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Kerndocumenten 

 

- Iedere politieke partij kent een of meerdere politieke kerndocumenten, geschreven voor het 

politieke beleid op de lange termijn. Daarop worden bijvoorbeeld verkiezingsprogramma’s 

gebaseerd.  

- Veel partijen kennen één politiek kerndocument, oftewel een beginselprogramma, -manifest of 

-verklaring. Zo kent de SGP een ‘program van beginselen’, het CDA een ‘program van 

uitgangspunten’. 

- De ChristenUnie heeft haar politieke beginselen vastgelegd in drie kerndocumenten: de 

Uniefundering (ook wel geduid als grondslag), de Unieverklaring (ook wel geduid als missie) 

en het Kernprogramma. 

 

Uniefundering (grondslag) 

 

- De Uniefundering is de grondslag van de ChristenUnie. Dit document geeft een antwoord op 

de vraag wat de ChristenUnie voor politieke partij is: op basis van welke waarden en identiteit 

de ChristenUnie politiek bedrijft. (www.christenunie.nl/uniefundering)  

- De Uniefundering legt de basis voor Unieverklaring en Kernprogramma.  

- Wie lid wordt van de ChristenUnie wordt gevraagd de Uniefundering te onderschrijven. Met 

mensen die een politieke functie gaan bekleden gaat de ChristenUnie actief in gesprek over de 

Uniefundering en zij zetten daaronder hun handtekening. 

 

http://www.christenunie.nl/uniefundering


Unieverklaring (missie) 

 

- De Unieverklaring is de missieverklaring van de ChristenUnie. Dit document geeft een 

antwoord op de vraag wat de ChristenUnie wil bereiken. 

(www.christenunie.nl/nl/unieverklaring) 

- De missie van de ChristenUnie (Unieverklaring) hangt samen met de grondslag van de 

ChristenUnie (Uniefundering) en wordt praktisch uitgewerkt in het Kernprogramma.  

- Wie lid wordt van de ChristenUnie wordt ook gevraagd de Unieverklaring te onderschrijven. 

Met mensen die een politieke functie gaan bekleden gaat de ChristenUnie actief in gesprek 

over de Uniefundering en zij zetten daaronder hun handtekening. 

 

Kernprogramma  

 

- Het kernprogramma is gebaseerd op de Uniefundering en Unieverklaring en een uitwerking 

van het laatste document. Dit document bevat een uitwerking van de vraag wat de 

ChristenUnie wil bereiken. Bij de eerste twee documenten gaat het om teksten van enkele 

zinnen of alinea’s, bij het kernprogramma om een tekst van tien pagina’s. 

(www.christenunie.nl/kernprogramma) 

- Het kernprogramma is op zijn beurt weer uitgangspunt voor de verkiezingsprogramma’s van 

de ChristenUnie.  

- Bestuurders en politiek vertegenwoordigers van de ChristenUnie onderschrijven het 

kernprogramma.  
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