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2. Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 2 
 

Inleiding en proces 

Op het (laatste) Uniecongres van 22 november 2014 zijn de kaders vastgesteld voor de details van 
fase 2 van de vernieuwing van de partijstructuur.  
 
De korte samenvatting van wat het voorstel inhield: 
 

NU STRAKS 

1. Nu kent de ChristenUnie kiesverenigingen. Straks praten we over afdelingen. 
2. Nu zijn de kiesverenigingen zelfstandige 

verenigingen met eigen 
rechtspersoonlijkheid. 

Straks zijn de afdelingen nog steeds 
verenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid, 
tegelijk zijn het afdelingen van de landelijke partij. 

3. Nu zijn in de lokale statuten veel zaken 
inhoudelijk geregeld. 

Straks wordt in de lokale statuten voor veel 
inhoudelijke zaken verwezen naar de landelijke 
statuten; lokale statuten bevatten dan het hoogst 
noodzakelijke. 

4. Nu zijn de kiesverenigingen formeel lid van 
de landelijke ChristenUnie. 

Straks zijn de afdelingen geen lid van de 
landelijke ChristenUnie, maar houden ze wel 
spreek- en stemrecht op Partijcongressen, 
precies zoals we het gewend zijn. 

5. Nu hebben de kiesverenigingen volgens de 
statuten het recht en de plicht om 
contributies te innen (terwijl dat in de praktijk 
door de landelijke ChristenUnie gebeurt). 

Straks ligt het recht/ de plicht om contributie te 
innen alleen bij de landelijke ChristenUnie (dit 
sluit aan bij de huidige praktijk). 

6. Nu zijn (op papier) de lokale besturen belast 
met de processen rondom het lidmaatschap 
(in de praktijk gaat het veelal via het 
partijbureau). 

Straks is het Landelijk Bestuur (en het 
partijbureau als uitvoeringsorgaan) belast met de 
processen rondom het lidmaatschap en wordt 
overleg gevoerd met het lokale bestuur, zoals het 
nu in de praktijk ook al gaat. 

7. Nu zijn kiesverenigingen verantwoordelijk 
voor zaken als verkiezingsprogramma, 
kandidatenlijst, financiën etc. (conform 
statuten en huishoudelijk reglement). 

Dit blijft precies hetzelfde! 

 

Na het congres is op het partijbureau werk gemaakt van het inhoudelijk uitwerken van deze afspraken. 
Die uitwerking betreft in principe twee documenten: 

1. Een wijziging van de landelijke statuten en 

2. Een wijziging van het model voor de lokale statuten 

 

De teksten zijn afgestemd met de heer mr. Hans Bügel, advocaat te Dronten en voorzitter van 

ChristenUnie Dronten en sinds kort van ook voorzitter van ChristenUnie Flevoland. De heer Bügel was 

ook in een eerdere fase van het traject bij de voorstellen betrokken. Het concept van de nieuwe 

statuten is vervolgens voorgelegd aan mw. mr. M.R. de Wilde de Ligny, notaris te Dronten. Het 

uiteindelijke voorstel is vastgesteld door het Landelijk Bestuur, in bijzijn van de voorzitters van de 

Provinciale Unies, in zijn vergadering van 15 april 2015. 

 

Daarnaast is er nog een procesmatige kant (de implementatie van de nieuwe statuten), maar dit is 

geen onderdeel van dit voorstel. Het partijbureau zal zorg dragen voor deskundige begeleiding en de 

nodige ontzorging voor de kiesvereniging-besturen. Als bijlage bij dit voorstel treft u wel de (globale) 

planning aan  

In het voorliggende voorstel heeft het Landelijk Bestuur de besluitvorming van 22 november 2014 
uitgewerkt in concrete tekstvoorstellen voor de landelijke statuten en het model voor de lokale 
statuten.  
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Uitwerking genomen besluiten 22 november 2014 

Ad 1 - van kiesvereniging naar afdeling 
Dat we niet langer van kiesverenigingen zullen spreken, maar van afdelingen heeft gevolgen voor 
zowel de landelijke statuten, de model lokale statuten en ook voor andere reglementen. In de 
landelijke statuten krijgt dit vorm in een nieuw 'hoofdstukje' 2, waarin de nieuwe structuur van de partij 
in kort bestek wordt aangegeven. In het model lokale statuten staat de nieuwe aanduiding direct in het 
eerste artikel. 
 
Ad 2 - behoud rechtspersoonlijkheid 
De nieuwe afdelingen behouden hun rechtspersoonlijkheid. Het blijven verenigingen in de juridische 
zin des woords. Dat staat duidelijk in de landelijke statuten (art. 3C lid 2) en ook in het model lokale 
statuten (art. 1 lid 1). 
 
Ad 3 - meer in landelijke statuten regelen ipv lokaal 
Belangrijkste onderdelen hierbij zijn: 
a. de grondslag en  
b. de lidmaatschapscriteria 
Voor wat betreft de grondslag (nu nog: Uniefundering) wordt verwezen naar de "de grondslag van de 
landelijke ChristenUnie" (art. 3 nieuwe model lokale statuten). Ook voor de lidmaatschapscriteria 
wordt verwezen naar wat daarover in de landelijke statuten staat geregeld (art. 4 nieuwe model lokale 
statuten).  
 
Ad 4 - alleen individuele leden lid van de landelijke ChristenUnie 
Deze aanpassing staat geregeld in art. 4 van de landelijke statuten. In art. 3B e.v. staat weliswaar 
geformuleerd dat "lokale afdelingen en personen zich verenigen op landelijk niveau in de landelijke 
ChristenUnie", maar het formele lidmaatschap komt alleen die personen toe. De afdelingen behouden 
wel hun spreek- en stemrecht op partijcongressen, zoals is bepaald in art. 16 lid 3. 
 
Ad 5 - inning contributie bij landelijke ChristenUnie 
In de voorstellen is geregeld dat de inning van de contributie landelijk gebeurt. Dit staat in art. 7 van 
de landelijke statuten en in art. 7 lid 2 van het model lokale statuten.  
 
Ad 6 - Landelijk Bestuur regelt 'lidmaatschapszaken' 
Uitgangspunt bij het lidmaatschap is een koppeling tussen het landelijke lidmaatschap en het 
lidmaatschap van de afdeling te maken. Zowel in lid worden (toelating), lid zijn als lid af-zijn (opzeggen 
en ontzetten uit lidmaatschap).  
 
Dat is in het voorstel als volgt geregeld: 
 

Wat? Wie? Waar geregeld? 

Toelating leden Landelijk Bestuur doet dit Art. 5 landelijke statuten 
Art. 5 model lokale statuten 

Opzeggen door de vereniging 
cq afdeling 

Landelijk Bestuur i.o.m 
afdelingsbestuur 

Art. 6a lid 4 landelijke statuten 
Art. 6 lid 4 model lokale statuten 

Ontzetten (=royement, komt in 
de praktijk zelden tot nooit voor) 

Landelijk Bestuur i.o.m 
afdelingsbestuur 

Art. 6a lid 5 landelijke statuten 
Art. 6 lid 4 model lokale statuten 

 

Algemene toelichting op het voorstel 
Het voorstel Vernieuwing Partijstructuur Fase 2 (bestaande uit onderdelen A t/m C) omvat in principe 

alleen concrete uitwerkingen van  de op 22 november 2014 genomen besluiten. Onderdelen A en B 

slaan op respectievelijk de landelijke statuten en het model lokale statuten. Onderdeel C is een klein 

onderdeel en slaat op redactionele aanpassingen van andere documenten waarin het woordje 

"kiesvereniging" voorkomt. De onderdelen A en B worden hierna uitgebreid artikelgewijs toegelicht. 

Onderdeel A omvat het voorstel om de statuten van de ChristenUnie aan te passen overeenkomstig 

het hierna volgende "Onderdeel A'. De ingangsdatum is 1 januari 2016 
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Onderdeel B1 omvat het voorstel tot aanpassing ven het model van de lokale statuten. Het voorstel 

zal zijn om het model dat is geformuleerd in het hierna volgende "Onderdeel B" enige tijd naast het 

huidige model te laten bestaan. Zo hebben kiesverenigingen tijd om de transitie te kunnen 

doormaken. Dat wil zeggen: het organiseren van een ledenvergadering waarop tot statutenwijziging 

wordt besloten en het daadwerkelijk laten "passeren" van die wijziging bij de notaris.  

Onderdeel B2 beoogt een vervallenverklaring van het huidige model per 1 juli 2016. Het voorgestelde, 

nieuwe model, is een geldig model vanaf 1 juli 2015 (met andere woorden, gedurende één jaar zijn 

twee modellen geldig).  

Onderdeel C omvat een redactioneel voorstel: om in alle andere reglementen de woorden 

"kiesvereniging" of "kiesverenigingen" te vervangen door "afdeling" en "afdelingen. 

De verschillende onderdelen worden in één voorstel aan het Partijcongres 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 (ten minste twee-derde deel van de uitgebrachte stemmen moet vóór 

het voorstel stemmen). 

 

Voorstel 

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

Partijcongres voor om: 

A. per 1 januari 2016 de statuten van de landelijke ChristenUnie te wijzigen zoals wordt 

voorgesteld in onderdeel A, 

 

B. 1. per 1 juli 2015 een nieuw model lokale statuten vast te stellen zoals wordt voorgesteld 

in onderdeel B en 

2. per 1 juli 2016 het huidige model statuten in te trekken 

 

en 

 

C. in alle landelijke reglementen de woorden "kiesvereniging", "kiesverenigingen" en 

afkortingen daarvan, te vervangen door de woorden "afdeling" dan wel "afdelingen. 

 
 
Als bijlage bij het voorstel is een globale planning opgenomen. Daarover zullen kiesverenigingen 
binnenkort nader geïnformeerd worden. 
 
Verder is er een bijlage met een omnummer-tabel van huidige statuten naar de nieuwe statuten. Deze 
tabel zal gebruikt worden om eventuele verwijzingen in huidige ChristenUnie reglementen aan te 
passen. 
 
 
 
 

 

 



 

 
Onderdeel A - Wijziging landelijke statuten 
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HUIDIG VOORSTEL TOELICHTING 

Statuten ChristenUnie 
herzien en in zijn geheel vastgesteld op 17 november 2007, 
gewijzigd op 12 mei 2012 (artikel 2, inzake waterschappen), op 
13 april 2013 (artikelen 8, 8a en 12a, nieuwe bestuursstructuur) 
en op 21 juni 2014 (vernieuwing partijstructuur, lidmaatschap 
individuele leden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Statuten ChristenUnie 
In de definitieve versie die bij aanname van het voorstel aan de 

notaris zal worden aangeboden, zal de artikelnummering worden 

aangehouden zoals die staat weergeven in de laatste bijlage bij dit 

voorstel (en bij de artikelen na de ">>"). De verwijzingen in 

artikelteksten zullen overeenkomstig die nummering worden 

aangepast. 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

NAAM, ZETEL EN OORSPRONG.  
Artikel 1. >> 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. >> 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 

Ongewijzigd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 

 Lid 2 sub d - De oprichting van kiesverenigingen als 

zodanig is geen doel meer op zich; in het voorstel is 

dit er uitgehaald. 
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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. 

 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. de publieke opinie en de kiezers te winnen voor haar 

politieke overtuiging;  

d. de politieke vorming van de leden van de 

ChristenUnie 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. 

 

 
 
 
 
 
UNIEFUNDERING.  
Artikel 3. >> 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. 
 
 

2. DE STRUCTUUR - AFDELINGEN 
 
VERENIGING VAN VERBANDEN EN PERSONEN 
Artikel 3B. >> Artikel 4. 
De ChristenUnie is een politieke partij waarin verbanden en personen 
verenigd zijn. Voor wat betreft de formele verenigingsverbanden 
worden de volgende verbanden onderscheiden: 
a. personen verenigen zich op lokaal niveau in de lokale afdeling; 

b. lokale afdelingen en personen verenigen zich op provinciaal 

niveau in de Provinciale Unie en 

c. lokale afdelingen en personen verenigen zich op landelijk 

niveau in de landelijke ChristenUnie. 

 

DE LOKALE AFDELINGEN 
Artikel 3C >> Artikel 5. 

1. De ChristenUnie kent lokale afdelingen die in een door het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 
Dit is de "oude" tekst. In een ander congresvoorstel wordt 
voorgesteld deze tekst te wijzigen. Dat voorstel wordt ná 
het voorstel Vernieuwing partijstructuur in stemming 
gebracht. Als beide voorstellen worden aangenomen, 
staat in de nieuwe statuten (dus) een andere tekst dan 
die hiernaast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3B 
Deze formulering van de eerste regel komt (deels) van 
het huidige art. 4, waarin zowel kv's als personen lid van 
de ChristenUnie zijn. 
 
In dit artikel wordt de basis-structuur, met een lokaal 
niveau, een provinciaal niveau en een landelijk niveau 
geïntroduceerd. 
 
 
 
 
 
Artikel 3C en 3D 
In deze artikelen wordt in kort bestek (opbouw van beide 
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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 

Landelijk Bestuur aangewezen werkgebied van ten minste 

één gemeente medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie 

van de doelstellingen van de ChristenUnie.  

2. De lokale afdelingen zijn verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid. 

3. De lokale afdelingen hebben statuten conform een door het 

Partijcongres vastgesteld model. 

4. Leden van de ChristenUnie die wonen in een werkgebied 

als bedoeld in lid 1, zijn lid van die betreffende afdeling. 

5. Het Landelijk Bestuur kan het werkgebied van een lokale 

afdeling wijzigen. Hiervoor is instemming van het 

Provinciale Uniebestuur nodig. 

 
DE PROVINCIALE UNIES 
Artikel 3D >> Artikel 6. 

1. De ChristenUnie kent Provinciale Unies. Dit zijn provinciale 

afdelingen die medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie 

van de doelstellingen van de ChristenUnie in de 

betreffende provincie en in waterschappen waarvan de 

hoofdzetel zich in de betreffende provincie bevindt. 

2. De Provinciale Unies 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. 

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

de bevoegdheden en de werkwijze van de Provinciale 

Unies. 

4. Leden van de ChristenUnie die wonen in een bepaalde 

provincie, zijn lid van die betreffende Provinciale Unie. Zij 

vormen samen de Provinciale Unievergadering. Naast 

leden hebben lokale afdelingen stemrecht in de Provinciale 

Unievergadering. 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.  

 

3. HET LIDMAATSCHAP 
 
LEDEN 
Artikel 4. >> Artikel 7. 

1. Lid van de partij kunnen zijn: natuurlijke personen, die de 

leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, die de 

Uniefundering, de Unieverklaring en het doel van de partij 

artikelen is identiek) aangegeven: 
- dat er afdelingen zijn (lid 1) 
- welke rechtsvorm ze hebben (lid 2) 
- dat ze 'gereglementeerd' zijn (lid 3) 
- wie er lid zijn van die afdeling (lid 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4 

 Ten opzichte van het oude art. 4 worden leden en 

structuur uit elkaar gehaald.  

 Nieuw is dat met dit voorstel alleen de mensen van 
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aangewezen werkgebied (mede)verantwoordelijk 

kunnen en willen zijn voor de realisatie van de 

doelstellingen van de  ChristenUnie op 

decentraal niveau waarvan de statuten luiden 

conform een door de ChristenUnie vastgestelde 

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.  

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. 

onderschrijven en die de Nederlandse nationaliteit bezitten, 

dan wel als ingezetene kiesrecht bezitten voor Nederlandse 

verkiezingen. 

 

2. Leden die woonachtig zijn in Nederland zijn eveneens lid 

van  

 de lokale afdeling die verantwoordelijk is voor het 

werkgebied waarin zij wonen en  

 van de Provinciale Unie van de provincie waarin 

zij wonen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELATING 
Artikel  5. >> Artikel 8. 
Het Landelijk Bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6. 
VERVALT 
 
 
 
 
 

vlees en bloed, de natuurlijke personen, lid zijn van 

de landelijke partij ChristenUnie; de 

kiesverenigingen worden afdelingen en als afdeling 

hebben/ behouden ze rechten, maar zijn formeel 

geen lid meer.  

 Het oude lid 3 wordt weggelaten. In het Reglement 

Kandidaatstelling wordt van deze personen 

gevraagd de Bewilligingverklaring te ondertekenen. 

In die verklaring komen de in lid 3 genoemde zaken 

terug. Deze verklaring is/ wordt door het 

Partijcongres vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 

 Nu er statutair nog maar één type lid is, wordt ook 

korter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud artikel 6 

 Bepalingen over het lidmaatschap van kv's 

vervallen, aangezien de nieuwe afdelingen geen lid 

(meer) zijn van de landelijke ChristenUnie. 
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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; 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 6A. >> Artikel 9. 
 
1. Het lidmaatschap 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 lid of door de 

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het 

jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 

ten minste een maand. Het lidmaatschap kan ook 

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 toepassing vindt. 

 

Een 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6A 

 Consequent is het bijvoeglijke naamwoord 

"individuele" weggehaald. 

 

 Op 22 november 2014 is afgesproken dat het 

Landelijk Bestuur de lidmaatschaps-zaken regelt. In 

het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat óf het 

bestuur óf een zogenaamd "orgaan" van de 

vereniging  

o namens de vereniging het lidmaatschap 

mag opzeggen en  

o een lid uit het lidmaatschap kan ontzetten. 

 

Dit betekent dat het Landelijk Bestuur niet (ook) het 

lidmaatschap van de afdeling kan opzeggen (dat 

moet het afdelingsbestuur doen). Dit omdat het 

Landelijk Bestuur geen "orgaan" van de lokale 

afdeling is (de afdeling is juist een orgaan van de 

landelijke vereniging). Dit betekent dat de formele 

bevoegdheid bij het afdelingsbestuur ligt. 

 

De constructie die nu is gekozen, is dat 

o in de landelijke statuten staat dat 

Landelijk Bestuur opzegt en ontzet na 

overleg met het betreffende lokale 

afdelingsbestuur en 

o in de afdelingsstatuten staat dat het lokale 

afdelingsbestuur opzegt en ontzet waarbij 
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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 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; 

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 spoedige 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.  

 

 

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 vereniging geschiedt door het Landelijk 

Bestuur en kan slechts plaatsvinden: 

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, 

als bedoeld in artikel 4, lid 1 of 2 te voldoen;  

b. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen 

jegens de vereniging niet nakomt; 

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Een dergelijk besluit wordt niet eerder genomen dan dat 

daarover overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur 

van de lokale afdeling waar het betreffende lid onder valt. 

  

5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een 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 een provinciale of lokale 

afdeling plaatsvindt.  

   

6. Ontzetting van leden geschiedt door het Landelijk Bestuur. 

Een dergelijk besluit wordt niet eerder genomen dan dat 

daarover overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van 

de lokale afdeling waar het betreffende lid onder valt.

  

7. Het lid wordt ten spoedige schriftelijk van het besluit tot 

ontzetting, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

goedkeuring van het Landelijk Bestuur 

nodig is. 

 

Overigens zal opzegging door de vereniging (en/ of 

afdeling) in de praktijk niet vaak voorkomen. 

Doorgaans gebeurt het alleen als gevolg van het 

twee jaar achtereen niet-betalen van de contributie. 

In dat specifieke proces hebben we de gewoonte al 

lang ontwikkeld dat er bij opzegging door de 

vereniging altijd goed contact is tussen partijbureau 

en lokaal bestuur. 

 

Ontzetting (royement) vindt alleen plaats bij echt 

wangedrag en is nog zeldzamer. 
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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.  

5. Individuele leden die in het buitenland wonen, 

betalen een jaarlijkse contributie rechtstreeks 

aan de ChristenUnie. Het bepaalde in lid 2 is op 

de hoogte van deze contributie van 

overeenkomstige toepassing.  

 

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 

Partijcongres wordt benoemd en   

b. algemene bestuursleden, die door het 

Partijcongres worden benoemd   

waarbij het aantal leden door het Partijcongres 

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:  

 
CONTRIBUTIES 
Artikel 7. >> Artikel 10. 

1. Aan het lidmaatschap is contributie verbonden. De hoogte van 

de contributie wordt door het Partijcongres vastgesteld. 

 

2. Aan het lidmaatschap van lokale afdelingen en Provinciale 

Unies is geen separate contributie verbonden. 

 

3. Het Partijcongres stelt een regeling vast waarin ondermeer 

wordt geregeld hoe de contributie-inkomsten worden verdeeld 

tussen de lokale afdelingen, de Provinciale Unies en de 

landelijke ChristenUnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. HET LANDELIJK BESTUUR 
 
HET LANDELIJK BESTUUR - SAMENSTELLING - ADVISEURS - 
BEVOEGDHEDEN   
Artikel 8. >> Artikel 11.  

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 Partijcongres 

wordt benoemd en   

b. algemene bestuursleden, die door het Partijcongres 

worden benoemd   

waarbij het aantal leden door het Partijcongres wordt 

bepaald op ten minste vijf en ten hoogste zeven.  

 

2. Slechts leden van de ChristenUnie 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:  

 
 
Artikel 7 

 Dit artikel regelt dat er één, landelijke, contributie is. 

In he concept lokale afdelingsstatuten wordt 

geregeld dat er lokaal géén contributie wordt 

geheven. Dit wordt in lid 2 ook expliciet 

aangegeven.  

 Lid 3 is praktisch hetzelfde als het oude lid 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8 

 In lid 2 is geregeld dat alleen leden van de 

ChristenUnie LB-lid kunnen zijn. 
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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 

Partijcongres, inhoudende een wijziging van 

de Uniefundering, de Unieverklaring of het 

kernprogramma van de ChristenUnie,   

b. het doen van voorstellen aan het 

Partijcongres, inhoudende kandidatenlijsten 

voor verkiezingen voor de Tweede Kamer, 

de Eerste Kamer en het Europees 

Parlement, 

c. het doen van voorstellen aan het 

Partijcongres, inhoudende 

verkiezingsprogramma's voor verkiezingen 

voor de Tweede Kamer en het Europees 

Parlement,   

d. het doen van voorstellen aan het 

Partijcongres, inhoudende wijziging van de 

statuten, 

e. het vaststellen van modelprogramma's voor 

de verkiezingen van Provinciale Staten, 

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. >> Artikel 12.  

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 Partijcongres, 

inhoudende een wijziging van de Uniefundering, 

de Unieverklaring of het kernprogramma van de 

ChristenUnie,   

b. het doen van voorstellen aan het Partijcongres, 

inhoudende kandidatenlijsten voor verkiezingen 

voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het 

Europees Parlement, 

c. het doen van voorstellen aan het Partijcongres, 

inhoudende verkiezingsprogramma's voor 

verkiezingen voor de Tweede Kamer en het 

Europees Parlement,   

d. het doen van voorstellen aan het Partijcongres, 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8A. 
Ongewijzigd 
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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 Partijcongres 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.   

2. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt 

voor de inhoud van een genomen besluit, voor 

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. >> Artikel 13. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde 

tijd is benoemd, kan te allen tijde door het 

Partijcongres 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 de 

ChristenUnie;  

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. >> Artikel 14.  

1. Van het verhandelde in een vergadering van het 

Landelijk Bestuur worden notulen opgemaakt. 

  

2. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9 

 In principe ongewijzigd, met dien verstande dat lid 3 

sub a is aangepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 10 
Ongewijzigd 
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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 Partijcongres 

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 

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. >> Artikel 15.  

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 Partijcongres 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 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11 
Ongewijzigd 
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bestuurslid, of   

c. door de vice-voorzitter tezamen met een 

ander bestuurslid.  

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 artikel 

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.  

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 Partijcongres, zijn jaarverslag uit 

bestuurslid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.  
Artikel 13. >> Artikel 16. 

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 Partijcongres, zijn jaarverslag uit over de gang van 

 
 
 
 
Artikel 12. 
Dit artikel komt te vervallen. Artikelen 3B e.v. komen er 
voor in de plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 13 
Ongewijzigd 
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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. 

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 

Partijcongres 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 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 

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. 

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 Partijcongres 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. 

5. HET PARTIJCONGRES 
 
HET PARTIJCONGRES.  
Artikel 14. >> Artikel 17.   

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. >> Artikel 18.  

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 

stemgerechtigden 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14 
Ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 15 

 Aan de strekking is niets gewijzigd.  

 Wel is geregeld dat niet zo zeer leden een extra 

Partijcongres kunnen bijeenroepen, als wel 

stemgerechtigden. Zo kunnen ook 

afdelingsbesturen initiatief nemen tot een congres 

en niet alleen de (individuele) leden. 
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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 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 reproduceerbare 

uitnodiging aan de adressen van de leden die 

voor 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 leden hebben ieder één (1) 

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 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 reproduceerbare uitnodiging aan de 

adressen van de leden die voor 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. >> Artikel 19.  

1. De vergaderingen van het Partijcongres zijn 

openbaar, behoudens hetgeen daarover door het 

Partijcongres in een reglement is bepaald. 

 

2. Een lid heeft één (1) stem. 

  

3. Meerdere stemmen komen toe aan: 

a. de afgevaardigde van een lokale afdeling die 

daartoe door zijn lokale afdeling is aangewezen; 

deze afgevaardigde krijgt bovenop de stem die 

hem op basis van het vorige lid toekomt, een 

meerder aantal stemmen gelijk aan het ledental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 16 

 Lid 2 is gewijzigd, aangezien er nog maar één 

lidsoort is. 

 In lid 3 is geregeld dat de afdelingen -net als in de 

huidige situatie- stemrecht houden. De tekst is 

aangepast aan de nieuwe situatie waarin de lokale 

afdelingen niet langer formeel lid zijn van de 

ChristenUnie. De meerdere stemmen worden aan 

een ChristenUnie-lid toegekend (en niet aan de 

afdeling). Deze herformulering is nodig om niet 

beperkt te worden door de (beperkte) 

mogelijkheden om stemrecht toe te kennen aan 
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stem.  

3. Stemmen worden toegekend aan 

kiesverenigingen op basis van hun ledental op 

één januari van het jaar waarin het Partijcongres 

plaatsvindt.  

4. Naast de leden heeft ook de door de 

ChristenUnie erkende  jongerenorganisatie 

stem- en spreekrecht. De jongerenorganisatie 

heeft vijf stemmen. 

5. Een afgevaardigde die namens de 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.  

 

LEIDING PARTIJCONGRES - NOTULEN.  
Artikel 17.  

1. Het Partijcongres 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 Partijcongres worden 

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de 

notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij 

die het Partijcongres 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 IN HET PARTIJCONGRES.  
Artikel 18.  

1. Voorzover 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.   

van zijn afdeling gedeeld door vijfenzeventig 

(75), afgerond naar boven. Deze stemmen 

worden toegekend op basis van het ledental van 

de afdeling op één januari van het jaar waarin 

het Partijcongres plaatsvindt.  

b. de afgevaardigde van PerspectieF, 

ChristenUnie-jongeren die daartoe door 

PerspectieF is aangewezen; deze afgevaardigde 

krijgt bovenop de stem die hem op basis van het 

vorige lid toekomt, een meerder aantal stemmen 

gelijk aan vijf (5). 

Indien de afgevaardigde als bedoeld onder b geen lid 

is van de ChristenUnie, kan hij evenwel stemrecht 

uitoefenen. Hij krijgt dan vijf (5) stemmen.  

 

4. Een stemgerechtigde die meerdere stemmen heeft, 

brengt zijn stemmen in gelijke zin uit.  

 

5. Een stemgerechtigde brengt zijn stem of stemmen 

uitsluitend persoonlijk ter vergadering uit.    

 

6. Bij reglement kan het Partijcongres nadere regels 

vaststellen over technische voorwaarden waaronder 

van het stemrecht gebruik kan worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
LEIDING PARTIJCONGRES - NOTULEN.  
Artikel 17. >> Artikel 20.  

1. Het Partijcongres 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 Partijcongres worden 

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 

worden vastgesteld en ondertekend. Zij die het 

Partijcongres 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. 

 

personen die niet tevens lid zijn (art. 2:38 lid 3 

Burgerlijk Wetboek). 

 

In art. 11 lid 7 van de afdelingsstatuten is 

toegevoegd dat de afgevaardigde lid van de 

afdeling moet zijn. Dat is op zich logisch, maar 

wanneer het niet genoemd wordt, zou ook een niet-

lid aangewezen kunnen worden. 

 

 In lid 5 is expliciet gemaakt dat er geen volmacht-

stemmen mogelijk zijn. Deze mogelijkheid was er in 

de vorige statutenwijziging (2014) al bewust 

uitgehaald, maar verdient in de statuten explicitering 

omdat -wanneer het niet statutair uitgezonderd 

wordt- er op basis van een artikel in het Burgerlijk 

Wetboek wél een mogelijkheid tot 

volmachtstemmen is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 17 
Ongewijzigd 
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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 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 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 

BESLUITVORMING IN HET PARTIJCONGRES.  
Artikel 18. >> Artikel 21.  

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.  

 
 
 
 

5. HET PARTIJBUREAU 
 
PARTIJBUREAU.  
Artikel 20. >> Artikel 22.  

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.   

6. OVERIGE BEPALINGEN 
 
STATUTENWIJZIGING.  
Artikel 21. >> Artikel 23.  

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, 

 
Artikel 18 
Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 19 
Vervalt. 
 
 
 
 
Artikel 20 
Ongewijzigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 21 
Ongewijzigd 
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bestuurslid bevoegd.  

ONTBINDING.  
Artikel 22.  

1. De ChristenUnie kan worden ontbonden door 

een besluit van het Partijcongres. 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 Partijcongres stelt een regeling vast inzake 

de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van 

de geschillencommissie, alsmede de benoeming 

van haar leden.  

VERTROUWENS- EN INTEGRITEITSKWESTIES  
Artikel 24.  
Het Partijcongres stelt een regeling vast inzake de wijze waarop 
de partij met vertrouwens- en integriteitskwesties omgaat en 
hoe zij deze afhandelt.  
 

 

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 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.

  

ONTBINDING.  
Artikel 22. >> Artikel 24. 

1. De ChristenUnie kan worden ontbonden door een besluit 

van het Partijcongres. 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 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. >> Artikel 25.  

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 22 
Ongewijzigd, op één woordje na. Het woordje "of" is uit 
lid 3 gehaald. Dit vloeit voort uit (nieuw) regels voor 
ANBI's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 23 
Ongewijzigd 
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2. Het Partijcongres stelt een regeling vast inzake de taken, 

de bevoegdheden en de werkwijze van de 

geschillencommissie, alsmede de benoeming van haar 

leden.  

 
VERTROUWENS- EN INTEGRITEITSKWESTIES  
Artikel 24. >> Artikel 26.  
Het Partijcongres stelt een regeling vast inzake de wijze waarop de 
partij met vertrouwens- en integriteitskwesties omgaat en hoe zij 
deze afhandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 24 
Ongewijzigd 

 



 

 
Onderdeel B - Wijziging model lokale statuten 
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HUIDIG VOORSTEL TOELICHTING 

 
 

 

Statuten Kiesvereniging 
Ingaande per 1 januari 2004 

 

 

NAAM, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. 

Artikel 1. 

1. De vereniging (hierna te noemen: "kiesvereniging") 

draagt de naam: ***. 

 

2. De kiesvereniging heeft haar zetel in de gemeente ***. 

 

3. De kiesvereniging erkent: 

a. dat de rechten op de naam 'ChristenUnie' 

toebehoren aan de vereniging: ChristenUnie 

(hierna te noemen: "de ChristenUnie"), 

gevestigd te Amersfoort; 

b. dat zij de naam en het logo van de ChristenUnie 

dient te gebruiken zolang zij lid is van de 

ChristenUnie (behoudens andersluidende 

instructie van het Landelijk Bestuur van de 

ChristenUnie); 

c. dat zij het woord ChristenUnie als deel van haar 

naam slechts mag handhaven zolang zij lid is 

van de ChristenUnie en dat zij derhalve haar 

naam dient te wijzigen indien en zodra zij om 

welke reden dan ook geen lid meer zou zijn van 

de ChristenUnie.  

 

 

 

 

Bij de verwijzingen naar artikelnummers in dit voorstel is (nog) geen 
rekening gehouden met de omnummering. Bij aanname van het 
voorstel zal deze omnummering nog plaatsvinden (overeenkomstig 
de laatste bijlage bij dit voorstel). 
 

Statuten lokale afdelingen 
ChristenUnie 

 
NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. 

Artikel 1. 

1. De vereniging (hierna te noemen: "afdeling") draagt de naam: 

ChristenUnie [NAAM] en is een afdeling van de verenging 

ChristenUnie, gevestigd te Amersfoort (hierna te noemen: 

"de ChristenUnie"), ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 32080551. 

 

2. De afdeling heeft haar zetel in de gemeente 

[GEMEENTENAAM]. 

 

3. De afdeling erkent dat zij in ieder geval voor zover het gaat 

om de invulling van haar doelstelling zoals in artikel 2 

geformuleerd, gehouden is aan wat de ChristenUnie in haar 

statuten, reglementen en besluiten te dien aangaande 

besluit. 

 

4. De afdeling erkent voorts: 

a. dat de rechten op de naam 'ChristenUnie' toebehoren 

aan de ChristenUnie; 

b. dat zij de naam en het logo van de ChristenUnie dient te 

gebruiken, behoudens andersluidende instructie van het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie; 

c. dat zij het woord ChristenUnie als deel van haar naam 

slechts mag handhaven zolang zij afdeling is van de 

ChristenUnie en dat zij derhalve haar naam dient te 

wijzigen indien en zodra zij om welke reden dan ook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 

 De keuze voor deze naamgeving maakt dat in de 

praktijk de meeste lokale namen niet gewijzigd 

worden. Kiesverenigingen die nog de aanduiding 

‘kiesvereniging’ in hun naam hebben staan, zullen 

de naam ook moeten aanpassen. 

 De zetel blijft de huidige zetel. In de praktijk de 

hoofdplaats van de (grootste) gemeente in het 

werkgebied. 

 Het derde lid maakt dat de afdeling ook echt een 

afdeling is en als zodanig in het grotere geheel van 

de ChristenUnie gehouden is aan landelijke 

besluiten die de doelstelling van de afdeling raken.  

 Lid 4 is inhoudelijk hetzelfde als het oude lid 3. 
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DOEL. 

Artikel 2. 

De kiesvereniging heeft tot doel: de doelstellingen van de 

ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en 

provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen 

werkgebied. 

 

UNIEFUNDERING. 

Artikel 3. 

De Uniefundering luidt als volgt: De kiesvereniging 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. 

Artikel 4. 

1. Leden van de kiesvereniging kunnen zijn natuurlijke 

personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben 

bereikt, woonachtig zijn in het werkgebied van de 

kiesvereniging en die de Uniefundering, de 

Unieverklaring alsmede het doel van de kiesvereniging 

onderschrijven. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en 

adressen van alle leden zijn opgenomen. 

3. Ieder die binnen de kiesvereniging een bestuurlijke of 

politieke functie bekleedt dient de Unieverklaring en de 

Uniefundering als bedoeld in de statuten van de 

ChristenUnie te ondertekenen. 

 

 

TOELATING. 

Artikel 5. 

 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van 

leden. 

2. Bij niet toelating tot lid kan het Landelijk Bestuur 

geen afdeling meer zou zijn van de ChristenUnie. 

 

DOEL. 

Artikel 2. 

De afdeling heeft tot doel: de doelstellingen van de ChristenUnie te 

bevorderen en te realiseren op gemeentelijk niveau in het door de 

ChristenUnie aangewezen werkgebied. 

 

 

GRONDSLAG 

Artikel 3. 

Als grondslag van de afdeling geldt de grondslag van de 

ChristenUnie. 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN. 

Artikel 4. 

Leden van de afdeling kunnen zijn zij die: 

a. lid zijn van de ChristenUnie en  

b. voldoen aan de eisen die overeenkomstig de statuten 

van de ChristenUnie aan dat lidmaatschap zijn 

verbonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELATING. 

Artikel 5. 

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie beslist omtrent de 

toelating van leden. 

 

 

 

 

Artikel 2 

 Grotendeels hetzelfde, het woordje “(mede)” is 

weggehaald. Benadrukt dat de verantwoordelijkheid 

echt een lokale aangelegenheid is. 

 

 

 

Artikel 3 

 In de afdelingsstatuten wordt voor de grondslag 

enkel verwezen naar de landelijke grondslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 

 In de afdelingsstatuten wordt voor het ledenbeleid 

verwezen naar wat daarover in de landelijke 

statuten staat. Dan zit er qua lidmaatschapscriteria 

geen licht tussen lokaal en landelijk. 

 

 

Artikel 5 

 In dit artikel wordt het Landelijk Bestuur aangemerkt 

als enige orgaan dat (zowel landelijk als op 

afdelingsniveau) leden "toelaat". Dit komt overeen 

met de route die 99% van de nieuwe leden 

bewandelt: de landelijke toegang, via bijvoorbeeld 

online aanmelding, bonnen, telefonische werving 

etc. De aanmeldingen worden verwerkt en nieuwe 

leden worden binnen 10 dagen welkom geheten. 

 

Er moet ook één 'momentum' zijn waarop leden -

tegelijk- lid worden van de landelijke ChristenUnie 

en de afdeling. De landelijke statuten gaan daar ook 

vanuit. Eenmaal geaccpeteerd als landelijk lid bén 
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van de ChristenUnie alsnog tot toelating 

besluiten, echter uitsluitend na toepassing van 

de voor de ChristenUnie vastgestelde 

geschillenregeling. 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de kiesvereniging; 

d. door ontzetting. 

 

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

kiesvereniging 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 kiesvereniging 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 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 het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. 

 

4. Opzegging door de kiesvereniging geschiedt door het 

bestuur en kan slechts plaatsvinden: 

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten als bedoeld in artikel 4, lid 1, te 

 
 
 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de afdeling; 

d. door ontzetting. 

 

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

afdeling kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar 

en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 

minste een maand. Het lidmaatschap kan ook onmiddellijk 

worden beëindigd: 

a. indien van de afdeling of van het lid redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. indien het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepassing 

vindt. 

 

Een 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 het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten 

tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

 

4. Opzegging door de afdeling geschiedt door het Landelijk 

Bestuur van de ChristenUnie en kan slechts plaatsvinden:: 

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, 

als bedoeld in artikel 4, lid 1 of 2 van de statuten van 

de ChristenUnie te voldoen; 

b. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen 

je lid van een afdeling. Deze gedachte wordt in het 

bepaalde in artikel 5 ondersteund. 

 

Artikel 6 

 

 Zie ook art. 6A bij de landelijke statuten. 

 

 Op 22 november 2014 is afgesproken dat het 

Landelijk Bestuur de lidmaatschaps-zaken regelt. In 

het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat óf het 

bestuur óf een zogenaamd "orgaan" van de 

vereniging  

o namens de vereniging het lidmaatschap 

mag opzeggen en  

o een lid uit het lidmaatschap kan ontzetten. 

 

Dit betekent dat het Landelijk Bestuur niet (ook) het 

lidmaatschap van de afdeling kan opzeggen (dat 

moet het afdelingsbestuur doen). Dit omdat het 

Landelijk Bestuur geen "orgaan" van de lokale 

afdeling is (de afdeling is juist een orgaan van de 

landelijke vereniging). Dit betekent dat de formele 

bevoegdheid bij het afdelingsbestuur ligt. 

 

De constructie die nu is gekozen, is dat 

o in de landelijke statuten staat dat 

Landelijk Bestuur opzegt en ontzet na 

overleg met het betreffende lokale 

afdelingsbestuur en 

o in de afdelingsstatuten staat dat het lokale 

afdelingsbestuur opzegt en ontzet waarbij 

goedkeuring van het Landelijk Bestuur 

nodig is. 

 

Overigens zal opzegging door de vereniging (en/ of 

afdeling) in de praktijk niet vaak voorkomen. 

Doorgaans gebeurt het alleen als gevolg van het 

twee jaar achtereen niet-betalen van de contributie. 

In dat specifieke proces hebben we de gewoonte al 

lang ontwikkeld dat er bij opzegging door de 

vereniging altijd goed contact is tussen partijbureau 
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voldoen; 

b. wanneer een lid één of meer van zijn 

verplichtingen jegens de kiesvereniging niet 

nakomt; 

c. wanneer redelijkerwijs van de kiesvereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 

bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer 

een lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten der kiesvereniging handelt, of de 

kiesvereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap 

door de kiesvereniging op grond dat redelijkerwijs van 

de kiesvereniging 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 

algemene vergadering. 

Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 

besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 

is het lid geschorst. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar 

eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het 

geheel verschuldigd. 

 

JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN. 

Artikel 7. 

 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een 

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering 

zal worden vastgesteld. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of 

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het 

betalen van een bijdrage te verlenen. 

 

BESTUUR. 

jegens de afdeling niet nakomt; 

c. wanneer redelijkerwijs van de afdeling niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 

afdelingsbestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer 

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 

de afdeling handelt, of de afdeling op onredelijke wijze 

benadeelt. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van 

het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de 

afdeling op grond dat redelijkerwijs van de afdeling 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. 

Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 

besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst. 

 

 

 
 
 
 
MIDDELEN. 

Artikel 7. 

1. De inkomsten van de afdeling bestaan uit: 

a. afdrachten vanuit de ChristenUnie, 

b. donaties van leden en sympathisanten en 

c. overige inkomsten. 

b. m 

2. De leden betalen geen contributie aan de afdeling. 

 

 

HET AFDELINGSBESTUUR - SAMENSTELLING 

Artikel 8. 

1. Het afdelingsbestuur is het bestuur in de zin der wet en 

en lokaal bestuur. 

 

Ontzetting (royement) vindt alleen plaats bij echt 

wangedrag en is nog zeldzamer. 

 

 Lid 6 bepaalt dat beroep na een besluit tot 

ontzetting gedaan kan worden. Niet op de algemene 

ledenvergadering, maar op de 

Geschillencommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 

 Lid 1 is een (niet-limitatieve) opsomming van de 

inkomsten. Van belang is echter met name lid 2: 

daarin wordt bepaald dat de afdeling niet zelfstandig 

contributie int. De contributie betalen leden landelijk 

en via een verdeelsleutel gaat een deel van die 

contributie naar de afdelingen (lokaal en 

provinciaal). 

 

Artikel 8 

 Artikel 8 is wat opgefrist en gecombineerd met art. 
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Artikel 8. 

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene 

vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en 

ten hoogste negen personen, die door de algemene 

vergadering worden benoemd. 

2. Slechts leden van de kiesvereniging kunnen tot 

bestuurslid worden benoemd. 

3. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven 

omtrent de wijze van benoemen van bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING. 

Artikel 9. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd 

is benoemd, kan te allen tijde door de algemene 

vergadering 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. 

 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming 

af, volgens een door het bestuur op te maken rooster 

van aftreden. 

 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de 

kiesvereniging; 

b. door bedanken. 

 

bestaat uit 

a. een voorzitter, die in functie door de 

afdelingsvergadering is benoemd en 

b. algemene bestuursleden, die door de 

afdelingsvergadering zijn benoemd, 

waarbij het aantal leden door de afdelingsvergadering 

wordt bepaald op ten minste drie en ten hoogste zeven. 

 

2. Slechts leden van de afdeling kunnen tot afdelingsbestuurslid 

worden benoemd. 

 

3. Het afdelingsbestuur wijst uit zijn midden een secretaris en 

een penningmeester aan. Het kan voor de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester uit zijn midden een 

vervanger aanwijzen.  

 

4. De fractievoorzitter van een ChristenUnie-fractie van een 

gemeente binnen het werkgebied van de afdeling is vaste 

adviseur van het afdelingsbestuur. Hij heeft met een 

raadgevende stem toegang tot de vergaderingen van het 

afdelingsbestuur en wordt daartoe door het afdelingsbestuur 

uitgenodigd, tenzij het afdelingsbestuur anders beslist. 

 

 

EINDE AFDELINGSBESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING. 

Artikel 9. 

1. Elk afdelingsbestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde 

tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

afdelingsvergadering 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. 

 

2. Elk afdelingsbestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn 

benoeming af, volgens een door het afdelingsbestuur op te 

maken rooster van aftreden. 

 

3. Het afdelingsbestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de 

ChristenUnie; 

b. door bedanken. 

 

10 lid 1. Het sluit nu aan bij de opbouw van het 

artikel over het bestuur in de landelijke statuten. 

 In lid 2 is bewust gekozen voor een ruimere 

mogelijkheid tot benoeming van bestuursleden. Zo 

is het mogelijk dat ChristenUnie-leden van buiten de 

afdeling in het afdelingsbestuur plaatsnemen. Zo 

wordt het dus mogelijk dat iemand van een naburige 

afdeling, het afdelingsbestuur (tijdelijk) komt 

versterken. 

 Lid 3 is vereenvoudigd voor wat betreft de dubbele 

functies gecombineerd in één persoon. 

 De wijze van verkiezen is in principe geregeld in het 

Reglement Kandidaatstelling. Het oude lid 3 kan 

dus verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9 

 Inhoudelijk ongewijzigd  
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BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET 

BESTUUR. 

Artikel 10. 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk 

hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. 

Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het 

bestuur bekleden. De functie van voorzitter is binnen het 

bestuur niet met een andere functie verenigbaar. 

 

2. 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. 

 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 

aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming 

door het bestuur worden gegeven. 

 

 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING - 

COMMISSIES. 

Artikel 11. 

1. a. Behoudens de beperkingen volgens de 

statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de kiesvereniging. 

 

b. Elke bestuurder is tegenover de kiesvereniging 

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. 

 

 

BESLUITVORMING EN WERKWIJZE VAN HET 

AFDELINGSBESTUUR. 

Artikel 10. 

 

1. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen 

gemaakt 

 

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 afdelingsbestuur regelt zijn eigen werkwijze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSTAAK - COMMISSIES - VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 11. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het 

afdelingsbestuur belast met het besturen van de afdeling.  

 

2. Elke afdelingsbestuurder is tegenover de afdeling gehouden tot 

een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien 

het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of 

meer afdelingsbestuurders behoort, is ieder van hen voor het 

geheel aansprakelijk ter zake 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 afdelingsbestuursleden beneden het 

voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het afdelingsbestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 

afdelingsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de 

open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

 

 

Artikel 10 

 Lid 1 is iets vereenvoudigd ten opzichte van het 

oude lid 2 (niet langer nodig dat de secretaris zélf 

notulen opmaakt, het moet wel gebeuren). 

 Lid 2 is het tweede deel van het oude lid 2. 

 Lid 3 bepaalt dat de werkwijze niet langer door de 

afdelingsvergadering, maar door het bestuur zelf 

kan worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 

 Inhoudelijk zo goed als ongewijzigd. In lid 7 is 

bepaald dat de afgevaardigde die op het 

Partijcongres mag stemmen, uit de leden van de 

afdeling moet komen. 
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2. Indien het aantal bestuursleden beneden een 

voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 

algemene vergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan 

de orde komt. 

 

3. 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. 

 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van of namens het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de kiesvereniging zich als borg 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden beroep worden gedaan. 

 

5. De voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de 

gemeenteraad is vast adviseur van het bestuur. Hij heeft 

met een raadgevende stem toegang tot de vergadering 

van het bestuur en wordt daartoe uitgenodigd tenzij het 

bestuur anders beslist. 

 

6. a. De kiesvereniging wordt vertegenwoordigd 

hetzij door het bestuur, hetzij door twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden. 

b. Het bestuur wijst de vertegenwoordiger aan die 

namens de kiesvereniging het stemrecht 

uitoefent in het Uniecongres. 

 

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 

Artikel 12. 

1. Het boekjaar van de kiesvereniging is gelijk aan het 

 

4. Het afdelingsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 

commissies die door het afdelingsbestuur worden ingesteld en 

opgeheven. Het afdelingsbestuur benoemt en ontslaat de leden 

van die commissies. 

 

5. Het afdelingsbestuur is, mits met goedkeuring van of namens 

het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie, bevoegd te besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de afdeling zich als borg 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 

een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring 

kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

 

6. De afdeling wordt vertegenwoordigd hetzij door het 

afdelingsbestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende 

afdelingsbestuursleden. 

 

7. Het afdelingsbestuur wijst uit de leden van de afdeling de 

afgevaardigde aan die namens de afdeling het stemrecht 

uitoefent in het Partijcongres. 
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kalenderjaar. 

 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

kiesvereniging zodanige aantekeningen te houden dat 

daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn door de algemene 

vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in 

de kiesvereniging 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 algemene vergadering 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 brengt aan de algemene vergadering 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 

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der 

kiesvereniging 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. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 

Artikel 12. 

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

 

2. Het afdelingsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 

de afdeling zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te 

allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 

gekend. 

 

3. Het afdelingsbestuur brengt op een afdelingsvergadering binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn door de afdelingsvergadering, zijn jaarverslag 

uit over de gang van zaken in de afdeling en het gevoerde 

beleid. Het afdelingsbestuur 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 

afdelingsbestuurders; 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 afdelingsbestuurders in rechte vorderen dat zij 

deze verplichting nakomen. 

 

4. De afdelingsvergadering benoemt jaarlijks een commissie van 

ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 

het afdelingsbestuur en die lid zijn van de ChristenUnie. Deze 

commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en 

lasten met toelichting en brengt aan de afdelingsvergadering 

verslag van haar bevindingen uit. 

 

5. Het afdelingsbestuur 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 

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der afdeling 

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 afdelingsvergadering een verklaring wordt overgelegd 

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

Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

 

7. Het afdelingsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de 

 

Artikel 12 

 Inhoudelijk ongewijzigd. 

 In lid 4 toegevoegd dat de leden van de 

kascontrolecommissie leden van de ChristenUnie 

dienen te zijn. 
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ALGEMENE VERGADERINGEN. 

Artikel 13. 

1. Aan de algemene vergadering komen in de kiesvereniging 

alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten 

aan het bestuur zijn opgedragen. 

 

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

wordt een algemene vergadering -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 12 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 12 genoemde commissie voor het 

volgende boekjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 

d. voorstellen van het bestuur of de leden, 

aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 

 

3. Andere algemene vergaderingen 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 algemene vergadering 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 of bij 

advertentie in ten minste een ter plaatse waar de 

kiesvereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 

belasten met de leiding der vergadering en het opstellen 

van de notulen. 

leden 2 en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te 

bewaren. 

 

AFDELINGSVERGADERINGEN. 

Artikel 13. 

1. De afdelingsvergadering is de algemene vergadering in de zin 

der wet. 

 

2. Aan de afdelingsvergadering komen in de afdeling alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 

afdelingsbestuur of aan een ander orgaan zijn opgedragen. 

 

3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, 

wordt een afdelingsvergadering -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 

12 met het verslag van de aldaar bedoelde 

commissie respectievelijk de verklaring van de 

aldaar bedoelde accountant; 

b. voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 

12 genoemde commissie voor het volgende 

boekjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 

d. voorstellen van het afdelingsbestuur of de leden, 

aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 

 

4. Andere afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls 

het afdelingsbestuur dit wenselijk oordeelt. 

 

5. Voorts is het afdelingsbestuur 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 afdelingsvergadering 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 of bij advertentie in ten minste een ter 

plaatse waar de afdeling gevestigd is veel gelezen blad. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan afdelingsbestuursleden 

belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de 

 

 

 

 

Artikel 13 

 Lid 1 is nieuw en geeft aan dat de (wettelijk) 

algemene vergadering "afdelingsvergadering" heet. 

 Lid 4 is een beetje aangepast "dagblad" is "blad" 

geworden (plaatselijk veel gelezen dagbladen zijn er 

niet zo veel meer). 

 Verder inhoudelijk ongewijzigd. 
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BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 14. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 

het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de 

adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld 

in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten 

minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 

van de vergadering niet medegerekend. 

 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 

vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18. 

 

 

TOEGANG EN STEMRECHT. 

Artikel 15. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden 

van de kiesvereniging. Geen toegang hebben geschorste 

leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande, 

dat een geschorst lid 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. Ieder lid van de kiesvereniging dat niet geschorst is, heeft 

een stem. 

 

4. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen 

door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de 

vereniging. Een lid van de kiesvereniging kan slechts als 

gevolmachtigde van één ander lid optreden. 

 

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN. 

Artikel 16. 

1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter 

van de kiesvereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken 

de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der 

andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als 

notulen. 

 

 

 

BIJEENROEPING AFDELINGSVERGADERING. 

Artikel 14. 

1. De afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het 

afdelingsbestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk dan wel 

langs elektronische weg aan de adressen van de leden. De 

termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, 

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 

meegerekend. 

 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 

vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18. 

 

 

TOEGANG EN STEMRECHT. 

Artikel 15. 

1. De afdelingsvergaderingen zijn openbaar.  

 

2. De afdelingsvergadering kan echter besluiten om één of 

meerdere punten van de agenda in beslotenheid te behandelen. 

Tot een besloten vergadering hebben afdelingsleden toegang. 

Over toegang van andere personen beslist de 

afdelingsvergadering. 

 

3. Ieder lid van de afdeling dat niet geschorst is, heeft een stem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN. 

Artikel 16. 

1. Een afdelingsvergadering wordt geleid door de voorzitter van de 

afdeling, zijn plaatsvervanger of een door het afdelingsbestuur 

aangewezen (technisch) voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 

 In lid 1 is nu geregeld dat de bijeenroeping ook 

langs elektronische weg (via e-mail) kan. 

 Verder inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 

 In navolging van het reglement Partijcongres, wordt 

hier nu (ook) geregeld dat de bijeenkomsten van de 

partij op afdelingsniveau openbaar zijn. 

 De machtiging is komen te vervallen (is ook landelijk 

niet aan de orde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 

 Lid 1 enigszins aangepast 

 Lid 2 is inhoudelijk hetzelfde gebleven. 
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voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 

daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe 

aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de 

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en 

ondertekend. 

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden 

gebracht. 

 

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 17. 

 

1. Het in de algemene vergadering 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. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het 

in het eerste lid bedoeld 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. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders 

bepalen, worden alle besluiten van de algemene 

vergadering genomen met volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 

tweede stemming, of ingeval van een bindende 

voordracht, een tweede stemming tussen de 

voorgedragen kandidaten, plaats. 

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 

persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 

worden vastgesteld en ondertekend. 

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

BESLUITVORMING VAN DE AFDELINGSVERGADERING. 

Artikel 17. 

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden 

alle besluiten van de afdelingsvergadering genomen met 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

2. Het in de afdelingsvergadering 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 

 Dit artikel is sterk ingekort. Twee redenen: de 

procedure is te gedetailleerd om in statuten te 

worden opgenomen (zou eventueel in reglement 

kunnen). Een andere reden: de procedure staat ook 

voor een deel al in het Reglement Kandidaatstelling. 
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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. 

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is 

begrepen de tweede stemming) wordt telkens 

gestemd tussen de personen, op wie bij de 

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 

uitgezonderd de persoon, op wie bij die 

voorafgaande stemming het geringste aantal 

stemmen is uitgebracht. 

Is bij die voorafgaande stemming het geringste 

aantal stemmen op meer dan één persoon 

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op 

wie van die personen bij de nieuwe stemming geen 

stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 

gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet 

rakende verkiezing van personen, dan is het 

verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de 

voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht 

of één der stemgerechtigden zulks voor de 

stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, 

gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 

mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

8. Een eenstemmig besluit van alle 

stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van 

het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 

besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen, mits met algemene 

stemmen, omtrent alle aan de orde komende 

onderwerpen -dus mede een voorstel tot 

statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft 
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geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 

voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 

voorschrift omtrent het oproepen en houden van 

vergaderingen of een daarmee verband houdende 

formaliteit niet in acht genomen. 

 

 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 18. 

1. In de statuten van de kiesvereniging 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 de algemene vergadering 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 de goedkeuring 

van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

 

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. 

 

ONTBINDING. 

Artikel 19. 

1. De kiesvereniging kan worden ontbonden door een besluit 

van de algemene vergadering. 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. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de ChristenUnie. 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 18. 

1. In de statuten van de afdeling kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van een afdelingsvergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. 

 

2. Zij die de oproeping tot de afdelingsvergadering 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 de goedkeuring van het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 

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

akte is ieder afdelingsbestuurslid bevoegd. 

 

 

ONTBINDING. 

Artikel 19. 

1. De afdeling kan worden ontbonden door een besluit van de 

afdelingsvergadering. 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 afdeling door de afdelingsbestuurders. 

 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de ChristenUnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18 

 Inhoudelijk ongewijzigd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19 

 Inhoudelijk ongewijzigd 
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4. De boeken en bescheiden van de kiesvereniging moeten 

worden bewaard gedurende de door de wet 

voorgeschreven termijn na afloop der vereffening. 

Bewaarder is de ChristenUnie, tenzij bij het besluit tot 

ontbinding een ander als zodanig is aangewezen en deze 

aanwijzing door het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie 

is goedgekeurd. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 20. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement 

vaststellen. De algemene vergadering is te allen tijde 

bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te 

heffen. 

 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de 

wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met 

deze statuten, noch met de statuten en reglementen van 

de ChristenUnie. 

4. De boeken en bescheiden van de afdeling moeten worden 

bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na 

afloop der vereffening. Bewaarder is de ChristenUnie, tenzij bij 

het besluit tot ontbinding een ander als zodanig is aangewezen 

en deze aanwijzing door het Landelijk Bestuur van de 

ChristenUnie is goedgekeurd. 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 20. 

1. De afdelingsvergadering kan een huishoudelijk reglement 

vaststellen.  

 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, 

ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze 

statuten, noch met de statuten en reglementen van de 

ChristenUnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 20 

 Inhoudelijk ongewijzigd 

 



 

 
Bijlage: planning 
 

Voorstel Vernieuwing partijstructuur Fase 2 
Pagina 36 van 37 

 

Wat Wie Wanneer 

De partij stemt in met het 
voorstel om naar afdeling-
verenigingen te gaan 

Landelijk – Uniecongres 22 november 2014  
[GEDAAN] 

Concrete tekstvoorstellen tav 
landelijke statuten en lokale 
modelstatuten worden 
ontwikkeld 

Landelijk – Landelijk Bestuur/ 
partijbureau 

november 2014-april 2015 
[GEDAAN, ZIE A EN B] 

Concrete tekstvoorstellen tav 
overige reglementen waarop 
de statutenwijzigingen impact 
hebben worden ontwikkeld 

Landelijk – Landelijk Bestuur/ 
partijbureau 

november 2014-april 2015 
[GEDAAN, ZIE C] 

De tekst van landelijke 
statuten, model statuten 
afdelingen en eventueel 
overige reglementen wordt 
vastgesteld 

Landelijk – Partijcongres 13 juni  2015 

Kiesverenigingen controleren 
of de juiste 
bestuurssamenstelling bij de 
Kamer van Koophandel bekend 
is *) 

Lokaal – kiesvereniging 
bestuur 

Voorjaar/ zomer 2015 

Kiesverenigingen beleggen een 
algemene vergadering waarop 
tot wijziging van de lokale 
statuten wordt besloten *) 

Lokaal – Algemene 
vergadering 

oktober-november 2015 

Alle lokale besluiten tot 
statutenwijziging worden 
administratief verwerkt 

Landelijk – partijbureau oktober-december 2015 

De uitrol van fase 2 is voltooid  1 januari 2016 
 

*) vanuit het partijbureau worden kiesverenigingbesturen ondersteund, o.a. met aanreiken van 
formulieren, voorbeeld besluitteksten etc. 



 

 
Bijlage: omnummertabel landelijke statuten 
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Huidig  
artikelnumer 

Voorstel Na omnummering 
(nieuwe situatie) 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 3B 4 

 3C 5 

 3D 6 

4 4 7 

5 5 8 

6   

6A 6A 9 

7 7 10 

8 8 11 

8A 8A 12 

9 9 13 

10 10 14 

11 11 15 

12   

13 13 16 

14 14 17 

15 15 18 

16 16 19 

17 17 20 

18 18 21 

19   

20 20 22 

21 21 23 

22 22 24 

23 23 25 

24 24 26 

 


