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FRACTIEREGLEMENT 

 
Voorstel 
Het Landelijk Bestuur stelt het partijcongres d.d. 20 november 2021 voor het volgende besluit te nemen: 

Alle fracties en de delegatie in het Europees Parlement van de ChristenUnie zijn verplicht tot het vaststellen 

van een fractie- of delegatiereglement voor de fractie of delegatie waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. 

De voor de betreffende fractie en delegatie verantwoordelijke besturen zien erop toe dat dit zo spoedig 

mogelijk gebeurt. Zolang dit niet gebeurd is, is het modelfractiereglement dat voor de respectievelijke 

geleding is vastgesteld door het bestuur van de BestuurdersVereniging richtinggevend. 

 

Toelichting 

Bij de evaluatie van de geschillen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan binnen de ChristenUnie 

stuitten we op een manco. Namelijk dat niet alle fracties een fractiereglement hebben vastgesteld. Juist als er 

binnen een fractie geschillen zijn is het hebben van een fractiereglement van groot belang. Er kan bijv. verschil 

van mening bestaan over wie precies lid zijn van een fractie. Zijn dat in het voorbeeld bij gemeentelijke fracties 

alleen de gekozen raadsleden of ook de beëdigde commissieleden? Hierover geeft een fractiereglement 

duidelijkheid. 

Er zijn modelfractiereglementen gemaakt door de adviseurs van het partijbureau en goedgekeurd door het 

bestuur van de BestuurdersVereniging. 

Fracties kunnen het modelreglement naar eigen inzicht aanpassen. Hun besturen zien erop toe dat er een 

reglement wordt vastgesteld. De besturen kunnen meedenken over de inhoud, maar de fracties stellen 

uiteindelijk hun eigen reglement vast. 

Zolang fracties geen fractiereglement hebben vastgesteld is het modelreglement richtinggevend in geval van 

problemen. Bewust is gekozen voor het woord ‘richtinggevend’ aangezien het woord ‘verplichtend‘ te ver zou 

gaan. Een partijcongres kan niet de inhoud van een reglement verplichten voor fracties met 

volksvertegenwoordigers die ’zonder last’ zijn verkozen. 

Er wordt in het conceptbesluit ook gesproken van een delegatiereglement. Dit betreft de Europarlementariërs. 

Het is een goede zaak als bepaalde afspraken over bijv. fractievorming, -aansluiting, financiële verantwoording 

en voortgangsgesprekken in een reglement worden vastgelegd. 

 

 

 

 


