voorzitter is belast met en beslist over de vergaderorde. 

 
2. De vergaderorde kan door het Partijcongres worden gewijzigd 

door middel van een ordevoorstel, dat gedurende de 
vergadering door iedere afgevaardigde kan worden ingediend. 
De voorzitter neemt onmiddellijk een besluit over 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 5 
Artikel 5 is het oude artikel 6. De inhoud is ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6 
De formulering van lid 1 is 'geleend' uit het huidige Reglement 
Ledencongres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 7 
Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8 
Ongewijzigd, zij het dat aan lid 1 de woorden "belast met" zijn 
toegevoegd. Dat staat in het Reglement Uniecongres in artikel 9. In 
het nieuwe reglement komt dat artikel te vervallen (regelt de facto 
hetzelfde als artikel 8). 
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HANDHAVING VAN DE ORDE. 
Artikel 9. 
 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde. 

 
 
OPENBARE EN BESLOTEN VERGADERINGEN. 
Artikel 10. 
 

1. De vergaderingen van het Uniecongres zijn openbaar. 
 
2. Het Uniecongres kan echter besluiten om één of meerdere 

punten van de agenda in besloten vergadering te 
behandelen. Tot een besloten vergadering hebben bij 
uitsluiting toegang: 
a. afgevaardigden en 
b. leden van het Landelijk Bestuur. 

 
3. Een ordevoorstel tot besloten vergadering kan zowel door 

een afgevaardigde als door het Landelijk Bestuur worden 
ingediend.   

 
4. Aan het eind van de besloten vergadering beslist het 

Uniecongres in deze besloten vergadering omtrent de wijze 
waarop de besluitvorming openbaar gemaakt wordt. Een 
ieder die in een besloten vergadering aanwezig is, onthoudt 
zich tegenover hen die niet gerechtigd waren in de besloten 
vergadering aanwezig te zijn van het doen van 
mededelingen omtrent hetgeen in de besloten vergadering 
besproken is. 

 
 
VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN. 
Artikel 11. 
 

1. Het Landelijk Bestuur heeft het recht om voorstellen te 
doen aan het Uniecongres. 

 
2. Daarnaast hebben de kiesverenigingen, de 

jongerenorganisatie en de Bestuurdersvereniging het recht 
om conform hun bevoegdheid voorstellen, moties en 
amendementen in te dienen.  
 

3. Het Landelijk Bestuur agendeert ingediende voorstellen, 
moties en amendementen voor het eerstvolgende 
Uniecongres, mits de voor de indiening geldende termijnen 
in acht zijn genomen. Indien organisatorische redenen 
daartoe aanleiding geven, kan het Landelijk Bestuur 
ingediende voorstellen en moties voor een later 
Uniecongres agenderen. 

 

ordevoorstellen, gehoord hebbende de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
OPENBARE EN BESLOTEN VERGADERINGEN. 
Artikel 9. 
 
1. De vergaderingen van het Uniecongres zijn openbaar. 

 
2. Het Uniecongres kan echter besluiten om één of meerdere 

punten van de agenda in besloten vergadering te behandelen. 
Tot een besloten vergadering hebben de leden van de partij bij 
uitsluiting toegang. 
 

3. Aan het eind van de besloten vergadering beslist het 
Uniecongres in deze besloten vergadering omtrent de wijze 
waarop de besluitvorming openbaar gemaakt wordt. Een ieder 
die in een besloten vergadering aanwezig is, onthoudt zich 
tegenover hen die niet gerechtigd waren in de besloten 
vergadering aanwezig te zijn van het doen van mededelingen 
omtrent hetgeen in de besloten vergadering besproken is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN. 
Artikel 10. 
 

 
1. Onder een voorstel wordt verstaan: een onderwerp dat ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan het Partijcongres. 
 

2. Onder een motie wordt verstaan: een uitnodiging aan het 
Partijcongres om: 
a. zich over een bepaald onderwerp uit te spreken, waartoe 

ook onderwerpen van politieke of maatschappelijke aard 
gerekend worden of 

b. het Landelijk Bestuur te verzoeken of op te dragen om iets 
te doen dan wel iets na te laten. 

 
3. Onder een amendement wordt verstaan: een voorstel aan het 

Partijcongres om een ingediend voorstel te wijzigen. 
 

4. Het Landelijk Bestuur stelt standaardmodellen voor voorstellen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9 
Artikel 9 is inhoudelijk hetzelfde als het oude artikel 10. Er wordt 
expliciet gemeld dat "de leden" toegang hebben tot een besloten 
vergadering. 
 
Het oude lid 3 is geschrapt. Ordevoorstellen kunnen immers zonder 
meer al ingediend worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 10 
Artikel 10 is het tweede deel van het oude artikel 11. Dit artikel is een 
definitie-artikel en bepaalt wat voorstellen, moties en amendementen 
zijn. 
 
Aan de definitie van motie is iets toegevoegd, om daarmee duidelijk 
tot uitdrukking te brengen dat dat ook het instrument voor het 
Partijcongres is om politieke uitspraken te doen. In die zin vervangt de 
motie-nieuwe-stijl de oude resolutie (die bij het Ledencongres hoort). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorstel 6, onderdeel C - Reglement Provinciale Unie 

Pagina 24 van 40 

4. Onder een voorstel wordt in dit verband verstaan: een 
onderwerp dat ter behandeling wordt voorgelegd aan het 
Uniecongres. 

 
5. Onder een motie wordt verstaan: een uitnodiging aan het 

Uniecongres om: 
a. zich over een bepaalde kwestie uit te spreken of 
b. het Landelijk Bestuur te verzoeken of op te dragen om 

iets te doen dan wel iets na te laten. 
 
6. Onder een amendement wordt verstaan: een voorstel aan 

het Uniecongres om een ingediend voorstel te wijzigen. 
 
7. Het Landelijk Bestuur stelt een standaardmodellen voor 

voorstellen, moties en amendementen beschikbaar. 
 
HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN, MOTIES EN 
AMENDEMENTEN. 
Artikel 12. 
 
 

1. De termijnen voor het indienen zijn als volgt: 
a. voorstellen: tot uiterlijk tien weken voorafgaande aan 

de datum van het Uniecongres. 
b. moties en amendementen: tot uiterlijk twee weken 

voorafgaande aan de datum van het Uniecongres. 
 
2. De in het vorige lid bepaalde termijnen kunnen door het 

Landelijk Bestuur worden verruimd, indien: 
a. het Landelijk Bestuur zich niet houdt aan hetgeen in 

artikel 3, eerste en tweede lid, omtrent de 
aankondiging van en de uitnodiging voor het 
Uniecongres is bepaald, 

b. de stukken waarop eventuele moties en 
amendementen betrekking kunnen hebben niet ten 
minste zes weken voorafgaande aan de datum van 
het Uniecongres zijn bekend gemaakt of 

c. er in zijn ogen sprake is van bijzondere 
omstandigheden. 

 
3. De verruimde termijnen voor het indienen zijn als volgt: 

a. voorstellen: tot een door het Landelijk Bestuur te 
bepalen moment dat uiterlijk twee weken 
voorafgaande aan de datum van het Uniecongres is, 

b. moties en amendementen: tot een door het Landelijk 
Bestuur te bepalen moment dat uiterlijk 12.00 uur van 
de laatste werkdag voorafgaande aan de datum van 
het Uniecongres is. 

 
4. Voorstellen, moties en amendementen die door 

kiesverenigingen, de jongerenorganisatie en de 
Bestuurdersvereniging zijn ingediend, worden slechts in 
behandeling genomen als zij voor aanvang van de 

moties en amendementen beschikbaar. 
 
 
INDIENING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN 
Artikel 11. 
 
1. Het Landelijk Bestuur heeft het recht om voorstellen te doen aan 

het Partijcongres. Daarnaast hebben de kiesverenigingen, de 
jongerenorganisatie en een collectief van tien individuele leden 
het recht om voorstellen, moties en amendementen in te dienen.  
 

2. Het Landelijk Bestuur agendeert ingediende voorstellen, moties 
en amendementen voor het eerstvolgende Partijcongres, mits de 
voor de indiening geldende termijnen in acht zijn genomen. 
Indien organisatorische redenen daartoe aanleiding geven, kan 
het Landelijk Bestuur ingediende voorstellen en moties voor een 
later Partijcongres agenderen. 
 

3. De termijnen voor het indienen zijn als volgt: 
a. voorstellen: tot uiterlijk tien weken voorafgaande aan de 

datum van het Partijcongres. 
b. moties en amendementen: tot uiterlijk twee weken 

voorafgaande aan de datum van het Partijcongres. 
 
4. Indien de stukken waarop eventuele moties en amendementen 

betrekking kunnen hebben niet ten minste zes weken 
voorafgaande aan de datum van het Partijcongres zijn bekend 
gemaakt, bepaalt het Landelijk Bestuur een andere, redelijke 
indieningstermijn. 

 
 
ONDERSTEUNING VOORSTELLEN, MOTIES EN 
AMENDEMENTEN 
Artikel 12. 
 
Voorstellen, moties en amendementen die zijn ingediend door een 
kiesvereniging, de jongerenorganisatie of door een collectief van 
individuele leden worden slechts in behandeling genomen als deze 
voorafgaand aan de vergadering voldoende zijn ondersteund. Dit is 
het geval als in totaal tien op het partijcongres vertegenwoordigde 
dan wel aanwezige leden de indiener steunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artikelen 11 en 12 
Artikel 11 regelt wie voorstellen, moties en amendementen mogen 
indienen. Voor kiesverenigingen en PerspectieF verandert er niets. 
Nieuw is dat ook individuele leden dat recht krijgen. Het voorstel is om 
aan leden wel een 'collectiviteitseis' te stellen, om te voorkomen dat 
één enkel individueel lid iets op het Partijcongres kan agenderen. Dus 
voor hen geldt, dat zij ruim vóór het Partijcongres, al bij de indiening 
'steun' moeten verwerven.  
 
Artikel 12 regelt overigens dat kiesverenigingen en Perspectief ook 
steun moeten regelen, wil het geagendeerde onderwerp ook 
daadwerkelijk in behandeling worden genomen. Zo is het ook 
geregeld in het Reglement Uniecongres, met dien verstande dat de 
ondersteuners nu ook individuele leden kunnen zijn. 
 
De leden 2 en 3 van artikel 11 zijn ongewijzigd (oud art. 11 lid 3 resp. 
art. 12 lid 1). 
 
Lid 4 is een coulance-bepaling met betrekking tot de termijnen. Dit lid 
is algemener geformuleerd dan wat nu in het Reglement Uniecongres 
is bepaald, en doet een beroep op de 'redelijkheid' van het Landelijk 
Bestuur. 
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vergadering voldoende zijn ondersteund. Dit is het geval als 
het aantal stemmen van de indiener en eventuele 
ondersteuners bij elkaar ten minste 2% bedraagt van het 
totaal aantal stemmen dat op een Uniecongres uitgebracht 
kan worden of als tenminste 3 andere stemgerechtigden de 
indiener steunen. De ondersteuning kan zowel schriftelijk 
als elektronisch plaatsvinden. 

 
5. Moties kunnen voorts tijdens de beraadslaging worden 

ingediend, indien tijdens deze beraadslaging blijkt dat het 
om nieuwe ontwikkelingen inzake het betreffende 
agendapunt gaat. Deze moties worden slechts in 
behandeling genomen als het aantal stemmen van de 
indiener en eventuele ondersteuners bij elkaar ten minste 
4% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat op een 
Uniecongres uitgebracht kan worden of als tenminste 7 
andere stemgerechtigden de indiener steunen. 

 
 
HET BEKENDMAKEN VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN, 
MOTIES EN AMENDEMENTEN 
Artikel 13. 
 

Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van 
de ingediende voorstellen, moties en amendementen 
conform de in de uitnodiging vermelde wijze. 

 
 
KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE VERKIEZINGEN TWEEDE 
KAMER EN EUROPEES PARLEMENT. 
Artikel 14. 
 

Voor de procedure van kandidaatstelling voor de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor het Europese 
Parlement is het reglement Kandidaatstelling van 
toepassing. 

 
 
 
BESTUURSVERKIEZINGEN. 
Artikel 14a. 
 

1. Voor de benoeming van bestuursleden stelt het Landelijk 
Bestuur per vacature een enkelvoudige voordracht op en 
legt deze voordracht voor aan het Uniecongres. 

 
2. Betreft het de vacature van voorzitter, dan stelt het 

Landelijk Bestuur een tweevoudige voordracht op, tenzij de 
zittende voorzitter herkiesbaar is en het Landelijk Bestuur 
hem voor herbenoeming wil voordragen. In dat geval 
volstaat een enkelvoudige voordracht van die strekking. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET BEKENDMAKEN VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN, 
MOTIES EN AMENDEMENTEN 
Artikel 13. 

 
Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de 
ingediende voorstellen, moties en amendementen conform de in de 
uitnodiging vermelde wijze. 
 
 
 
KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE VERKIEZINGEN TWEEDE 
KAMER, DE EERSTE KAMER EN EUROPEES PARLEMENT. 
Artikel 14. 
 
Voor de procedure van kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en voor het Europese Parlement is het 
reglement Kandidaatstelling van toepassing. 
 
 
 
 
BESTUURSVERKIEZINGEN. 
Artikel 14a. 
 
1. Voor de benoeming van bestuursleden stelt het Landelijk 

Bestuur per vacature een enkelvoudige voordracht op en legt 
deze voordracht voor aan het Partijcongres. 
 

2. Betreft het de vacature van voorzitter, dan stelt het Landelijk 
Bestuur een tweevoudige voordracht op, tenzij de zittende 
voorzitter herkiesbaar is en het Landelijk Bestuur hem voor 
herbenoeming wil voordragen. In dat geval volstaat een 
enkelvoudige voordracht van die strekking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 13 
Ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14 
Het artikel is hetzelfde als het oude artikel 14. Het opschrift is aanpast 
aan die inhoud (de Eerste Kamer is toegevoegd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14a 
Inhoudelijk ongewijzigd. Lid 5 is geherformuleerd in verband met de 
rechten van individuele leden. 
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3. Het Landelijk Bestuur kan een selectiecommissie instellen, 
die een advies inzake de voordracht opstelt. Hiervoor is 
geen voorafgaande toestemming van het Uniecongres 
nodig. 

 
4. In de procedure voor de bestuursverkiezingen wordt ten 

aanzien van de volgende punten zo veel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de kandidaatstellingsprocedure uit 
het Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen: 

a. de profielschets van de kandidaten, 
b. de selectiecommissie, 
c. de werving van de kandidaten, 
d. de selectie van de kandidaten en 
e. de communicatie met de kandidaten, 
f. de bekendmaking van de stukken, 

met dien verstande dat het bestuur de voor de procedure 
geldende termijnen vaststelt. 

 
5. Nadat het Landelijk Bestuur een voordracht als bedoeld in 

de eerste twee leden heeft bekendgemaakt, kunnen 
kiesverenigingen gemotiveerd een tegenkandidatuur 
indienen. Een tegenkandidatuur behoeft de instemming van 
de persoon die het betreft. Op het indienen van een 
tegenkandidatuur is het in artikel 12 omtrent 
amendementen bepaalde, van overeenkomstige 
toepassing. 

 
6. Bestuursleden kunnen slechts worden benoemd, wanneer 

zij te voren de Bewilligingverklaring hebben ondertekend. 

 
 
BERAADSLAGING. 
Artikel 15. 
 

1. De beraadslaging bestaat uit maximaal twee termijnen.  
 
2. Voorstellen, moties en amendementen die op hetzelfde 

betrekking hebben, worden gezamenlijk behandeld. 
 
3. De indiener van een voorstel, motie of amendement kan 

deze op elk moment intrekken.  

 
 
BESLUITVORMING EN STEMMINGEN. 
Artikel 16. 
 

1. De voorzitter geeft voorafgaande aan een stemming aan 
waarover gestemd gaat worden. Indien er meerdere 
alternatieven zijn, worden deze in volgorde van verst 
strekkendheid in stemming gebracht. 
 

2. Indien er op een voorstel amendementen zijn ingediend, 

3. Het Landelijk Bestuur kan een selectiecommissie instellen, die 
een advies inzake de voordracht opstelt. Hiervoor is geen 
voorafgaande toestemming van het Partijcongres nodig. 
 

4. In de procedure voor de bestuursverkiezingen wordt ten aanzien 
van de volgende punten zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij 
de kandidaatstellingsprocedure uit het Reglement 
Kandidaatstelling en verkiezingen: 

a. de profielschets van de kandidaten, 
b. de selectiecommissie, 
c. de werving van de kandidaten, 
d. de selectie van de kandidaten en 
e. de communicatie met de kandidaten, 
f. de bekendmaking van de stukken, 

met dien verstande dat het bestuur de voor de procedure 
geldende termijnen vaststelt. 
 

5. Nadat het Landelijk Bestuur een voordracht als bedoeld in de 
eerste twee leden heeft bekendgemaakt, kan gemotiveerd een 
tegenkandidatuur ingediend worden. Een tegenkandidatuur 
behoeft de instemming van de persoon die het betreft. Op het 
indienen van een tegenkandidatuur is het in dit reglement 
omtrent amendementen bepaalde van overeenkomstige 
toepassing. 
 

6. Bestuursleden kunnen slechts worden benoemd, wanneer zij te 
voren de Bewilligingverklaring hebben ondertekend. 

 
 
 
 
BERAADSLAGING. 
Artikel 15. 
 
1. De beraadslaging bestaat uit maximaal twee termijnen.  

 
2. Voorstellen, moties en amendementen die op hetzelfde 

betrekking hebben, worden gezamenlijk behandeld. 
 

3. De indiener van een voorstel, motie of amendement kan deze op 
elk moment intrekken.  

 
 
 
BESLUITVORMING EN STEMMINGEN. 
Artikel 16. 
 
1. De voorzitter geeft voorafgaande aan een stemming aan 

waarover gestemd gaat worden. Indien er meerdere 
alternatieven zijn, worden deze in volgorde van verst 
strekkendheid in stemming gebracht. 
 

2. Indien er op een voorstel amendementen zijn ingediend, brengt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 15 
Ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 16 
In dit artikel zijn de leden 3 en 4 geschrapt. Voor het overige is de 
tekst hetzelfde gebleven. 
 
De 'kan' bepaling van het oude lid 3 is ergens overbodig, omdat de 
voorzitter sowieso in algemene zin 'de orde bepaalt' en gaat over het 
toewijzen van spreekrecht. Hier komt bij dat het wellicht iets te veel 
van het goede is om in een vergadering van 400 à 500 mensen waar 
alle leden stemgerechtigd zijn, hen allemaal het reglementaire recht 
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brengt de voorzitter eerst deze in stemming. 
 

3. Voordat de voorzitter tot stemming overgaat, kan hij de 
afgevaardigden de gelegenheid bieden tot het afleggen van 
een stemverklaring. 

 
4. De stemmingen geschieden openlijk door opsteking van de 

stemkaarten, tenzij de voorzitter of één van de 
afgevaardigden een gesloten stemming verlangt. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één van de 
afgevaardigden een reguliere stemming verlangt. 
 

5. Voorzover de statuten, de wet of dit reglement niet anders 
bepalen, worden de besluiten van het Uniecongres 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.  

 
6. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn 

uitgebracht. 
 
7. De uitslag van de stemming wordt pas bekend gemaakt als 

alle stemmen zijn uitgebracht. 
 
8. Het in het Uniecongres uitgesproken oordeel van de 

voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel.  

 
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 

vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, 
dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.  
 

10. Bij verkiezingen van personen wordt de volgende 
procedure in acht genomen: 
a. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van 
een bindende voordracht, een tweede stemming 
tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.  

b. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 
personen is gestemd en de stemmen staken.  

c. Bij herstemmingen, waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming als bedoeld onder a, wordt telkens 
gestemd tussen de personen, op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, met uitzondering 
van de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming 

de voorzitter eerst deze in stemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Voor zover de statuten, de wet of dit reglement niet anders 
bepalen, worden de besluiten van het Partijcongres genomen 
met volstrekte meerderheid van stemmen.  
 

4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. 
 

5. De uitslag van de stemming wordt pas bekend gemaakt als alle 
stemmen zijn uitgebracht. 
 

6. Het in het Partijcongres uitgesproken oordeel van de voorzitter 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde 
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
 

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige 
lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  
 

8. Bij verkiezingen van personen wordt de volgende procedure in 
acht genomen: 
a. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

vindt een tweede stemming, of ingeval van een bindende 
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen 
kandidaten, plaats.  

b. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij 
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken.  

c. Bij herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming als bedoeld onder a, wordt telkens gestemd 
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming 
is gestemd, met uitzondering van de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het minst aantal stemmen is 
uitgebracht. 

d. Is bij die voorafgaande stemming het minst aantal stemmen 

te geven om een stemverklaring af te leggen. Kortom: deze bepaling 
is overbodig en, bij toepassing, ook nog eens lastig uit te voeren. 
 
Het oude lid 4 wordt weggelaten. Op deze manier wordt in het midden 
gelaten hoe er precies gestemd moet worden. Als je het oude lid 4 
leest zoals het er staat, zijn stemmingen met stemkastjes niet ten 
principale maar alleen op initiatief van de voorzitter of een lid 
toegestaan, aangezien dit geen vorm van een 'openlijke stemming is'. 
Dit soort details kan beter achterwege gelaten worden. 
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het minst aantal stemmen is uitgebracht. 
d. Is bij die voorafgaande stemming het minst aantal 

stemmen op meerdere personen uitgebracht, dan 
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen 
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 
worden uitgebracht. 

e. Wanneer bij een stemming tussen twee personen de 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. 

 
UITVOERING. 
Artikel 17. 
 

Het Landelijk Bestuur informeert het Uniecongres 
regelmatig over de voortgang van de uitvoering van 
aangenomen voorstellen, moties en afgesproken acties. 

 
 
 
Herzien en in zijn geheel vastgesteld door het Uniecongres in zijn 
vergadering van zaterdag 17 november 2007, in de Nieuwe 
Buitensociëteit te Zwolle. 
 

 

op meerdere personen uitgebracht, dan wordt door loting 
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 

e. Wanneer bij een stemming tussen twee personen de 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

 
 
 
 
 
 
UITVOERING. 
Artikel 17. 
 

Het Landelijk Bestuur informeert het Partijcongres 
regelmatig over de voortgang van de uitvoering van 
aangenomen voorstellen, moties en afgesproken acties. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 17 
Ongewijzigd. 
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Reglement Provinciale Unie 
Ingaande per 1 januari 2004 
 
 
REGLEMENT VAN DE CHRISTENUNIE ….. ……….[invullen] 
 
ALGEMEEN. 
Artikel 1. 
De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale 
ChristenUnies in de provincie. 
 
DOEL. 
Artikel 2. 
De Provinciale Unie bevordert de realisatie van de doelstellingen van 
de ChristenUnie op provinciaal niveau. 
 
MIDDELEN. 
Artikel 3. 
De Provinciale Unie tracht haar doel te bereiken door: 
a. deelname aan provinciale verkiezingen binnen haar 

werkgebied met een vastgesteld politiek program; 
b. het voeren van provinciale campagnes om (toekomstige) 

kiezers te informeren over en te betrekken bij de politiek van 
de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de 
ChristenUnie bij verkiezingen; 

c. het op verzoek ondersteunen van lokale, landelijke en 
Europese verkiezingscampagnes van de ChristenUnie; 

d. het bevorderen van de totstandkoming en het goed 
functioneren van lokale ChristenUnies in alle gemeenten 
binnen haar werkgebied; 

e. het bevorderen van (gezamenlijke) activiteiten van lokale 
ChristenUnies bij het werven van leden voor de ChristenUnie; 

f. het regelmatig (doen) informeren van de leden van de 
betrokken lokale ChristenUnies m.b.t. de politiek van de 
Provinciale Unie; 

g. het bevorderen van de deelname van leden in het werkgebied 
aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en 
trainingen van de ChristenUnie; 

h. het beleggen van vergaderingen met vertegenwoordigers van 
lokale ChristenUnies in het werkgebied over de wijze waarop 
de Provinciale Unie haar doel nastreeft; 

i. overige wettige middelen die in overeenstemming zijn met 
haar doel. 

 
SAMENSTELLING BESTUUR. 
Artikel 4. 
1. Het bestuur van de Provinciale Unie (hierna te noemen: 

“bestuur”) bestaat uit een door de Provinciale 
Unievergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten 

Reglement Provinciale Unie 
 
Alleen de te wijzigen artikelen zijn in deze kolom opgenomen. 
 
[opschrift weglaten] 
 
ALGEMEEN. 
Artikel 1 
Met inachtneming van hetgeen de statuten over Provinciale Unies 
bepalen, is de Provinciale Unie het samenwerkingsverband van alle 
leden van de ChristenUnie in een provincie. 
 
 
Artikel 2 - Ongewijzigd 
 
 
 
Artikel 3 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR. 
Artikel 4. 
1. Het bestuur van de Provinciale Unie (hierna te noemen: 

“bestuur”) bestaat uit een door de Provinciale Unievergadering te 
bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen 

Toelichting 
 
Algemeen 
De wijzigingsvoorstellen beogen géén algehele herziening van het 
reglement -dat leidt af- maar voorziet slechts in de wijzigingen die 
nodig zijn om enerzijds de rol en positie van de Provinciale Unies als 
afdelingen van de ChristenUnie te verduidelijken en anderzijds de 
samenstelling van de algemene vergadering op provinciaal niveau en 
de nieuwe positie van individuele leden daarin te regelen. Daarnaast 
zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd die verband houden met 
eerdere wijzigingen in andere partijdocumenten (bijv. het opheffen 
van het Unieconvent). 
 
Opschrift 
Het hebben van een opschrift met een invulbaar gedeelte wekt de 
suggestie dat een Provinciale Unie zijn eigen reglement heeft of zou 
moeten vaststellen. Dat is niet terecht. De Provinciale Unies hebben 
als afdelingen gezamenlijk één reglement en dat wordt vastgesteld 
door het Uniecongres (of: Partijcongres). 
 
Artikelgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
Het nieuwe artikel verwijst naar wat in de statuten (in art. 12) over de 
Provinciale Unie is bepaald. Verder is nieuw dat niet meer over 
kiesverenigingen wordt gesproken, maar over 'alle leden van de 
ChristenUnie in een provincie'. 
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hoogste negen personen, die door de Provinciale 
Unievergadering worden benoemd. 

2. Slechts leden van kiesverenigingen binnen de provincie 
kunnen tot bestuurslid worden benoemd. 

3. De Statenleden van de provinciale ChristenUnie-fractie en de 
provinciale opbouwwerkers van de ChristenUnie hebben als 
regel als adviseurs toegang tot de vergaderingen van het 
bestuur. 

 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING BESTUUR 
Artikel 5. 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 

benoemd, kan te allen tijde door de Provinciale 
Unievergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door 
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. Dit ontslag zal schriftelijk en gemotiveerd aan 
betrokkene en aan de overige leden van het bestuur worden 
meegedeeld.  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, 
volgens een door het bestuur op te maken rooster van 
aftreden en is tweemaal herkiesbaar. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de 

ChristenUnie; 
b. door bedanken. 

 
BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 
Artikel 6. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een 

penningmeester, een politiek secretaris en een promotor aan. 
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger 
aanwijzen. De voorzitter wordt in functie door de Provinciale 
Unievergadering benoemd. 

2. Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het 
bestuur van de Provinciale Unie bekleden. De functie van 
voorzitter is binnen het bestuur niet met een andere functie 
verenigbaar. 

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de 
secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel 
van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. 
Artikel 7. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten van de 

ChristenUnie en dit reglement is het bestuur belast met het 
besturen van de Provinciale Unie met gebruikmaking van de 
middelen uit artikel 3. 

2. Tot het besturen behoort in het bijzonder: 

natuurlijke personen, die door de Provinciale Unievergadering 
worden benoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 5 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. 
Artikel 7. 

 

 

2. Tot het besturen behoort in het bijzonder: 

a. ... 

 
 
 
Artikel 4 
In lid 1 is het woordje 'natuurlijke' toegevoegd. Dat lijkt misschien 
overbodig, maar het komt er op neer dat de bestuursleden geen 
afgevaardigden van een kiesvereniging kunnen zijn. De kv's zijn als 
rechtspersoon namelijk ook leden van de Provinciale Unievergadering 
en vallen onder definitie van 'personen' in het oude art. 4 lid 1. De 
toevoeging 'natuurlijke' schept wat dat betreft duidelijkheid. 
De leden 2 en 3 blijven ongewijzigd. 
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a. Het voorbereiden en leiden van de Provinciale 
Unievergadering. 

b. Het ontwerpen en vaststellen van een 
verkiezingsprogram en een kandidatenlijst voor 
deelname aan de provinciale verkiezingen, onder 
goedkeuring van de Provinciale Unievergadering. 

c. Het organiseren en leiden van 
verkiezingscampagnes.  

d. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met 
andere provinciale christelijke partijen onder het 
voorbehoud van goedkeuring door het Landelijk 
Bestuur van de ChristenUnie.  

e. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening 
onder goedkeuring van de Provinciale 
Unievergadering. 

f. Het bevorderen van de totstandkoming en het 
functioneren van lokale ChristenUnies in alle 
gemeenten binnen het werkgebied. 

3. Het bestuur belegt tijdig voor de dag van de kandidaatstelling 
tenminste één Provinciale Unievergadering waarin aan de 
orde komt of en zo ja, hoe de Provinciale Unie deelneemt aan 
de verkiezingen en waarin de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogram ter goedkeuring worden voorgelegd. 

4. Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven 
minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een Provinciale 
Unievergadering te beleggen waarin de voorziening in de 
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 
commissies die door het bestuur worden ingesteld en 
opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van 
die commissies. 

6. De voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de Provinciale 
Staten is vast adviseur van het bestuur. Hij heeft met een 
raadgevende stem toegang tot de vergaderingen van het bestuur 
en wordt daartoe uitgenodigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

7. De Provinciale Unie wordt vertegenwoordigd hetzij door het 
bestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 

8. Het bestuur is bevoegd één of meer provinciale 
opbouwwerkers te benoemen. 

 
DE VOORZITTER. 
Artikel 8. 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de orde van 

werkzaamheden. Hij draagt zorg voor en ziet toe op de juiste 
uitvoering van de door het bestuur of de Provinciale 
Unievergadering genomen besluiten. Hij vertegenwoordigt het 
bestuur en haar beleid naar de landelijke ChristenUnie, de 
provinciale ChristenUnie-fractie en naar de pers, tenzij in het 
bestuur anders is overeen gekomen. 

2. De voorzitter maakt samen met een ander bestuurslid deel uit 

b. Het doen van voorstellen aan de Provinciale 

Unievergadering inzake een verkiezingsprogramma en een 

kandidatenlijst voor deelname aan verkiezingen voor 

algemene besturen van waterschappen en voor Provinciale 

Staten, een en ander overeenkomstig het Reglement 

Kandidaatstelling. 

c. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VERVALLEN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER. 
Artikel 8. 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de orde van 

werkzaamheden. Hij draagt zorg voor en ziet toe op de juiste 
uitvoering van de door het bestuur of de Provinciale 
Unievergadering genomen besluiten. Hij vertegenwoordigt het 
bestuur en haar beleid naar de landelijke ChristenUnie, de 
provinciale ChristenUnie-fractie en naar de pers, tenzij in het 
bestuur anders is overeen gekomen. 
 

 
Artikel 7 
In lid 2 sub b wordt de tekst in overeenstemming gebracht met de 
nieuwe context van de Provinciale Unievergadering en het Reglement 
Kandidaatstelling. Er wordt gelijk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook de waterschapsverkiezingen in het reglement op te 
nemen (waar de Provinciale Unie krachtens het Reglement 
Kandidaatstelling ook verantwoordelijk voor is). 
 
Lid 3 komt te vervallen, ook dat wordt geregeld in het Reglement 
Kandidaatstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8 
Lid 2 is in het voorstel geschrapt. Het Unieconvent is inmiddels 
opgeheven. De PU-voorzitters nemen met raadgevende stem deel 
aan sommige LB-vergaderingen (zie statuten, art. 8A). Het hoeft in 
het Reglement Provinciale Unie niet opnieuw geregeld te worden. 
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van het Unieconvent van de ChristenUnie. 
3. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander 

bestuurslid, tenzij een vice-voorzitter is aangewezen. 
 
DE SECRETARIS. 
Artikel 9. 
1. De secretaris verzorgt de notulen van bestuurs- en 

Provinciale Unievergaderingen en houdt op basis daarvan 
een besluitenlijst bij. Hij nodigt de lokale ChristenUnies uit het 
werkgebied uit voor Provinciale Unievergaderingen. Voorts 
verzorgt hij de correspondentie en draagt zorg voor het 
archief. Hij stelt jaarlijks een verslag op van de 
werkzaamheden van het bestuur van de Provinciale Unie en 
eventuele bestuurscommissies in het afgelopen jaar ter 
behandeling op de jaarvergadering van de Provinciale Unie. 

2. De secretaris kan zich laten bijstaan door medebestuursleden 
of, met toestemming van het bestuur, door leden van de 
vereniging. 

3. De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een ander 
bestuurslid uitgezonderd de voorzitter, tenzij een tweede 
secretaris is aangewezen 

 
DE POLITIEK SECRETARIS. 
Artikel 10. 
1. De politiek secretaris is belast met het (doen) opstellen van 

het verkiezingsprogram voor de deelname aan de provinciale 
verkiezingen en ziet namens de Provinciale Unie toe op de 
uitvoering daarvan door de provinciale ChristenUnie-fractie. 
Voorts stimuleert hij, in nauwe samenwerking met de 
ChristenUnie-fractie, de betrokkenheid van lokale leden en 
kiezers bij de provinciale politiek. 

2. De politiek secretaris kan zich laten bijstaan door 
medebestuursleden en (steun)fractieleden, of, met 
toestemming van het bestuur, door leden van de vereniging. 

3. De politiek secretaris kan bij afwezigheid worden vervangen 
door ieder ander bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter. 

 
DE PROVINCIALE PROMOTOR. 
Artikel 11. 
1. De promotor is belast met:  

a. het bevorderen van (afstemming van) 
werkzaamheden van de lokale ChristenUnies in het 
werkgebied gericht op het werven van leden voor de 
ChristenUnie en abonnees voor de bladen van de 
ChristenUnie. 

b. het organiseren en leiden van provinciale 
verkiezingscampagnes. 

2. De promotor kan zich laten bijstaan door een 
promotiecommissie en een campagneteam. De leden 
daarvan worden benoemd door het bestuur. 

 
DE PENNINGMEESTER. 
Artikel 12. 

2. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander 
bestuurslid, tenzij een vice-voorzitter is aangewezen. 

 
 
 
Artikel 9 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 10 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11 - Ongewijzigd 
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1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van 
de geldmiddelen. Hij stelt jaarlijks een begroting op. Hij 
voldoet aan de financiële verplichtingen en houdt regelmatig 
boek van alle ontvangsten en uitgaven. Hij stelt jaarlijks een 
rekening en verantwoording op van zijn gevoerd beheer ter 
behandeling op de jaarvergadering van de Provinciale Unie.  

2. De penningmeester kan zich laten bijstaan door 
medebestuursleden of, met toestemming van het bestuur, 
door leden van de vereniging. 

3. De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door een 
ander bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter, tenzij een 
tweede penningmeester is aangewezen. 

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid. 
5. De Provinciale Unie verkrijgt haar inkomsten door: 

a. bijdragen van de lokale ChristenUnies binnen het 
werkgebied naar rato van het ledenaantal; 

b. eventuele geoormerkte bijdragen van het Landelijk 
Bestuur van de ChristenUnie  

c. giften; 
d. andere wettelijk verkregen baten. 

 
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 
Artikel 13. 
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer 

tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 
2. Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. Wanneer de stemmen staken 
geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

 
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 14. 
1. Het boekjaar van de Provinciale Unie is gelijk aan het 

kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

Provinciale Unie zodanige aantekeningen te houden dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een Provinciale Unievergadering 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de Provinciale 
Unievergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken 
in de Provinciale Unie en het gevoerde beleid. Het bestuur 
legt de balans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt 
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van 
de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in 
rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 

4. De Provinciale Unievergadering benoemt jaarlijks uit de leden 
een commissie van ten minste twee personen, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en 

Artikel 12 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 13 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 14. 
1. ... 

 

2. ... 

 

 

3. ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14 
In lid 6 zijn de woorden 'algemene vergadering' gewijzigd in 
'Provinciale Unievergadering'. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorstel 6, onderdeel C - Reglement Provinciale Unie 

Pagina 34 van 40 

brengt aan de Provinciale Unievergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen 
en inzage van de boeken en bescheiden van de Provinciale 
Unie te geven. 

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van 
toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken 
aan de algemene vergadering een verklaring wordt 
overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in 
artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 
en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. 

 
PROVINCIALE UNIEVERGADERING. 
Artikel 15. 
1. Aan de Provinciale Unievergadering komen in de Provinciale 

Unie alle bevoegdheden toe die niet door dit reglement aan 
het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, 
wordt een Provinciale Unievergadering - de jaarvergadering - 
gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 
orde: 
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en 

lasten met toelichting bedoeld in artikel 14 met het 
verslag van de aldaar bedoelde commissie 
respectievelijk de verklaring van de aldaar bedoelde 
accountant; 

b. voorzover nodig, de benoeming van de in artikel 14 
genoemde commissie voor het volgende boekjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur van de Provinciale Unie of 

de lokale ChristenUnies uit het werkgebied, 
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere Provinciale Unievergaderingen worden gehouden zo 
dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste 
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen 
van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een Provinciale Unievergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 17. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 
leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.  

 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN PROVINCIALE 
UNIEVERGADERING. 
Artikel 16. 
De Provinciale Unievergadering oefent binnen haar werkgebied de 
volgende taken en bevoegdheden uit: 

 

 

5. ... 

 

 

 

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van 

toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan 

de Provinciale Unievergadering een verklaring wordt overgelegd 

afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, 

Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

7. ... 

 
PROVINCIALE UNIEVERGADERING. 
Artikel 15. 
1. ... 

 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt 

een Provinciale Unievergadering - de jaarvergadering - 

gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 

orde: 
a. ... 
b. ... 
c. ... 
d. voorstellen van het bestuur of van de leden van de 

Provinciale Unie, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 
 

3. ... 

 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk of elektronisch vastgelegd 

verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van vijfentwintig (25) stemmen, of, in geval het 

aantal van vijfentwintig (25) meer is dan een tiende gedeelte van 

de stemmen die op de Provinciale Unievergadering uitgebracht 

kunnen worden, een tiende gedeelte van de stemmen die op de 

Provinciale Unievergadering uitgebracht kunnen worden. Het 

bestuur is na een dergelijk verzoek verplicht tot het bijeenroepen 

van een Provinciale Unievergadering binnen een termijn van niet 

langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

 
 
 
Artikel 16 - Ongewijzigd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 15 
In lid 2 sub d wordt de mogelijkheid om voorstellen in te dienen 
verbreed van kiesverenigingen naar alle leden, analoog aan de 
landelijke regeling. In de nieuwe artikelen 18A t/m 18C en 19A 
worden nadere 'spelregels' voor voorstellen, amendementen en 
moties opgenomen. De rest van lid 2 blijft ongewijzigd. 
 
Lid 4 wordt aangepast aan de nieuwe setting, analoog aan de nieuwe 
statutaire bepaling hieromtrent. Het komt er op neer dat 25 'stemmen' 
het bestuur kunnen vragen een Provinciale Unievergadering bijeen te 
roepen. Dat is 1/10 deel van het aantal dat nodig is voor een 
soortgelijk verzoek op landelijk niveau. 
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a. Het op voordracht van het bestuur in functie benoemen van 
de voorzitter van de Provinciale Unie. 

b. Het goedkeuren van begroting en beleidsplan van de 
Provinciale Unie. 

c. Benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 14 lid 4 
voor het lopende boekjaar. 

d. Het goedkeuren van het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst ten behoeve van de deelname aan de 
provinciale verkiezingen. 

e. Het besluiten, na voorafgaande toestemming van het 
Landelijk Bestuur van de ChristenUnie, over samenwerking 
met andere politieke partijen bij provinciale verkiezingen. 

f. Het goedkeuren van het jaarverslag van de secretaris en de 
jaarrekening van de penningmeester en het dechargeren van 
de penningmeester voor het gevoerde financiële beheer en 
van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

g. Het bespreken van het door de provinciale ChristenUnie-
fractie gevoerde beleid. 

 
BIJEENROEPING PROVINCIALE UNIEVERGADERING. 
Artikel 17. 
1. De Provinciale Unievergaderingen worden bijeengeroepen 

door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de 
adressen van de secretarissen van de lokale ChristenUnies in 
de betreffende provincie. De termijn voor de oproeping 
bedraagt ten minste één maand, de dag van de oproeping en 
die van de vergadering niet medegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 
vermeld. 

 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 18. 
1. Tot de Provinciale Unievergadering hebben allen toegang die 

lid zijn van één van de lokale ChristenUnies in het 
werkgebied. Geen toegang hebben geschorste leden en 
geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een 
geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin 
het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is 
daarover het woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

3. Tijdens de vergadering hebben de vertegenwoordigers van 
de lokale ChristenUnies zowel spreekrecht als stemrecht. 
Leden van de provinciale ChristenUnie-fractie hebben een 
adviserende stem. De overige leden van de kiesverenigingen 
hebben alleen spreekrecht. 

4. Het aantal stemmen per lokale ChristenUnie is gelijk aan dat 
op het laatst gehouden Uniecongres. Het stemrecht wordt 
door één persoon uitgeoefend. 

5. Bij verhindering kan een lokale ChristenUnie schriftelijk 
stemmen uitbrengen over of bijdragen aan zaken die vooraf 
geagendeerd zijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJEENROEPING PROVINCIALE UNIEVERGADERING. 
Artikel 17. 
1. De Provinciale Unievergaderingen worden bijeengeroepen door 

het bestuur. De oproeping geschiedt digitaal door middel van 
een aan de e-mailadressen van de leden verstuurde uitnodiging. 
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste één maand, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 
meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 
vermeld. 
 

 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 18. 
1. Alle leden van de Provinciale Unievergadering hebben toegang 

tot de vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden en 

geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een 

geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin 

het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is 

daarover het woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

personen beslist de voorzitter. 

3. De leden van de Provinciale Unievergadering hebben stemrecht 

overeenkomstig het in de statuten van de ChristenUnie 

daaromtrent bepaalde. 

4. Op Provinciale Unievergaderingen waarin overeenkomstig het 

Reglement Kandidaatstelling de kandidaatstelling van algemene 

besturen van waterschappen aan de orde is, hebben 

kiesverenigingen buiten de provincie, waarvan het werkgebied 

gemeenten betreft die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen 

van het betreffende waterschap liggen, evenals de leden van die 

kiesverenigingen ook toegang de Provinciale Unievergadering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 17 
De bijeenroeping vindt niet schriftelijk, maar digitaal plaats. Op zich 
kan het bestuur beslissen om de kiesverenigingen (ook) schriftelijk uit 
te nodigen. Voor het verzenden van mailingen kan gebruik worden 
gemaakt van het landelijke, digitale "insite"-platform.  
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 18 

 Lid 1 bepaalt dat alle leden van de Provinciale Unievergadering 

(dat zijn de afgevaardigden van kiesverenigingen en de 

individuele ChristenUnie-leden die in de provincie wonen) 

toegang tot de vergadering hebben. 

 Lid 2 regelt dat niet langer de Provinciale Unievergadering, maar 

de voorzitter beslist over andere aanwezigen. 

 Lid 3 bepaalt de stemwaarde overeenkomt mat wat daarover in 

de statuten bepaald is (ieder individueel lid één stem, iedere 

kiesvereniging één stem plus per 75 leden een extra stem). 

 Lid 4 maakt het mogelijk dat de PU-vergadering uitgebreid wordt 

met andere CU-stemmen inzake waterschapsverkiezingen. 

 Lid 5 regelt dat -in lijn met de landelijke regeling- schriftelijke 

stemmen niet langer mogelijk zijn: men kan alleen ter 

vergadering zijn stem uitbrengen.  
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en stemrecht voor de betreffende kandidaatstellingsprocedure. 

5. Stemmen kunnen alleen in de vergadering uitgebracht worden. 

 
VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN. 
Artikel 18A. 
1. Onder een voorstel wordt verstaan: een onderwerp dat ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan de Provinciale 

Unievergadering. 

2. Onder een motie wordt verstaan: een uitnodiging aan de 

Provinciale Unievergadering om: 

a. zich over een bepaald onderwerp uit te spreken, waartoe 

ook onderwerpen van politieke of maatschappelijke aard 

gerekend worden of 

b. het bestuur te verzoeken of op te dragen om iets te doen 

dan wel iets na te laten. 

3. Onder een amendement wordt verstaan: een voorstel aan de 

Provinciale Unievergadering om een ingediend voorstel te 

wijzigen. 

INDIENING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN 
Artikel 18B. 
1. Het bestuur heeft het recht om voorstellen te doen aan de 

Provinciale Unievergadering. Daarnaast hebben de 

kiesverenigingen en een collectief van vijf individuele leden het 

recht om voorstellen, moties en amendementen in te dienen.  

2. Het bestuur agendeert ingediende voorstellen, moties en 

amendementen voor de eerstvolgende Provinciale 

Unievergadering mits de voor de indiening geldende termijnen in 

acht zijn genomen. Indien organisatorische redenen daartoe 

aanleiding geven, kan het bestuur ingediende voorstellen en 

moties voor een latere Provinciale Unievergadering agenderen. 

3. De termijnen voor het indienen zijn als volgt: 

a. voorstellen: tot uiterlijk twee maanden voorafgaande aan de 

datum van de Provinciale Unievergadering; 

b. moties en amendementen: tot uiterlijk een week 

voorafgaande aan de datum van de Provinciale 

Unievergadering. 

ONDERSTEUNING VOORSTELLEN, MOTIES EN 
AMENDEMENTEN 
Artikel 18C. 
Voorstellen, moties en amendementen die zijn ingediend door een 
collectief van individuele leden worden slechts in behandeling 
genomen als deze voorafgaand aan de vergadering voldoende zijn 
ondersteund. Dit is het geval als in totaal vijf op de Provinciale 
Unievergadering vertegenwoordigde dan wel aanwezige leden de 
indiener steunen. 

 
 
 
 
 
Artikel 18A 
Deze definiërende bepaling is geleend uit het voorstel Reglement 
Partijcongres. Het geeft aan wat voorstellen, moties en 
amendementen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 18B 
Artikel 18B geeft aan wie voorstellen, moties en amendementen mag 
indienen en hoe dit dient te gebeuren. Ook deze bepaling is geleend 
uit het Reglement Partijcongres, met dien verstande dat op 
provinciaal niveau een collectief van 5 leden indiener kan zijn (op 
landelijk niveau is dit aantal 10). 
De indieningstermijn (lid 3) is aangepast aan de provinciale 
oproepingstermijn van een maand (art. 17 lid 1). De termijn van één 
week (lid 3 sub b) beoogt de actieradius van zowel eventuele 
indieners als het bestuur werkbaar te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 18C 
In aansluiting met de huidige gang van zaken, hoeven voorstellen, 
moties en amendementen die door een kiesvereniging zijn ingediend, 
niet extra ondersteund te worden. Door een collectief van leden 
ingediende stukken dienen door op de vergadering 
vertegenwoordigde of aanwezige leden ondersteund te worden. 
Hiermee wordt bereikt dat een geagendeerd vergaderstuk door ten 
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PROCEDURE KANDIDAATSTELLING. 
Artikel 19. 
Voor de procedure voor kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 
en het bestuur is het reglement Kandidaatstelling van de 
ChristenUnie van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITVORMING. 
Artikel 20. 
1. Besluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen 
worden niet meegeteld. 

2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken 
mondeling. 

3. Bij het staken van stemmen over zaken wordt een voorstel 

 
 
 
PROCEDURE KANDIDAATSTELLING. 
Artikel 19. 
Voor de procedure voor kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 
en de algemene besturen van waterschappen is het Reglement 
Kandidaatstelling van de ChristenUnie van toepassing.  
 
 
BESTUURSVERKIEZINGEN. 
ARTIKEL 19A. 
1. Voor de benoeming van bestuursleden stelt het bestuur per 

vacature een enkelvoudige voordracht op en legt deze 

voordracht voor aan de Provinciale Unievergadering. 

2. Het bestuur kan een selectiecommissie instellen, die een advies 

inzake de voordracht opstelt. Hiervoor is geen voorafgaande 

toestemming van de Provinciale Unievergadering nodig. 

3. In de procedure voor de bestuursverkiezingen wordt ten aanzien 

van de volgende punten zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij 

de kandidaatstellingsprocedure uit het Reglement 

Kandidaatstelling en verkiezingen: 

a. de profielschets van de kandidaten, 

b. de selectiecommissie, 

c. de werving van de kandidaten, 

d. de selectie van de kandidaten en 

e. de communicatie met de kandidaten, 

f. de bekendmaking van de stukken, met dien verstande dat 

het bestuur de voor de procedure geldende termijnen 

vaststelt. 

4. Nadat het bestuur een voordracht als bedoeld in het eerste lid 

heeft bekendgemaakt, kunnen leden gemotiveerd een 

tegenkandidatuur indienen. Een tegenkandidatuur behoeft de 

instemming van de persoon die het betreft. Op het indienen van 

een tegenkandidatuur is het in artikel 18B omtrent 

amendementen bepaalde, van overeenkomstige toepassing. 

5. Bestuursleden kunnen slechts worden benoemd, wanneer zij te 

voren de Bewilligingverklaring hebben ondertekend. 

 
Artikel 20 - Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 

minste vijf "vergaderende" stemmen daadwerkelijk gewenst in 
bespreking gegeven wordt.  
 
 
Artikel 19 
Een kleine wijziging: de algemene besturen van waterschappen 
worden toegevoegd, het bestuur zelf wordt verwijderd. Daarvoor komt 
een nieuw artikel 19A, in lijn met het Reglement Uniecongres en het 
modelreglement Lokale ChristenUnie. 
 
 
 
Artikel 19A 
Dit artikel komt uit het modelreglement Lokale ChristenUnie. Een 
vergelijkbare bepaling staat in het huidige Reglement Uniecongres; 
het is destijds nooit in dit reglement opgenomen. Dit wordt bij dezen 
rechtgezet. 
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geacht te zijn verworpen. 
4. Indien bij een stemming over personen geen van de 

kandidaten de absolute meerderheid behaalt, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste 
stemmen behaalden. Wanneer bij herstemming de stemmen 
staken, dan wordt door het lot bepaald wie verkozen is.  

 
OVERGANGSBEPALING. 
Artikel 21. 
1. De op 31 december 2003 fungerende bestuursleden van de 

Provinciale Unies blijven in functie totdat voor de 
desbetreffende Provinciale Unie een bestuur is benoemd 
conform artikel 12 lid 1 van de statuten van de ChristenUnie 
(zoals deze gelden vanaf 1 januari 2004), doch uiterlijk tot 30 
juni 2004. 

2. De vóór 1 januari 2004 van toepassing zijnde regelingen voor 
kandidaatstelling blijven op overeenkomstige wijze van 
kracht, totdat de nieuwe regeling is vastgesteld.  

 
Aldus besproken door het Uniecongres op 8 november 2003 en 
vastgesteld krachtens besluit van het Landelijk Bestuur d.d. 25 
november 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
UITVOERING. 
Artikel 21. 
Het bestuur informeert de leden regelmatig over de voortgang van de 
uitvoering van aangenomen voorstellen, moties en afgesproken 
acties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 21 
Het huidige artikel 21 is achterhaald en kan verwijderd worden. Het 
betreft een geisoleerde bepaling, en daarom kan 'nummer' 21 worden 
gegeven aan een nieuwe bepaling, die regelt dat het bestuur de leden 
regelmatig informeert over de voortgang van zaken. Deze bepaling 
staat ook in het Reglement Partijcongres en het modelreglement 
Lokale ChristenUnie. 

 



Onderdeel 6.D - Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 
 

 
Voorstel 6, Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 1 

Pagina 39 van 40 

 
VOORSTEL 6.D.1 

Definitie van wie mogen meestemmen bij de kandidatenlijst van algemene besturen van waterschappen, 

artikel 2 lid 1 sub f 

In artikel 2 lid1 wordt geregeld welk 'bestuur' en welke 'vergadering' iedere kandidaatstellingsprocedure kent. Alleen 
voor de procedure van de waterschapsverkiezingen, dient de tekst gecorrigeerd te worden, aangezien hier niet 
volstaan kan worden met een verwijzing naar één bepaalde en reeds bestaande vergadering. De wijziging laat het 
huidige systeem op zich in tact, maar regelt dat ook individuele ChristenUnie-leden stemrecht hebben in de 
vergadering waarover 'hun' waterschap wordt gestemd. 
 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om art. 2 lid 1 dat als volgt begint: 
 

1. Ten aanzien van de verschillende kandidaatstellingsprocedures voor verkiezingen voor vertegenwoordigende 
organen, zijn er de volgende besturen en vergaderingen: 

 
en een sub f heeft, dat als volgt luidt: 

f. voor de verkiezingen voor een algemeen bestuur van een waterschap: het Provinciale Uniebestuur van 
de provincie waar het hoofdkantoor van het waterschap is gevestigd en de Provinciale Unievergadering 
van deze provincie, waarbij deze vergadering wordt uitgebreid met kiesverenigingen buiten deze provincie 
en waarvan het werkgebied gemeenten betreft die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van het 
betreffende waterschap liggen. 

 
dit sub f te wijzigen in: 

f. voor de verkiezingen voor een algemeen bestuur van een waterschap: het bestuur van de Provinciale 
Unie van de provincie waar het hoofdkantoor van het waterschap is gevestigd en de Provinciale 
Unievergadering van deze Provinciale Unie, waarbij deze vergadering wordt uitgebreid met 
kiesverenigingen buiten deze Provinciale Unie waarvan het werkgebied gemeenten betreft die geheel of 
gedeeltelijk binnen de grenzen van het betreffende waterschap liggen en met individuele leden die in het 
betreffende waterschap woonachtig zijn. 

 

VOORSTEL 6.D.2 

Recht om personen in kandidaatstellingsprocedures voor te dragen, artikel 6 lid 2 

De selectiecommissie stelt een advies op voor een kandidatenlijst. Art. 6 lid 2 bepaalt dat andere entiteiten 
voordrachten voor kandidaten kunnen doen. Dit recht loopt min of meer parallel met het recht om voorstellen, moties 
of amendementen in te dienen. Het voorstel is dan ook om deze bepaling in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe setting. 
 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om art. 6 lid 2 dat als volgt luidt: 
 

2. Het bestuur en de kiesverenigingen hebben eveneens de mogelijkheid om, gemotiveerd, personen voor een 
plaats op de kandidatenlijst voor te dragen. Bij gemeenteraadsverkiezingen geldt deze mogelijkheid ook voor 
individuele leden. Een dergelijke voordracht behoeft de instemming van de persoon die het betreft. 

 
te wijzigen in: 
 

2. Bij de onderscheiden kandidaatstellingsprocedures hebben 
a. voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement, het 

Landelijk Bestuur, de besturen van kiesverenigingen, en collectieven van ten minste tien individuele 
leden, 

b. voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, het betreffende Provinciale Uniebestuur, de besturen 
van kiesverenigingen uit de betreffende provincie en collectieven van ten minste vijf individuele leden 
uit de betreffende provincie, 

c. voor de verkiezingen voor algemene besturen van waterschappen, de besturen van Provinciale Unies 
en kiesverenigingen waarvan het werkgebied de provincie respectievelijk de gemeenten betreft die 
geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van het betreffende waterschap liggen en collectieven van 
ten minste vijf individuele leden uit het betreffende waterschap en 

d. voor de verkiezingen van gemeenteraden, het bestuur van de kiesvereniging van de betreffende 
gemeente en ieder individueel lid uit de betreffende gemeente, 
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de mogelijkheid om, gemotiveerd, personen voor een plaats op de kandidatenlijst voor te dragen. Een 
dergelijke voordracht behoeft de instemming van de persoon die het betreft. 

 

VOORSTEL 6.D.3 

Bijeenroepen extra ledenvergadering door leden zelf, artikel 19 lid 5 

Bij niet-periodieke verkiezingen (dit speelt alleen landelijk) heeft het bestuur conform art. 19 lid 4 de mogelijkheid om, 
indien de verkiezingen binnen één jaar na de vorige plaatsvinden, te besluiten met dezelfde kandidatenlijst mee te 
doen. In art. 19 lid 5 wordt het mogelijk gemaakt dat leden -die daar wellicht anders over denken- een extra 
Uniecongres (straks: Partijcongres) bijeen laten roepen. De tekst loopt synchroon aan art. 15 lid 1 sub c. Die tekst 
wordt in de voorgestelde statutenwijziging gewijzigd, daarom moet ook deze tekst gewijzigd worden.  
 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om art. 19 lid 5 dat als volgt luidt: 
 

5. In afwijking van het vorige lid, is het Landelijk Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig 
aantal kiesverenigingen als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen die op het 
Uniecongres uitgebracht kunnen worden, verplicht tot het bijeenroepen van het Uniecongres om een nieuwe 
kandidatenlijst vast te stellen. 

 
te wijzigen in: 
 

5. In afwijking van het vorige lid, is het Landelijk Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig 
aantal leden als omschreven staat in art. 15 lid 1 sub c van de statuten, verplicht tot het bijeenroepen van het 
Partijcongres om een nieuwe kandidatenlijst vast te stellen. 

 
 
 


