Uniecongres 3 oktober 2009
Behorende bij agendapunt 3A

Agendapunt 3A
Motie Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten
Ingediend door ChristenUnie Zoetermeer
Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 3 oktober 2009,
gelezen:
het Handboek Verkiezingen (versie september 2008), met name hoofdstuk 4,
constaterende dat:
het beleid met betrekking tot samenwerking met andere partijen sinds 2005 formeel niet veranderd is,
er desondanks discussie kan ontstaan over bepalingen in samenwerkingsovereenkomsten die in 2005 geen
aanleiding gaven tot discussie,
door het landelijk bestuur gewenste wijzigingen van een samenwerkingsoveerkomst weer met het bestuur van
de andere partij bediscussieerd moeten worden,
overwegende dat:
het van belang is dat de samenwerkingsovereenkomsten onafhankelijk getoetst worden aan de Kieswet,
dat advies van het Landelijk Bestuur van belang is omdat het voor kan komen dat een plaatselijke
kiesvereniging onvoldoende op de hoogte is van de geldende regels,
dat een samenwerking tussen kiesverenigingen maatwerk is en alleen plaatselijke besturen en
ledenvergaderingen op de hoogte zijn van de lokale verhoudingen,
dat de uitgebreide toetsing door het Landelijk Bestuur het besluitvormingsproces complex maakt, doordat
wijzigingen naar aanleiding van toetsing door het Landelijk Bestuur weer met het bestuur van de andere partij
besproken moeten worden,
dat door het Landelijk Bestuur een adviserende rol te geven, het in een vroeg stadium betrokken kan worden bij
de samenwerking, zodat na het opstellen van de overeenkomst tussen de betrokkenen alleen nog de
goedkeuring van de ledenvergadering nodig is,
wijziging van beleid of van de uitvoering van beleid in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen als gevolg heeft
dat er meer tijd in het proces van goedkeuring moet worden gestoken in een periode dat de kiesverenigingen
bezig zijn met de kandidatenlijst, het programma en de campagne,
spreekt uit dat:
het Landelijk Bestuur, of het door het Landelijk Bestuur met de toetsing van samenwerkingsovereenkomsten
belaste orgaan, de betreffende kiesvereniging alleen zal adviseren over de samenwerking met andere partijen,
bijvoorbeeld met betrekking tot:

de wenselijkheid van de samenwerking,

de verdeling van de zetels tussen de samenwerkende partijen en

afspraken met betrekking tot tussentijdse vacatures voor zover binnen de kaders van de Kieswet,
draagt het Landelijk Bestuur op om:
bij de toetsing een overeenkomst alleen dan niet goed te keuren als deze in strijd is met de Kieswet of bindende
afspraken bevat die op grond van de Kieswet niet afdwingbaar zijn,
spreekt voorts uit dat:
wijziging van het beleid inzake samenwerking of van de uitvoering hiervan alleen met instemming van het
Uniecongres en minimaal anderhalf jaar voor de betreffende verkiezingen dient plaats te vinden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies Landelijk Bestuur: NIET OVERNEMEN
In april 2005 heeft het bestuur samen met het SGP-bestuur een beleidslijn opgesteld, die door het Uniecongres is
geaccordeerd. Het vaststellen van zo’n lijn was nodig, omdat niet zelden vervelende situaties rondom samenwerking aan
de orde waren – bijvoorbeeld omtrent het recht van partijen om in vrijheid hun eigen kandidaten aan te wijzen. Naast
deze beleidslijn hanteert het LB vanaf 2006 het “Kieswet-conform”-principe.
Het LB heeft bovengenoemd kader heel bewust ook voor 2010 als uitgangspunt genomen en heeft dit tijdig aan de kv’s
gecommuniceerd (Handboek Verkiezingen, september 2010).
Het LB acht het onwenselijk om op dit moment, nu de toetsing van de samenwerkingsovereenkomsten in volle gang is,
het toetsingskader te versmallen, waartoe indiener in deze motie feitelijk oproept.
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