
 
 

 

 
Toelichting agendapunt 8.4 en 8.5 Aanpassing 
bewilligingsverklaring en gedragscode 
 
Waarom deze niet-inhoudelijke aanpassingen? 

 Na het aannemen door het congres van de nieuwe Grondslag (2015) en Beginselverklaring 

(2018) moesten de teksten van Bewilligingverklaring en Gedragscode daarop worden aangepast. 

 Er blijkt onduidelijkheid te zijn op wie de Bewilligingverklaring van toepassing is. In artikel 2 staat 
dat de Bewilligingverklaring ondertekend wordt door mensen die bewilligen in een kandidatuur 

voor een bepaalde verkiezing. Hieruit zou je kunnen opmaken dat deze verklaring dus NIET voor 

bestuursleden van toepassing is. Het is echter altijd de bedoeling geweest om ook bestuursleden 
een bewilligingsverklaring te laten ondertekenen, omdat de ChristenUnie ook van hen mag 

verwachten dat zij zich verbinden aan Beginselverklaring, landelijke verkiezingsprogramma, 
Gedragscode en Regeling verenigbaarheid functies. Het schept duidelijkheid wanneer alle 

vertegenwoordigers van de ChristenUnie een bepaalde basis moeten onderschrijven bij het 

aangaan van hun functie of kandidatuur. Dit pleit ervoor om ook bestuursleden de 
Bewilligingverklaring te laten ondertekenen en het eerste deel van die Bewilligingverklaring op 

hen van toepassing te laten zijn.  

 Er blijkt onduidelijkheid te zijn op wie de Gedragscode van toepassing is. In artikel 1 lid 1 van de 
Gedragscode staat dat deze van toepassing is op ChristenUnie-politici. De titel van de 

Gedragscode benadrukt dit ook: ‘Gedragscode voor ChristenUnie-politici’. In artikel 1 lid 2 wordt 
echter benoemd dat de gedragscode voor zover van toepassing ook geldt voor: a. Bestuursleden 

van de ChristenUnie en b. Personen die de Bewilligingverklaring hebben ondertekend. De 

Gedragscode geldt dus deels ook voor bestuursleden. Echter, er staan nergens vermeld om 
welke artikelen dit gaat. In alle artikelen wordt gesproken over ChristenUnie-politici. Dat wekt de 

suggestie dat die artikelen niet van toepassing zijn op bestuursleden of personen die de 
Bewilligingverklaring hebben ondertekend (niet zijnde ChristenUnie-politici). Het is nodig om vast 

te leggen welke artikelen uit de gedragscode van toepassing zijn op bestuursleden en 

personen die de Bewilligingverklaring hebben ondertekend (niet zijnde ChristenUnie-politici). 
Alleen wanneer dit duidelijk is, kan de gedragscode ook toegepast worden op bestuursleden.  

 
Om bovenstaande redenen is het voorstel om artikel 1 van de Gedragscode aan te passen in: 
1. De gehele gedragscode geldt voor alle politieke ambtsdragers die namens de ChristenUnie 

actief zijn   

2. De artikelen 1,2,4,5,6,10,11,12,13, van de gedragscode gelden ook voor 

a. bestuursleden van de ChristenUnie 

b. personen op een kandidatenlijst van de ChristenUnie 

 

Tevens dient de formulering van de gedragscode te worden aangepast, zodat er wordt gesproken over 

‘vertegenwoordigers van de ChristenUnie’ in plaats van ‘ChristenUnie-politici’. 
 

Ook de bewilligingverklaring wordt geschikt gemaakt voor ondertekening door bestuursleden. 
 

In beide documenten worden de termen ‘Uniefundering’ en ‘Kernprogramma’ gewijzigd in ‘Grondslag’ en 
‘Beginselverklaring’. 


