
 
 
 
 
 

Amendement 6 Nieuwe bestuursstructuur 
Ingediend door ChristenUnie Amersfoort 
 

Uniecongres 12 mei 2012 te Zwolle 
Amendement behoort bij agendapunt 6 

 
De indiener stelt voor : 
 

1. Onderdeel A sub 1 en II wordt vervangen door: 

I. artikel 8 te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden: 

"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. 

II.  na artikel 8 een nieuw artikel 8A toe te voegen, dat als volgt luidt: 
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, 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. 
3. Het Landelijk Bestuur kan  voorts andere personen als adviseurs aanwijzen. Het in artikel 8 
lid 5 bepaalde is op hen van overeenkomstige toepassing. 

2.  De onderdelen III en IV vervallen. 
3. In onderdeel B vervalt onderdeel II. 
5. In onderdeel C vervalt lid I en de aanduiding II. 
 
Toelichting: 
De voorgestelde reglementaire vorm van de nieuwe bestuurstructuur onderscheidt twee besturen, die 
uit dezelfde stemhebbende personen bestaan. Dat is onhelder en maakt de Statuten nodeloos 
ingewikkeld. Als de ChristenUnie er niet voor kiest alle leden van het voorgestelde (brede) Landelijk 
Bestuur stemrecht te geven – en met die keuze kunnen we instemmen – is het beter te spreken over 
één bestuur, waarin voor bepaalde in het reglement aangewezen zaken de voorzitters van de 
Provinciale Unies als adviseurs meespreken. 
Het verschil met de vaste adviseurs is, dat de Statuten de mogelijkheid open laten hen niet voor een 
vergadering uit te nodigen (in ons amendement artikel 8 lid 5), terwijl die mogelijkheid in artikel 8A lid 2 
niet geboden wordt. 
Dit amendement beoogt dus inhoudelijk niet iets anders dan het voorstel van het Landelijk Bestuur, 
maar formuleert het beter. 
 
Pre-advies Landelijk Bestuur: negatief 
Het amendement van ChristenUnie Amersfoort beoogt wel degelijk iets anders dan het voorstel van 
het Landelijk Bestuur. In het voorstel van het Landelijk Bestuur zijn de twaalf Provinciale Unie-
voorzitters bestuursleden, in het amendement van Amersfoort zijn zij adviseurs. Het Landelijk Bestuur 
heeft, in samenspraak met de PU-voorzitters over wie het hier gaat, een weloverwogen en breed 
gedragen keuze gemaakt voor een bestuursfunctie. Hierdoor komt ook in het omschrijven van de rol 
van de PU-voorzitters goed tot uitdrukking dat het ChristenUnie-bestuur optimale verbinding wil 
zoeken met de achterban uit alle regio’s. De PU-voorzitters zijn niet slechts 'adviseur' vanuit het land 
naar het bestuur, maar als Uniebestuurslid zijn zij ook contactpersoon vanuit het Uniebestuur naar 
provincies en kiesverenigingen, zoals voorheen de bestuurscontactpersonen dat waren. In deze opzet 
kunnen activiteiten vanuit een eenheid van bestuur ook in de provincie (en van daaruit in de 
kiesverenigingen) op de agenda worden gezet. In de teksten van ChristenUnie Amersfoort wordt komt 
dit onvoldoende tot zijn recht. Het Landelijk Bestuur ontraadt dan ook dit amendement. 
 
Ondertekening indiener 
 
Naam stemgerechtigde, incl. 
contactgegevens  

Namens vereniging Handtekening 

 

S. van der Meer 

 

Amersfoort 

 

 
Ondertekening ter ondersteuning 
 
Naam stemgerechtigde  Namens vereniging Handtekening 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 


