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Voorstel Wijze van deelname aan
Europese Verkiezingen 2014

Achtergrond
In lijn met het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, betrekt het Landelijk Bestuur het
Uniecongres bij de besluitvorming over de wijze van deelname aan de Europese verkiezingen. Op het
Uniecongres van 13 april j.l. heeft het Landelijk Bestuur aangegeven dat op dat moment nog niet
duidelijk was of en zo ja hoe samenwerking met de SGP inhoud gegeven zou worden.
Deze onduidelijkheid kon niet los worden gezien van het feit dat partijen sinds 2009 los van elkaar
opereren in het Europees Parlement. De vertegenwoordigers van ChristenUnie en SGP, Peter van
Dalen en Bas Belder, zitten niet bij elkaar in één fractie. De aanvankelijk gezamenlijke ChristenUnieSGP delegatie is gesplist. Van Dalen zit namens de ChristenUnie bij de fractie van Europese
Conservatieven en Hervormers (de ECR-group, met de Britse Conservatives als grootste delegatie).
Omstandigheden die niet door ChristenUnie en SGP waren gezocht of gewild, leidden er toe dat
Belder zich niet bij de ECR aansloot. Hij sloot zich aan bij een fractie die de facto een technisch
samenwerkingsverband is van relatief kleine en doorgaans uitgesproken anti-Europese delegaties, het
Europa van Vrijheid en Democratie (de EFD-group, met daarin o.a. het Italiaanse Lega Nord en de
Britse UKIP).
Vanuit deze situatie dient de vraag zich aan rondom eventuele hernieuwde samenwerking. Medio
2012 heeft het Landelijk Bestuur een commissie ingesteld die hem in deze kwestie heeft geadviseerd.
Op basis van dat advies zijn gesprekken met de SGP gestart die geleid hebben tot het voorstel zoals
het Landelijk Bestuur dat heeft geformuleerd: om opnieuw met de SGP met een inééngeschoven lijst
aan de Europese Verkiezingen mee te doen.
Onderbouwing
Bij de keuze voor een hernieuwde samenwerking speelt een aantal doorslaggevende factoren een rol:
1. We hebben een gedeelde missie: ook Europese politiek met een open bijbel
Bij alle afwegingen die hierbij een rol zouden kunnen spelen, staat voorop dat er bij
ChristenUnie en SGP over en weer herkenning is bij de gedachte dat het goed is om ook in de
Europese arena een politiek geluid te laten klinken vanuit een overtuiging die gefundeerd is op
de bijbel.
2. Er is altijd programmatische overeenstemming geweest tussen ChristenUnie en SGP
Hoewel ChristenUnie en SGP verschillende partijen zijn, heeft dit in de Europese context nooit
tot problemen geleid. Op 1979 na (de eerste EP-verkiezingen) hebben de ChristenUnie (en
haar voorgangers) en de SGP altijd samengewerkt op Europees niveau. Ook bij de laatste
verkiezingen in 2009 was dit het geval. Onder het motto Samenwerking ja, superstaat nee,
kwam in goede harmonie een gezamenlijk verkiezingsprogramma tot stand en werd een
gezamenlijke campagne gevoerd. De verwachting van de besturen van partijen is dat een
dergelijk gezamenlijk programma ook dit maal geen problemen oplevert.
3. ChristenUnie en SGP zijn beide lid van dezelfde Europese partij: de ECPM
De ChristenUnie is een van de initiators geweest om in 2003 de ECPM op te richten. In 2010
is deze beweging van Europese christelijke partijen door het Europees Parlement erkend als
officiële Europese politieke partij (niet te verwarren met een fractie in het Europees
Parlement). Sinds 2011 is ook de SGP lid van de ECPM. Binnen dit netwerk van Europese
christelijke partijen wordt een samenwerking tussen ChristenUnie en SGP als zeer
vanzelfsprekend beschouwd.
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4. Het gezamenlijk optrekken is mogelijk in een constructieve Europese fractie
Ondanks deze overeenstemming, is er momenteel de feitelijke situatie van gescheiden
optrekken. Die past niet bij de gedeelde missie en de programmatische overeenstemming. En
ook niet bij 'zomaar weer' gezamenlijk aan verkiezingen meedoen. Wil de ChristenUnie
geloofwaardig de kiezer tegemoet kunnen treden, dan past bij een gezamenlijke missie en
programma alleen een gezamenlijk optreden: zowel qua lijst als wanneer het gaat om de
keuze voor een fractie. Het feit dat de ECR-fractie heeft aangegeven dat de SGP-delegatie nu
van harte welkom is en het SGP-bestuur heeft aangegeven tot de fractie te willen toetreden,
maakt een hernieuwd gezamenlijk optrekken in het parlement mogelijk.
Van belang is overigens dat overeenstemming kon worden bereikt over déze Europese
fractie. De ECR is een constructieve fractie waarbinnen de gedachte Samenwerking ja,
superstaat nee, een gedeelde is. Ook op veel andere terreinen is er een gedeelde agenda
met wat waar de ChristenUnie (en de SGP) in Europa voor staat. Eén en ander komt ook tot
uitdrukking in de oprichtingsverklaring van de ECR, de Praagse beginselverklaring.
5. Samenwerking is een electoraal realistische keuze
In de laatste plaats (maar daarmee niet onbelangrijk) is de voorgestelde vorm van
samenwerking ook ingegeven door electorale overwegingen. Bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement zijn maar 26 zetels te vergeven. Dat betekent een kiesdeler van 3,85%.
Voor een eerste zetel moet die kiesdeler ook nog eens helemaal gehaald worden, waarmee
de kiesdeler tegelijk een kiesdrempel is. Op basis van recente stemgegevens blijkt dat het
voor de ChristenUnie alleen realistisch is om te mogen verwachten dat het behalen van die
kiesdrempel behaald wordt (zij het niet zonder risico). Maar dit geldt niet voor de SGP,
waardoor zij in dat geval hoogstwaarschijnlijk géén vertegenwoordiger in het Europees
Parlement zouden hebben. Trekken beide partijen gezamenlijk op, dan is de kans op twee
gezamenlijke EP-zetels realistisch te noemen.
Samenwerkingsovereenkomst
Om de samenwerking tussen partijen te formaliseren, hebben de besturen van ChristenUnie en SGP
een tekst voor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het voert te ver om ieder detail in deze
overeenkomst aan het Uniecongres voor te leggen, maar enkele kernpunten uit de overeenkomst zijn:
 dat partijen zich inzetten om een Europees beleid te bevorderen zoals verwoord in een
gezamenlijk programma,
 dat partijen zich inzetten om, mochten er twee zetels behaald worden, beide partijen in het
Europees Parlement vertegenwoordigd te laten zijn (ook bij eventuele tussentijdse vacatures),
 dat de ChristenUnie 12 en de SGP 8 kandidaten levert voor de gezamenlijke 20-koppige lijst,
waarbij de ChristenUnie onder meer de plaatsen 1, 3 en 4 levert en
 dat partijen een gezamenlijke, doelgroepgerichte campagne voeren.

Voorstel
Bovenstaande in ogenschouw nemende, stelt het Landelijk Bestuur aan het Uniecongres, in
vergadering bijeen op 23 november 2013 in De Schuilplaats te Ede, dan ook voor:
om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van mei 2014 samen te werken met de SGP,
door uit te komen met een gezamenlijke, ineengeschoven kandidatenlijst.
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