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8. Voorbereidingen Europese Verkiezingen 2014 

 
 
Inleiding 
Tijdens het agendapunt Voorbereidingen Europese Verkiezingen 2014, informeert het Landelijk 
Bestuur conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen (RK&V) het Uniecongres over de 
af te leggen route naar de verkiezingen voor het Europees Parlement die in mei of juni 2014 zullen 
worden gehouden. Ook doet het bestuur enkele procedure voorstellen. 
 
A. Samenwerking voor en na de verkiezingen 
 
De ChristenUnie en haar voorgangers GPV en RPF hebben sinds 1984 in het Europees Parlement 
nauw samengewerkt met de SGP. Er is tot op heden een gemeenschappelijke lijst geweest en een 
gezamenlijk verkiezingsprogramma. In de jaren voor 2009 sloot de gezamenlijke ChristenUnie/SGP 
delegatie zich aan bij een technische fractie, met telkens een andere naam (nu EFD, hiervoor 
IND/DEM). Over de aansluiting bij destijds de IND/DEM-groep waren zowel ChristenUnie als SGP 
ontevreden, vooral ingegeven door het soms bedenkelijke allooi van andere delegaties in deze fractie, 
zodat in de aanloop naar de verkiezingen van 2009 is gezocht naar een alternatief. Toen de nieuwe 
fractie ECR (Europese conservatieven en hervomers) werd opgericht op initiatief van de Britse 
Conservative Party, werd besloten om zich bij de ECR aan te sluiten. 
Na de verkiezingen van 2009 ontstonden problemen rondom de aansluiting van de SGP bij de ECR-
fractie, vanwege het vrouwenstandpunt van die partij. Uiteindelijk trad de SGP-Europarlementariër niet 
toe tot de ECR, maar tot -opnieuw- een technische  fractie (EFD). 
Dit heeft geleid tot het onverkwikkelijke feit dat ChristenUnie en SGP weliswaar gezamenlijk de 
verkiezingen van 2009 zijn ingegaan, maar in twee verschillende fracties terecht zijn gekomen in het 
Europees Parlement. 
 
Het Landelijk Bestuur is in gesprek met het bestuur van de SGP over een mogelijk hernieuwde 
samenwerking vóór en ná de EP-verkiezingen. Het is nu nog onduidelijk waar dit toe gaat leiden. Het 
Landelijk Bestuur hoopt in volgend Uniecongres hier nader over te informeren.. 
 
B. Voorstel totstandkoming verkiezingsprogramma  
 
Het Landelijk Bestuur heeft besloten om  conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, 
de procedure voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma als volgt vast te stellen:  
 
Voorstel 7.1 
 
a. Het bestuur stelt voor om een verkiezingsprogrammacommissie te benoemen. Het concept-

verkiezingsprogramma zal aan het volgende Uniecongres ter goedkeuring worden aangeboden. 
 
b. De opdracht aan de programmacommissie luidt als volgt:  

Ontwikkel en schrijf een verkiezingsprogramma dat:  
- gebaseerd is op Uniefundering, Unieverklaring, kernprogramma en bovenal de bijbel als de 

betrouwbare openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven,  
- aansluit bij het verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering’ voor de Tweede 

Kamerverkiezingen, 
- een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft,  
- herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in Europa,  
- appellerend is in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke 

voornemens,   
- actiepunten bevat die te herleiden zijn tot de hoofdtekst,  
- een pakkende, samenvattende inleiding heeft, 
- op uiterlijk 6 december 2013 aan het Landelijk Bestuur kan worden aangeboden.  
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c. Het Landelijk Bestuur stelt voor de volgende programmacommissie in te stellen: 
- Eimert van Middelkoop (oud-minister van Defensie en oud-Tweede en Eerste Kamerlid), 

voorzitter 
- Leen Hordijk (em. hoogleraar milieukunde, oud-directeur Europees onderzoeksinstituut voor 

milieu en duurzaamheid) 
- Stieneke van der Graaf (Provinciale Statenlid Groningen) 
- Pim Roza (beleidsmedewerker TK fractie) 
- Benjamin Beldman (beleidsmedewerker Eurofractie) 
- Rinze Broekema (Programmasupervisor Prodemos) 

 
Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst, bijzonder 
adviseur van de commissie. 
Als adviseurs voor de verkiezingsprogrammacommissie treden op: Arie Slob en Gert-Jan Segers 
(Tweede Kamerfractie), Roel Kuiper (Eerste Kamerfractie), Peter van Dalen (Eurofractie), Gert 
Schouwstra (Internationaal secretaris LB), Piet Adema (politiek secretaris LB), Wouter Bekers (WI), 
Hanneke Palm (Perspectief), Ard Kleijer (Bestuurdersvereniging). 
 
Het spreekt voor zich dat als de hierboven onder punt A genoemde gesprekken leiden tot een 
gezamenlijke kandidatenlijst met de SGP, ook de SGP een inbreng zal moeten hebben. In dat geval 
moeten beide partijen de tekst van het programma voor hun rekening kunnen nemen. Hieruit vloeit 
voort dat ook de SGP een delegatie levert voor de verkiezingsprogrammacommissie.  
 
 
C. Voorstel totstandkoming kandidatenlijst (art. 4 lid 2 sub a en b RK&V) 
 
 
Voorstel 7.2 
 
a. Het bestuur stelt voor om een selectiecommissie te benoemen. De concept-kandidatenlijst zal aan 

het volgende Uniecongres ter goedkeuring worden aangeboden. 
 
b. De opdracht aan de selectiecommissie luidt als volgt: 

- Voer een selectieprocedure uit volgens het geldende Reglement Kandidaatstelling 

uitmondend in een rapportage met een toelichting op het gevoerde proces, een advieslijst en 

de motivatie voor de geadviseerde volgorde.  

- Hanteer voor de beoordeling van kandidaten als toetsingscriteria het hierna onder c. 

beschreven profiel voor de kandidaten.  

- Streef naar een kandidatenlijst die een zodanige afspiegeling van de diversiteit van de 

doelgroepen kent, dat huidige en potentiële kiezers zich daarin kunnen herkennen.  

- Rapporteer uiterlijk 10 december 2013 aan het Landelijk Bestuur.  

 
c. Het Landelijk Bestuur stelt voor om bij de selectie het volgende profiel te hanteren.  
 

1. Ten aanzien van bewezen of vermoede kwaliteiten, een Europarlementariër namens de 
ChristenUnie: 

 heeft politieke vaardigheden 

 is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer Europees 
relevante beleidsvelden; 

 is bekend met de Europees-nationale staatkundige verhoudingen en ontwikkelingen; 

 heeft een goed analytisch denkvermogen; 

 kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren; 

 is vaardig in woord en geschrift; 

 is zorgvuldig, transparant en integer; 

 is teamworker; 

 is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie; 

 staat open voor coaching en kritiek; 

 opereert in een netwerk van christelijke en niet-christelijke maatschappelijke organisaties; 

 is in staat om groepen in de samenleving te mobiliseren; 
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 is een goede debater en onderhandelaar; 

 staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en voor discussie met de 
achterban; 

 is in staat om het unieke ChristenUnie-profiel relevant en zichtbaar in de media uit te 
dragen; 

 moet in staat zijn om vanuit inhoud doordachte one-liners af te geven; 

 kan pieken bij drukte en op cruciale momenten; 

 is vaardig in het simultaan hanteren van onderwerpen en het schakelen daartussen; 

 kent de weg in de digitale wereld en weet moderne media te benutten; 

 spreekt één of meer vreemde, Europese talen vloeiend. 
 
Om aan deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid, een evenwichtige 
thuissituatie en een positieve ondersteuning door de eventuele partner noodzakelijk.  
 

2. Ten aanzien van uitstraling en impact, een Europarlementariër namens de ChristenUnie: 

 is herkenbaar als christen; 

 moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken; 

 kan politieke resultaten behalen; 

 heeft een eenvoudig voor iedereen begrijpbaar taalgebruik; 

 staat herkenbaar voor Unieverklaring, Uniefundering en het partijprogramma; 

 is in staat om het verkiezingsprogramma helder en relevant uit te dragen; 

 is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes; 

 is betrouwbaar en vertrouwenwekkend, 

 komt goed over op radio en TV en weet zich een eigen plek in de media te verwerven.
  

d. Het Landelijk Bestuur stelt voor om, conform het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, de 
volgende selectiecommissie in te stellen: 
- André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, oud-vicepremier en voormalig politiek 

leider ChristenUnie), voorzitter 
- Bernhard Kok (senior consultant arbeidsmobiliteit, Perspectief groep) 
- Heleen van den Berg (programmamanager decentralisatie jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond, 

oud-beleidsmedewerker Euro- en TK fractie) 
- Matthijs de Snoo (vicevoorzitter PerspectieF) 

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst, bijzonder 
adviseur van de commissie. 
 
 
Conform het reglement, zal de commissie een advieslijst opstellen van kandidaten voor de EP-
verkiezingen. Het bestuur denkt daarbij aan een lijst die maximaal 20 namen bevat. Deze lijst zal, 
inclusief een toelichting op de werkwijze en een motivering, aan het Landelijk Bestuur worden 
aangeboden. Het bestuur beslist vervolgens of het dit advies overneemt, dan wel gemotiveerd van het 
advies zal afwijken. Het advies van de commissie is openbaar; het Uniecongres kan er kennis van 
nemen. De commissie kan een (vertrouwelijk) voorbehoud maken, door bepaalde onderdelen van het 
advies alleen aan het bestuur toe te vertrouwen (een en ander conform het Reglement 
Kandidaatstelling).  
 
 
 


