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FUSIEPROTOCOL 

De ondergetekenden: 

1. de Anti-Revolutionaire Partij, hieronder te noemen: 

2. de Christelijk-Historische Unie, hieronder te noemen: 
"CEIt.J" 

3. de Katholieke Volkspartij, hieronder te noemen: "KVP". 

IN AANMERKING NEMENDE: 
A. dat de partijbesturen, c.q. het Uniebestuur van AR, 

CHU en KVP in 1967 met elkaar besprekingen zijn begon-
nen met als doel te geraken tot een nauwere samenwer-
king tussen deze Nederlandse christen-democratische 
partijen; 

B. dat deze besprekingen in concreto er toe geleid hebben 
dat AR, CHU en KVP voor de Tweede Kamerverkiezingen in 
1971 uitkwamen met een gemeenschappelijk urgentiepro-
gram, zij het dat de drie onderscheiden Kamerfracties 
hun zelfstandigheid behielden; 

C. dat de drie partijen vervolgens in februari 1972 de 
zogenaamde "Contactraad" instelden, die tot taak 
kreeg de mogelijkheden van een verdere politieke en 
partij-organisatorische samenwerking nader te onder-
zoeken; 

D. dat de Contactraad in juni 1972 een nota uitbracht, 
getiteld: "op weg naar een verantwoordelijke maatschap-
pij", met als ondertitel "Een politieke strategie voor 
de zeventiger jaren"; 

E. dat deze nota in de drie partijen uitvoerig en diep-
gaand besproken werd, hetgeen - ondanks het ontbreken 
van een gemeenschappelijk program voor de vervroegde 
Tweede Kamerverkiezingen in 1972 en een verschil in 
politieke opstelling van de drie partijen jegens het 
in 1973 geformeerde kabinet - leidde tot het opstellen 
van een gelijkluidende resolutie, die op 23 juni 1973 
door de partijraden van AR en KVP en de Algemene Ver-
gadering van de CHU als de daartoe bevoegde partij-, 
organen werd aanvaard en welke als bijlage 1 aan dit 
fusie-protocoL is toegevoegd (de AR-partijraad aan- 
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vaardde een amendement op deze resolutie, welke in de 
bijlage apart is vermeld); 

F. dat krachtens vermelde resolutie een pre-federatieve 
samenwerking tot stand kwam, genaanti Christen Democra-
tisch Appèl (CDA), onder leiding van een voorlopig be-
stuursorgaan, dat als speciale opdracht kreeg concrete 
voorstellen betreffende de vormgeving van het CDA uit 
te werken; 

G. dat het bestuursorgaan voorstelde een federatie in het 
leven te roepen als groeirnodel  tot een algemene fusie 
van AR, CRU en KVP in de partij het CDA; 

H. dat op 15 april 1975 de statuten van de federatie door 
alle bevoegde partij-organen van AR, CRU en KVP zijn 
aanvaard, waardoor het CDA als federatie tussen de 
partijen tot stand kwam, geleid door federatieve or-
ganen, bekleed met federatieve bevoegdheden; 

J. dat tijdens een bijeenkomst van de drie partijen, ge-
houden te Berg en Dal op 30 en 31 oktober 1975, een 
verschil van mening bleef bestaan over de vraag of van 
de vertegenwoordigers van de CDA mocht worden ver-
wacht, dat zij ook persoonlijk het Evangelie voor hun 
politiek handelen aanvaarden, zij het dat dit menings-
verschil geen belemmering vormde voor het uitkomen met 
én lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1977; 

K. dat inmiddels de partijraden van AR en KVP en de CH-
Unieraad in hun respectieve vergadering van 9 december 
1978 zich positief uitspraken over het rapport "rela-
tie geloof en politiek handelen", opgesteld door een 
CDA-commissie, welke was ingesteld, nadat de partijen 
een vervschil van mening over het functioneren van de 
grondslag hadden geconstateerd; 

L. dat de bevoegde partij-organen, zijnde de partijraden 
van AR en KVP en de Unieraad van de CRU, in hun re-
pectieve vergadering van 9 december 1978, uitspraken, 

dat zij ieder de kern van het rapport "relatie geloof 
en politiek handelen" voor hun rekening nemen door de 
aanvaarding van een resolutie met een gelijkluidende 
tekst, welke als bijlage 2 aan dit fusie-protoçol is 
toegevoegd; 

M. dat deze juridisch-organisatorische stap politieein- 
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houd heeft gekregen, doordat de fracties van AR, CHU 
en KVP in de - Tweede Kamer in mei 1976 besloten tot 
gemeenschappelijke fractievergaderingen, hetgeen er 
mede toe leidde, dat de AR, CHU en KVP voor de verkie-
zingen van de leden van d Tweede Kamer op 25 mei 1977 
uitkwamen met één lijst, uitmondend in één CDA-fractie 
in de Tweede Kamer der Staten Generaal, zulks terwijl 
de drie fracties in de Eerste Kamer met ingang van 20 
september 1977 opgingen in één CDA-fractie; 

N. dat de AR, CHU en KVP zich beraden hebben en overeen-
stemring hebben bereikt met ingang van 11 oktober 1980 
het federatieve verband door fusie om te vormen tot 
een partij, onder de vigueur van de navolgende statu-
ten en reglementen, tot stand komend krachtens de hier-
onder volgende invoeringsbepalingen en tevens gere-
geerd door de na de statuten en reglementen vermelde 
overgangsbepalingen; 

lvi 

P-  
Artikel P.1. 

De partijen heffen zich per 11 oktober 1980 op tenein 
door volledige fusie op te gaan in één partij: het 
als zodanig omgevormde Christen Democratisch Appèl 
(CDA). De daartoe benodigde wijziging van de statuten 
van de federatie CDA behoeft, krachtens artikel 8 
daarvan, de goedkeuring van het Congres. Volgens de 
inleiding van de statuten van de federatie CDA dienen 
wijzigingen daarvan te worden goedgekeurd door dezelf-
de organen van AR, CHU en KVP, die deze statuten heb-
ben vastgesteld en die deze goedkeuring zullen verle-
nen onder de opschortende voorwaarde, dat het Congres 
van de federatie CDA de statuten ongewijzigd goedkeurt. 

Artikel P.2. 

De organen , krachtens eigen statuten bevoegd tot op-
heffing van de partij, mitsgaders aangaan van de fusie 
zijn: 
voor de AR: 
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de stemhebbende leden van de partijraad en de kiesver-
enigingen te zamenndelende op de voet van artikel 32 
lid 11 van de statuten van de AR; 

voor de CHU: 
de Algemene Vergadering, beslissende krachtens artikel 

van de statuten van de CHU;  

prone I MOM FrMAJ 
de partijraad, beslissende krachtens artikel lüOa van 
het Algemeen Reglement van de KVP. 

Door de unanieme aanvaarding van het fusieprotocol be-
sluiten deze organen tot opheffing der afzonderlijke 
partijen en door middel van fusie op te gaan in het 
CDA. 

Artikel P.3. 

Aangezien ingevolge artikel 5 van de statuten van de 
federatie CDA de leden van AR, CHU en KVP - naast de 
recttreekse leden - reeds lid zijn van het CDA, is er, 
behoudens ten opzichte van die leden van de CHU die ge-
bruik hebben gemaakt van de hun bij artikel 1 lid 2 
van de Unie-statuten geboden mogelijkheid om afstand 
te doen van het automatische lidmaatschap van het CDA, 
geen afzonderlijke wilsverklaring vereist  an  als lid 
toe te treden tot het CDA. Na de fusiedatum gelden 
voor beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend de 
desbetreffende bepalingen van de statuten van het CDA. 

Artikel P.4. 

Met ingang van de fusiedatum brengen AR, CHU en KVP de 
rechten en verplichtingen van henzelf en van met haar 
gelieerde organisaties in als vermeld in bijlage 3 van 
dit fusie-protocol. 

t. 
Artikel P.S. 

Met ingang van de fusiedatum worden de partij-organen, 
met uitzondering van statencentrales c.q. statenkrïn- 

Le gen van AR, CHU en KVP op provinciaal, regionaal, ge-
rneentelijk en plaatselijk niveau geacht te zamen een 
overeenkomstig verband van de Partij het CDA te vormen, 
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respectievelijk aangeduid als provinciale afdeling, 
kamerkring, gemeentelijke afdeling, wijk- of dorpsaf-
deling en/of bijzondere afdeling. Zij brengen ieder 
hun rechten en verplichtingen in, welke vermeld worden 
in een door de voorzitters en secretarissen van de re-
spectieve bevoegde organen van AR, CH[J en KVP onder-
tekende overeenkomst. Uit de overeenkomst moet even-
eens blijken, dat de binnen het werkgebied, van het 
nieuw gevormde of nog te vormen CDA-partijverband, 
wonende leden, afkomstig uit de vier verschillende 
componenten van het CDA, daarin genoegzaam zijn gere-
presenteerd. Een afschrift van deze overeenkomst wordt 
vóór de fusiedatum toegezonden aan elk van de partij-
besturen van AR en KVP en aan het CH-Uniebestuur. Met 
ingang van de fusiedatum wordt deze overeenkomst ge-
voegd bij de officiële erkenningsstukken van het nieuw 
gevormde of nog te vormen CDA-partijverband. 

Artikel P.6. 

Met ingang van de fusiedatum worden de statencentrales, 
casu  quo  statenkringen van AR, CHO en/of KVP geacht te 
zijn ontbonden. 
Bestaande statenkringverbanden binnen de federatie CDA, 
worden eveneens geacht met ingang van de fusiedatum te 
zijn ontbonden, tenzij de kamerkring, casu  quo  de pro-
vinciale afdeling, waaronder zij statutair ressorteren, 
de instelling van een betreffend federatief staten-
krinyverband wil handhaven als regionaal verband, 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en/of 
48 van de statuten en de artikelen 23 en 27 van het 
huishoudelijk reglement van de partij het CDA. 
Voor het handhaven van de instelling van een dergelijk 
regionaal verband is vóór de fusiedatum de instemming 
vereist van het landelijk Dagelijks Bestuur van de 
federatie CDA. 

Artikel P.7, 

Met betrekking tot wijk- of dorpskiesverenigingen, 
casu  quo  wijk- of dorpsafdelingen van AR, CFIU en/of 
KVP en bestaande wijkverbanden binnen de federatie 
CDA is artikel P.6. van dit fusie-protocol van over- 
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eenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in 
plaats van kamerkring en/of provinciale afdeling gele-
zen moet rden gemeentelijke afdeling. 

Artikel P.8. 

Het personeel van AR, CHU en KVP en de federatie CDA 
kan desgewenst in dienst treden, casu  quo  blijven, van 
het CDA op de arbeidsvoorwaarden en in de functies 
als vermeld in bijlage 4 van dit fusie-protocol. 

Artikel P.9. 

Het dagelijks bestuur van het CDA wordt met ingang van 
de fusiedatum gemachtigd, ter bescherming van het ex-
clusief gebruik van de namen en/of aanduidingen van AR, 
CHrJ, KVP en/of CDA, telkens, wanneer zulks noodzake-
lijk blijkt te zijn, voormelde namen en/of aanduidin-
gen van AR, CHEJ, KVP en/pf CDA te doen registreren. 

R. Het CDA wordt geregeerd door de navo]ende statuten en 
re1ementen: 
a. de statuten (zie bijlage I); 
b, het huishoudelijk reglement (zie bijlage  II);  
C. de standaard-reglementen voor CDA-verbanden (zie 

bijlagen  III  +  IV  -r V +  VI.  ); 
d. het reglement voor de voorbereiding van kandidaat-

stelling voor de verkiezingen der leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal (zie bijlage  IX);  

e. het reglement voor de voorbereiding van kandidaat-
stelling voor de verkiezingen der leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie bijlage X); 

f. het reglement voor de voorbereiding van kandidaat-
stelling voor de verkiezingen der leden van het 
Europese Parlement (zie bijlage  XI)  

g. het reglement voor de voorbereiding van kandidaat-
stelling voor de verkiezingen der leden van de 
Provinciale Staten (zie bijlage XII); 

h. het reglement voor de voorbereiding van kandidaat-
stelling voor de verkiezingen der leden van de Ge-
meenteraad (zie bijlage XIII); 

i. het reglement voor de vaststelling van programs 
(zie bijlage XV); 

F-6 



Overige gelijksoortige reglementen als hierboven opge-
somd, en bij statuten van de partij het CDA vereist, 
worden voorafgaande aan de fusiedatum naar analogie 
geregeld en vastgelegd. 

S.  
Artikel S.1. 

De voorzitter, de beide ordervoorzitters en de stem-
hebbende leden van het dagelijks bestuur en van het 
algemeen bestuur in enkelvoudige samenstelling, die 
met ingang van de fusiedatum als zodanig zitting heb-
ben, worden per die datum geacht rechtsgeldig verkozen 
te zijn en derhalve zitting te hebben in het partij-
bestuur voor de eerste zittingsperiode op de voet van 
het bepaalde in artikel lid a.2. van de statuten. 
De in artikel 70 lid a.3. van de statuten bedoelde 
leden van het partijbestuur worden eveneens per fusie-
datum rechtsgeldig benoemd, respectievelijk verkozen 
geacht voor de eerste zittingsperiode. 
Deze benoeming, respectievelijk verkiezing, geschiedt 
onder de navolgende restricties: 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Groningen dient van oorsprong afkomstig te zijn van-
uit de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Gro-
ningen dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Leeuwarden dient van oorsprong afkomstig te zijn 
vanuit de AR. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de14camerkring 
Leeuwarden dient van oorsprong afkomstig te zijn 
vanuit de CHU. 

- de vertegenwoordiger van de .kamerkring Assen dient 
van oorsprong afkomstig te zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Zwolle dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 
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- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Zwolle dient van oorsprong afkomstig tezijn vanuit 
de AR. 

- de (derde) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Zwolle dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de CHU 

- de (eerste) vertegenwoordiger Van de kamerkring Nij-
megen dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
deKVP. 

- 

- de (tweede) vertegenwoordiger van  de kamerkring Nij-
megen dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Arnhem dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de CHU. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Arnhem dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de IR 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Utrecht dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de rechtstreekse leden van het CDA 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Utrecht dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 

- de vertegenwoordiger van de hamerkring Amsterdam 
dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Haarlem dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de CHU. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Haarlem dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de karnerkring Den 
Helder dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de AR. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de Icarnerkring Den 
Helder dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 

- De vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Graven-
hage dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 



de KVP. 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 

Leiden dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de AR. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Leiden dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 

- de vertegenwoordiger van de Jzamerkring Rotterdam 
dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit de CHU. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Dor-
drecht dient van oorpsrong afkomstig te zijn vanuit 
de CHU. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Dor-
drecht dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de rechtstreeekse leden van het CDA. 

- de vertegenwoordiger van de kamerkring Middelburg 
dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de amerkring 
Tilburg dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Tilburg dient van oorsprong afkomstig te zijn vanuit 
de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
's-Hertogenbosch  dient van oorsprong afkomstig te 
zijn vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
's-Hertogenbosch  dient van oorsprong afkomstig te 
zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Maastricht dient van oorsprong afkomstig te zijn 
vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 
Maastricht dient van oorsprong afkomstig te zijn 
vanuit de rechtstreekse leden van het CDA. 

Gedurende de eerste zittingsperiode vindt bij tussen-
tijds aftreden en/of ontstaan van een vacature de 
plaatsvervanging plaats vanuit de door de respectieve 
-kirti-ien en door de rechtstreekse leden van de federa-
tie uA, 
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voorafgaande aan de fusiedatum, aangewezen plaatsver-
vangers; een totaal-overzicht daarvan is als bijlage 5 
aan dit fusie-protocol toegevoegd. Bij uitputting van 
de lijst van plaatsvervangers vinden de statutair vast-
gestelde regels toepassing. 
De overige leden van het partijbestuur, bedoeld in 
artikel 70 lid a.4. tot en met b.6. van de statuten 
van het CDA worden geacht per fusiedatum rechtsgeldig 
benoemd, respectievelijk verkozen te zijn. 

Artikel S.2. 

De voorzitter, de leden van het dagelijks bestuur en 
van het bestuur van de verbanden van het CDA op pro-
vinciaal, regionaal, gemeentelijk en plaatselijk ni-
veau,die met ingang van de fusiedatum als zodanig 
zitting hebben, worden per die datum geacht rechtsgel-
dig benoemd, respectievelijk verkozen te zijn voor de 
eerste zittingsperiode. De statutaire termijnen begin-
nen vanaf die datum te lopen. Een totaal overzicht 
daarvan wordt, voorafgaand aan de fusiedatum, als bij-
lage bij de overeenkomst, als bedoeld in artikel P.5. 
van dit fusieprotocol, gevoegd. Bij tussentijds af-
treden en/of bij ontstaan van een vacature gedurende 
de eerste zittingsperiode vinden de statutair vastge-
stelde regels toepassing. 
De overige leden van het bestuur van de verbanden, be- 
doeld in respectievelijk de artikelen 11.2., 14.2., 
15.4., 24.1. en 28.1. van het huishoudelijk regelenent. 
van iict Cuh wtrueii geacht per fuieaatum recntsgelct.ig 

benoemd, respectievelijk verkozen te zijn. 

Artikel S.3. 
Met ingang van de fusiedatum is de samenstelling van 
de partijraad van de partij het CDA als vermeld in 
bijlage 6 van dit fusieprotocol. Als verdeelsleutel 
over de respectieve partijen en de rechtstreekse 
leden van de federatie CDA geldt da sleutel voor de 
samenstelling van het Congres, zoals deze op de fusie-
datum van toepassing is. Gedurende de eerste zittings-
periode vindt bij tussentijds aftreden en/of bij ônt- 
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staan van een vacature de plaatsvervanging plaats 
vanuit de door de respectieve partijen en door de 
rechtstreekse leden van de federatie CDA, voorafgaand 
aan de fusiedatum, aangewezen plaatsvervangers; een 
totaal-overzicht daarvan is in genoemde bijlage 6 
vermeld. 
Bij uitputting van de lijst van plaatsvervangers vin-
den de statutair vastgestelde regels toepassing. 
De overige leden van de partijraad, bedoeld in artikel 
68 lid a.3. tot en met b.9. van de statuten van het 
CDA worden geacht per fusiedatum rechtsgeldig benoemd 
te zijn. 

Artikel S.4. 

Alle opvolgingsaf spraken, getroffen vóór de fusiedatum 
met betrekking tot vertegenwoordigende lichamen, blij-
ven ook na die datum, voor de volle termijn waarop die 
afspraken betrekking hebben, gehandhaafd. De geldende 
termijnen met betrekking tot elk van de vertegenwoor-
digende lichamen zijn vermeld in bijlage 7 van dit 
fusie-protocol. 

Artikel S.5. 

a. Er kant een College van Bindend Adviseurs, bevoegd  
an  een bindende uitspraak te doen op klachte van 
ten minste vijf leden van het partijbestuur, dat 
bij de opstelling van een kandidatenlijst voor een 
vertegenwoordigend lichaam, casu  quo  de kandidaat-
stelling voor een partij-orgaan, in redelijkheid 
geen recht is gedaan aan de opbouw van het CDA uit 
de verschillende componenten. 

b. Vóór de fusiedatum wijst elk der partijen, alsmede 
de delegatie van rechtstreekse leden in het Congres, 
tien personen aan als haar bindend adviseurs, res-
pectievelijk op de lijsten B, C, D en E. Na de 

fusiedatum worden voorkomende vacatures op die 
lijst vervuld door coöptatie van de leden van de 
betreffende lijsten. 

c. Eet Dagelijks Bestuur van de federatie CDA benoemt 
tien onafhankelijke voorzitters op lijst A, alsmede 
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de voorzitter van het College van Bindend Adviseurs 
d. Op een klacht wordt uitspraak gedaan door een Kamer 

van vijf personen, één van elke lijst, welke Kamer 
telkens wordt samengesteld door de voorzitter van 
het College van Bindend Adviseurs. 

e. De secretaris van het CDA of zijn plaatsvervanger 
treedt op als secretaris en als adviserend lid. 

f. Het College van Bindend Adviseurs is een bijzonder 
orgaan van het CDA, als bedoeld in artikel 76 van 
de statuten van het CDA. Taak en bevoegdheden zijn 
geregeld in een reglement, dat in afwijking van het 
bepaalde in artikel 77 van de statuten van het CDA, 
is vastgesteld door de bevoegde partij-organen van 
AR, CHU en KVP. Dit reglement kan niet worden ge-
wijzigd, en is als bijlage XVI aan dit fusieproto-
col toegevoegd. 

Artikel S.6. 

Voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten -Generaal in 1981, of zoveel eerder als 
noodzakelijk mocht blijken te zijn, geldt de volgende 
zetelvereling over de AR, CHU, KVP en rechtstreekse 
leden: 
de eerste zeven plaatsen op de totaallijst worden als 
volgt verdeeld:  

APP : 2; CHU : 2;  KVP  : 2; PL: 1.  

Hierbij wordt aangetekend dat de partij  (APP,  CHU of 
KVP) die de lijsttrekker "levert", tevens in aanmer-
king komt voor plaats 4. Plaats 5 van de totaal-
kandi-datenlijst is gereserveerd voor de eerste kandidaat 
van de rechtstreekse leden (PL). 

1 KVP - 1  APP  - 1 CHU - 1 
2 ARP  -1 KVP -1 KVP-1 
3 CHU - 1 CHU - 1  APP  - 1 
4 KVP -2 of: ARP -2 of: CHU-2 
5 R -] PL -1 PL -1 
6  APP  - 2 KVP - 2 KVP - 2 
7 CHU - 2 CHU - 2  APP  - 2 
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8 KVP - 3 33  APP  - 8 
9  APP  - 3 34 CRU - 7 

10CHU-3 35  KVP  -17 
11  KVP  -4 36  KVP  -18 
12  ARP  -4 37  KVP  -19 
13H[J-4 38  ARP  -9 
14  PL -2 39  ARP  -10 
15  KVP  -5 4O  KVP  -20 
16  ARP  -5 41  ARP  -11 
17 CRU - 5 42 CRU - 8 
18  KVP  -6 43  KVP  -21 
19  KVP  -7 44  ARP  -12 
2O  KVP  -8 45  KVP  -22 
21  KVP  -9 46  KVP  -23 
22 ARP - 6 47 CRU - 9 
23  KVP  -10 48  PL -4 
24 KVP -11 49 KVP -24 
25 KVP -12 50  APP  -13 
26  ARP  -7 51  PL -5 
27CHU-6 S2  KVP  -25 
28 R -3 53CRU-10 
29 KVP -13 54 KVP -26 
30 KVP -14 55 AR? -14 
31 KVP -15 56 CRU -11 
32 KVP -16 57 PL -6 

Vanaf plaats 58 worden groepen van elf plaatsen ge-
vorrr met als onderlinge verdeling per groep: 

KVP : 5;  APP  : 3; CRU : 2; PL : 1; en wel in de volgen- 
de volgorde:  
APP,  KVP, CRU, KVP, PL, KVP,  APP,  KVP, CHU, KVP,  APP.  

Deze volgorde wordt aangehouden tot plaats 172. De 
laatste 9 plaatsen van de lijst worden zodanig toe-
gedeeld, dat de totaal verdeling over de vier CDA-corn-
penenten luidt: KVP : 85;  APP  : 47; CRU : 32; PL : 16. 

De kandidaten worden aangewezen volgens de eigen pro-
cedures,geldende voor iedere afzonderlijke partij. 
Met betrekking tot de rechtstreekse leden geldt de 
volgende procedure: het Dagelijks Bestuur van de fede- 
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ratie CDA stelt een groslijst op en maakt een voor-
dracht voor de volgorde. De rechtstreekse leden van 
het Congres stellen vervolgens de definitieve volgorde 
vast. 

Artikel S.7. 

Voor de verkiezingen van de helft van de leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal in 1980, of indien 
verkiezingen van alle leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal uiterlijk in 1981 noodzakelijk mocht 
blijken te zijn, geldt de volgende zetelverdeling(en) 
over de AR, CHU, KVP en rechtstreekse leden: 
Voor de eerste 20 zetels geschiedt de (technische) 
kandidaatstelling en de verkiezing in de verhouding: 

ARP - 4; CHU - 4; KVP - 12. 

Vervolgens: 
21  ARP - 5 
22 KVP - 13 
23  CHU - 5 
24 KVP - 14 
25  ARP - 6 
26 rechtstreeks lid - 1 
27 KVP - 15 
28  CHU - 6 
29 rechtstreeks lid - 2 
3O  ARP - 7 
31 KVP - 16 
32 CHU - 7 
33 rechtstreeks lid - 3 

De kandidaten worden aangewezen volgens de eigen pro-
cedurgeldende voor iedere afzonderlijke partij. 
Met betrekking tot de rechtstreekse leden geldt de 
volgende procedure: het Dagelijks Bestuur van de fede-
ratie CDA stelt een groslijst op en maakt een voor-
dracht voor de volgorde. 
De rechtstreekse leden van het Algemeen Bestuur in ver-
dubbelde samenstelling stellen vervolgens de definitie-
ve volgorde vast. 
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Artikel S.8. 

De per de fusiedatum op grond van artikel 190 van de 
statuten van het CDA van kracht wordende statutaire 
en reglementaire bepalingen voor leden respectievelijk 
van één der Provinciale Staten, van een Gemeenteraad, 
van een al dan niet rechtstreeks gekozen intergemeen-
telijie -en/of gewestraad, alsmede voor leden en/of 
kandidaten van en voor een deelgemeente- en/of wijk-
raad zijn eerst van toepassing na afloop van de voor-
afgaand aan de fusiedatum aangevangen zittingsperiode. 

Artikel S.9. 

De op het moment van de fusie bestaande erkende CDA-
verbanden behouden die status ook na de fusie. 
Vanaf de fusiedatum geldt voor ieder verband het des-
betreffende standaard-reglement. 
Indien een erkend verband binnen zes maanden na de 
fusiedatum geen wijzigingsvoorstellen indient, wordt 
het standaard-reglement definitief vastgesteld voor 
dat verband. 
In gemeenten waar op het moment van de fusie geen er-
kende CDA-verbanden bestaan, worden de in die gemeen-
ten woonachtige leden van het CDA, mits ten minste 
tien in getal, geacht een CDA-verband in oprichting 
te vormen; voor dit verband in oprichting geldt even-
eens het standaard-reglement. 
De besturen van de tot de fusiedatum in de desbetref-
fende gemeenten bestaande gemeentelijke organisaties 
van de drie partijen zijn er voor verantwoordelijk, 
dat binnen zes maanden na de fusiedatum een nieuw be-
stuur van het verband in oprichting wordt gekozen, 
volgens de procedure vermeld in het standaard-regle-
ment. Bestonden er tot de fusiedatum geen gemeente-
lijke organisaties van de drie partijen in een bepaal-
de gemeente, dan wordt de zojuist genoemde verantwoor-
delijkheid overgenomen door het bestuur van de betref-
fende kamerkring. Het nieuw gekozen bestuur van het 
CDA-verband in oprichting draagt zorg, dat de aanvraag 
om erkenning vanwege het partijbestuur van het CDA 
binnen zes maanden na de fusiedatum wordt aangevraagd, 
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conform de daarvoor geldende procedure, als vastge-
legd in de statuten en reglementen van de partij het 
CDA. 

Artikel S.10. 

Leden van het CDA, die vóór de fusiedatum zijn geIn-
stalleerd als erelid of lid van verdienste van één van 
de partijen AR, CHU en/of KVP, zijn met ingang van de 
fusiedatum en zolang hun lidmaatschap van de partij 
het CDA voortduurt, adviserend lid van de partijraad. 

T. Oi2 

De federatie CDA verklaart door mede-ondertekening van 
dit fusie-protocol in te stemmen met de daarin tussen 
AR, CHU en KVP overeengekomen omzetting van de federa-
tie CDA tot één partij, geheten het CDA, en de daaruit 
voor haar voortvloeiende rechten en verplichtingen op 
zich te nemen. 

s Gravenhade, de lie  oktober  1980 

w.g. de Anti--Revolutionaire Partij 

w.g. de Christelijke Historische Unie 

w.g. de Katholieke Volkspartij 

w.g. de federatie Christen Democratisch Appèl 
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STATUThN VAN HET CHRISTEN DEMOCRPTISCH APPEL 
Hoofdstuk I: PARTIJ 

A. Naam en zetel 

Artikel 1 

a. De vereniging draagt de naam Christen Democratisch 
Appèl, hierna te nonen CDA; 

b. zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage; 
C. het CDA, opgericht op 15 april 1975, is een politieke 

partij. 

B. Grondslag  

Artikel 2 

Het CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor 
het politieke handelen. 
C. Doel 
Artikel 3 
Het CDA- streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse 
gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn 
van  alien  wordt gediend; het legt zijn politieke over-
tuiging vast in een Program van Uitgangspunten en zijn 
concrete doeleinden in een actieprograrrrna, waarmede het 
zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samen-
leving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of 
maatschappelijke groepering. 
Artikel 4 

Het CDA wil op basis van de in artikel 2 genoemde grond-
slag zijn doel bereiken door het bevorderen van de be-
zinning op, de verdieping, vernieuwing en verbreiding van 
de christen-democratische gedachte met alle middelen, 
welke hen ten dienste staan. 
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Hoofdstuk  II:  LIDMAATSCHAP 

A. leden 

Artikel 5 

Lid van het CDA kan zijn iedere Nederlander, alsmede ie-
dere niet-Nederlander, die Nederlands ingezetene is, die 
de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt en die in-
stemt met de grondslag en het doel van het CDA. 

Artikel 6 

De aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats recht-
streeks bij het partijsecretariaat te 's-Cravenhage of 
via de gemeentelijke afdeling. Het partijsecretariaat 
geeft van elke inschrijving van een lid kennis aan de be-
treffende gemeentelijke afdeling en, indien aanwezig, 
aan de betreffende wijk- of dorpsafdeling. 

Artikel 7 

Gedurende een periode van acht weken na de inschrijving 
heeft een lid geen stemrecht en kan het niet voor be-
stuurlijke en vertegenwoordigende functies worden gekan-
dideerd. 

Artikel 8 

Ieder lid verplicht zich tot betaling van een jaarlijks 
door de partijraad vast te stellen contributie, waarbij 
rekening gehouden wordt met zijn financiële draagkracht. 

B. Leden buitenland 

Artikel 9 

De in het buitenland woonachtige leden ressorteren onder 
de kamerkring 1 5-Gravenhage. Van hun contributiebedrag 
draagt het partijbestuur een deel af aan dit verband. 

Artikel 10 

De in artikel 9 bedoelde leden zijn bevoegd voorstellen 
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en amendementen, ter behandeling door de partijraad en 
het congres, in te dienen bij de kamerkring 's-Graven-
hage en deze in de vergadering van de kamerkring te ver-
dedigen. 

C. Beäindiqinqlidmaats~:,Lap  
Artikel 11 

Het lidmaatschap van het CDA eindigt door: 
a. overlijden; 
b. opzegging; 
C. vervallenverklaring vanwege het partijbestuur wegens 

het niet-voldoen aan de aan het lidmaatschap verbon- 
den financiële verplichtingen; 

d. royement. 

Artikel 12 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaats-
vinden, hetzij rechtstreeks bij het partijsecretariaat 
te 's-Gravenhage, danwel via de gemeentelijke afdeling. 
De opzegging dient vóór 1 november van het lopende con-
tributiejaar bij het partijsecretariaat te zijn gemeld. 
opzegging ontslaat niet van de verplichting tot contri-
butiebetaling over dat jaar. 
Opzeggingstermijnen worden geregeld bij huishoudelijk 
reglement. 

Artikel 13 

Een lid kan geroyeerd worden door het partijbestuur we-
gens handelen in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de partijorganen of van de verbanden, dan-
wel omdat de partij op onredelijke wijze wordt benadeeld. 
De royementsprocedure wordt nader geregeld in het huis-
houdelijk reglement. 

Artikel 14 

Tegen het besluit van het partijbestuur tot vervallenver-
klaring van het lidmaatschap en/of tot royement staat be-
roep open bij de Commissie van Beroep. 
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Hoofdstuk  III:  PARTIJORCANISATIE 

I'itikel 15 

Het CDA kent binnen zijn partijorganisatie op plaatse-
lijk, gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau ver-
banden; op landelijk niveau achtereenvolgens organen, 
bijzondere organen en bijzondere organisaties. 

A. Verbanden 

Artikel 16 

Verbanden van het CDA zijn: de gemeentelijke afdeling, de 
wijk- of dorpsafdeling, de kamerkring, de provinciale af-
deling, de bijzondere afdeling. Een verband kant tot 
stand krachtens erkenning door het partijbestuur. 

Artikel 17 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van de verbanden worden geregeld in door de 
partijraad vast te stellen reglementen, welke geen bepa-
lingen mogen bevatten strijdig met de statuten en het 
huishoudelijk reglement van het CDA. Het dagelijks be-
stuur kan afwijking van deze reglementen toestaan. 

Artikel 18 

Een verband kan de bevoegdheden, welke krachtens deze 
statuten en/of krachtens enig ander reglement binnen 
partijverband zijn toegekend, alleen uitoefenen, wanneer 
aan de financiële verplichtingen tegenover het partijbe-
stuur over het voorafgaande boekjaar zijn voldaEn. 

Artikel 19 

Het partijbestuur heeft de bevoegdheid een verband, ter 
zake van overtreding van deze statuten en/of van enig 
ander reglement binnen partijverband en/of besluiten van 
de partijorganen, danwel omdat de partij op onredelijke 
wijze wordt benadeeld, van haar rechten vervallen te ver-
klaren. 
Van de beslissing van het partijbestuur staat beroep 
open bij de Commissie van Beroep. 
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A,1.: Gemeentelijke afdeling 

Artikel 20 

Alle leden van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van 
een gemeente, vormen een gemeentelijke afdeling. 
Een afdeling dient ten minste tien leden te tellen. 

Artikel 21 

Het partijbestuur wijst, in overleg met de betreffende 
kamerkring, aan tot welk werkgebied van een nabij geves-
tigde afdeling een gemeente behoort, waar niet of niet 
meer een afdeling bestaat. 
De in die gemeente woonachtige leden hebben voor de be-
handeling van landelijke en provinciale en/of regionale 
aangelegenheden, toegang tot de vergaderingen van die 
aangewezen afdeling. 
Deze leden hebben in die vergaderingen met betrekking tot 
landelijke en provinciale en/of regionale aangelegenhe-
den dezelfde rechten als tot die afdeling behorende leden. 

7r1-ik1 22 

Binnen een zelfde werkgebied kan slechts één gemeente-
lijke afdeling werkzaam zijn. 

Artikel 23 

Met instemming van het partijbestuur kunnen binnen het 
werkgebied wijk- of dorpsafdelingen worden ingesteld. In-
dien binnen een gemeente een wijk- of dorpsafdeling tot 
stand is gekomen, zijn de bepalingen genoemd in de arti-
kelen 29 tot en met 33 van deze statuten van toepassing. 

Artikel 24 

Samenstelling, Organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van een gemeentelijke afdeling worden gere-
geld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van 
deze statuten vast te stellen, reglementen. 
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A. 1.1.: Kandidaatstelling voor de geileenteraad 
Artikel 25 

Iedere gemeentelijke afdeling is 
- behoudens bijzondere 

aTistandigheden, zulks ter beoordeling van het partijbe-
stuur en gehoord het bestuur van de betreffende kamer-
kring - verplicht aan de raadsverkiezingen binnen haar 
werkgebied deel te nemen met een CDP-kandidatenlijst. 
Artikel 26 

In afwijking van het bepaalde in artikel 25 van deze sta-
tuten, kan de gemeentelijke afdeling, met instenîdng van 
het partijbestuur en nadat het bestuur van de betrokken 
kamerkring is gehoord, te zamen met één of meer andere 
politieke groeperingen binnen haar werkgebied met een 
kandidatenlijst aan de verkiezingen voor leden van de 
gemeenteraad deelnemen. 

Artikel 27 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de lei-
ding bij de voorbereiding en de Organisatie van de ver-
kiezing voor leden van de gemeenteraad. 

Artikel 28 

De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het 
reglement voor de voorbereiding der kandidaatstelling 
voor verkiezing van leden van de guneenteraad, als bij-
lage XIII bij deze statuten gevo€gd. 

A.2.: Gemeentelijke afdeling met wijk- of dorpsafdeling 

Artikel 29 

Qvereenkcxistig artikel 23 van deze statuten kunnen binnen 
het werkgebied van een gemeentelijke afdeling één of meer 
wijk- of dorpsafdelingen worden ingesteld. 

Artikel 30 

Alle leden van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van 
een nader aan te duiden werkgebied, vormen een wijk- of 
dorpsafdeling. Een wijk- of dorpsafdeling dient ten 



minste tien leden te tellen. 

Artikel 31 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één wijk- of 
dorpsafdeling werkzaam zijn; 

Artikel 32 

Indien twee of meer wijk- of dorpsafdelingen binnen één 
gemeente tot stand zijn gekomen, vormen zij in afwijking 
van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten, de ge-
meentelijke afdeling. 

Artikel 33 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van een wijk- of dorpsafdeling en een door 
meer van deze afdelingen gevormde gemeentelijke afdeling 
worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 17 van deze statuten vast te stellen, reglementen. 

A.3.: Kamerkring 

Artikel 34 

De afdelingen, gevestid binnen de grenzen van een Kamer-
kieskring, vormen te zamen een kamerkring. 

Artikel 35 

Binnen een zelfde werkgebied kan slechts één kamerkring 
werkzaam zijn. 

Artikel 36 

De vergaderingen van de kamerkring zijn toegankelijk voor 
alle leden binnen zijn ressort. 

Artikel 37 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hunle-
dentallen in de 

ermnendekamerkring. 
In die gevallen, waarin een gemeentelijke afdeling wordt 
gevormd door twee of meer wijk- of dorpsafdelingen heeft 
iedere laatstbedoelde afdeling in alle gevallen het recht 
tot aanwijzing van ten minste één afgevaardigde naar 
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de kamerkring, zulks overeenkomstig de bepalingen in de 
reglementen als in artikel 33 van deze statuten bedoeld. 
Artikel 38 

Vallen de grenzen van de Kamerkieskring samen met die 
van een gemeente, dan is de gemeentelijke afdeling te-
vens de kamerkring. 

Artikel 39 

Met instxming van het partijbestuur kunnen de kamer-
kringen, welke binnen de grenzen van een provincie hun 
werkgebied hebben, taken en bevoegdheden overdragen aan 
de binnen die provincie aanwezige provinciale afdeling. 
ArHk1 40'  

Met instining van het partijbestuur kunnen op verzoek 
van één of meer der betrokken kamerkringen in gevolge ar-
tikel 39 van deze statuten overgedragen taken en bevoegd-
heden aan een provinciale afdeling wederom door alle 
hierbij betrokken kamerkringen ter hand worden genomen. 

Artikel 41 

Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met de 
grenzen van een provincie, dan is de kamerkring tevens de 
provinciale afdeling. 
7rfikc1 47 

Het bestuur van een Kamerkring kan op initiatief van en 
in overleg met gemeentelijke verbanden binnen zijn res-
sort regionale verbanden in het leven roepen en daaraan 
bevoegdheden overdragen met inachtneming van het ter 
zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. 
Zolang het gebied binnen de grenzen van de Zuidelijke 
IJsselmeerpolders niet bij de wet provinciaal is inge-
diend, vormen de binnen dat gebied aanwezige verbanden 
een regionaal verband op de voet van het ter zake bepaal-
de in het huishoudelijk reglement, ressorterend onder de 
kamerkring. 
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Artikel 43 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van een kamerkring worden geregeld in, over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze statuten 
vast te stellen, reglementen. 

A.4.: Provinciale afdeling 

Artikel 44 

De afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een pro-
vincie, vormen te zamen een provinciale afdeling. 

Artikel 45 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één provinciale 
afdeling werkzaam zijn. 

Artikel 46 

De vergaderingen van de provinciale afdeling zijn toegan-
kelijk voor alle leden binnen haar ressort. 

Artikel 47 

Egemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hun le-
dentallen afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de 
vergaderingen van de provinciale afdeling. In die geval-
len, waarin een gemeentelijke afdeling wordt gevormd door 
twee of meer wijk- of dorpsafdelingen, is het bepaalde in 
artikel 37 van deze statuten van overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel 48 

Het bestuur van een provinciale afdeling kan op initia-
tief van en in overleg met gemeentelijke verbanden binnen 
haar ressort regionale verbanden in het leven roepen en 
daaraan bevoegdheden overdragen met inachtneming van het 
ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. In die 
gevallen waarbij artikel 41 van deze statuten niet van 
toepassing is, behoeft de instelling van deze kringen 
tevens de insterrrning van de hierbij betrokken kamer-
kringen. 
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Artikel 49 

Indien binnen het werkgebied van een provinciale afdeling 
twee of meer kamerkringen hun werkgebied hebben, wijst 
de algemene ledenvergadering van elk van deze kamer-
kringen één of meer van haar bestuursleden aan als lid 
van het bestuur van deze provinciale afdeling. 

Artikel 50 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van een provinciale afdeling worden geregeld 
in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze 
statuten vast te stellen, reglementen. 

A. 4.1.: Kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 

Artikel 51 

Iedere provinciale afdeling is verplicht aan de staten-
verkiezingen binnen haar werkgebied deel te nemen met 
een CDA-kandidatenlijst. 

Artikel 52 

In afwijking van het bepaalde in artikel 51 van deze sta-
tuten kan de provinciale afdeling, met instemming van het 
partijbestuur, te zamen met één of meer andere politieke 
groeperingen binnen haar werkgebied met een kandidaten-
lijst aan de verkiezingen voor leden van de Provinciale 
Staten deelnemen. 

Artikel 53 

Het bestuur van de provinciale afdeling heeft de leiding 
bij de voorbereiding en de organisatie van de verkiezing-
en voor leden van de provinciale Staten. 

Artikel 54 
De kandidaatstellingsprocedUre wordt geregeld in het re-
reglement voor de voorbereiding der kandidaatstelling 
voor verkiezing van leden van de provinciale Staten, als 
bijlage als bijlage XII bij deze statuten gevoegd 



A.5.: Bijzondere afdeling 

Artikel 55 

De afdeling (en) gevestigd binnen de grenzen van een ge-
bied, waarvoor bij de wet een openbaar lichaam is inge-
steld of binnen de grenzen van een gebied, waarvoor op 
grond van een gemeenschappelijke regeling een rechtsper-
soonlijkheid bezittend lichaam is genoemd, waarvan de 
voorzitter is, c.q.  wordt benoemd door de Kroon, danwel 
waarvoor binnen de grenzen van een gemeente deelraden 
worden geformeerd, vormen (te zamen) een bijzondere af-
deling. 

Artikel 56 

De bepalingen in de artikelen 45, 46 en 50 tot en met 53 
van deze statuten zijn hierbij van overeenicaristige toe-
passing. 

Artikel 57 

Indien sprake is van een bijzondere afdeling in eersthe-
doelde zin, is artikel 47 van deze statuten van overeen-
kanstige toepassing. 

Artikel 58 

De kandidaatstellingsprocedure wordt in dat geval gere-
geld in het reglement voor de voorbereiding der kandidaat-
stelling voor verkiezing van leden van het, bij wet inge- - 
stelde openbaar lichaam of een, op grond van een gemeen-
schappelijke regeling, rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam, als bijlage 3 bij deze statuten gevoegd. 

Artikel 59 

Indien sprake is van een deelraad, dan vormt de binnen 
de grenzen van bedoeld gemeentelijk deelgebied tot stand 
gekanen wijk- of dorpsafdeling tevens een bijzondere af-
deling. Hebben twee of meer wijk- of dorpsafdelingen bin-
nen de grenzen van bedoeld gemeentelijk deelgebied hun 
ressort, dan is artikel 47 van deze statuten van overeen-
kanstige toepassing. 

I-li 



ArH11 ;fl 

In geval artikel 59 van deze statuten van toepassing is, 
wordt de kandidaatstellingsprocedure geregeld in het 
reglement voor de voorbereiding der kandidaatstelling 
voor verkiezing van leden van de bij gemeentelijk besluit 
ingestelde deelraad, als bijlage XIV bij deze statuten ge-
voegd. 

Artikel 61 

Is er geen formeel tot stand gekanen verband binnen de in 
artikel 55 van deze statuten bedoelde grenzen aanwezig, 
dan zijn voor deelname aan de hier bedoelde verkiezingen 
respectievelijk de provinciale afdeling en de gemeente-
lijke afdeling verantwoordelijk. 
Artikel 62 

Indien artikel 61 van deze statuten van toepassing is, 
hebben uitsluitend de binnen bedoelde grenzen woonach-
tige leden ten aanzien van de kandidaatstellingsproce-
dure stemrecht. 

Artikel 63 

Een bijzondere afdeling is met adviserende stem vertegen-
woordigd in de betrokken kamerkring (en) en provinciale 
afdeling (en) respectievelijk in de gemeentelijke afdeling. 
B. Organen 

Artikel 64 

Organen van het CDA zijn: het congres, de partijraad, het 
partijbestuur, het dagelijks bestuur en het presidium. 

Artikel 65 

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden 
van de organen worden geregeld in het huishoudelijk regle-
ment. 
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B.!.: Congres 

B.1.1.: Samenstelling 

Het congres bestaat uit: 
a. stemhebbende leden 

1. de leden, aangewezen door de gemeentelijke afde-
lingen; 

2. de stemhebbende leden van de partijraad; 
3. de leden van het bestuur van het vrouwenberaad; 
4. de leden van het bestuur van het wetenschappelijk 

instituut; 
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Ge-

meente- en Provinciebestuurders; 
6. vijftig leden aangewezen door de jongerenorganisa-

tie. 

b. adviserende leden 

1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden 
van de Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal en 
de Nederlandse leden van de christen-democratische 
fractie in het Europese Parlement; 

2. de secretaris, benoemd door het partijbestuur; 
3. de leden van de door het partijbestuur ingestelde 

vaste en bijzondere commissies'„  
4. de leden van de Financiële Commissie; 
5. de leden van de Canrnissie van Beroep. 

B.1.2.: Taak en bevoegdheden 

Artik1 :; 

Het congres heeft tot taak en is bevoegd tot: 
a. de toetsing van het politieke beleid, met name van de 

fracties in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en van de christen-dentcratische frac-
tie in het Europees Parlement; 

b. het aannemen van resoluties en het doen van uitspra-
ken, zowel over organisatorische zaken als over vraag-
stukken van politiek beleid. Een resolutie of uit-
spraak moet schriftelijk worden ingediend; 
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c. de bespreking van het beleid van de partijraad; 
d. de bekrachtiging van programs ten behoeve van de ver-

kiezingen van de leden van de Eerste Kamer en van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van 
het Europese Parlement. 
De procedure voor de totstandkoming en vaststelling 
van programs is geregeld in het reglement voor de vast-
stelling van programs, dat als bijlage XV bij deze Sta-
tuten is gevoegd; 

e. de bekrachtiging van model-programs ten behoeve van 
verkiezingen van de leden van de vertegenwoordigende 
lichamen, welke niet in lid d van dit artikel zijn ge-
noemd; 

f. de vaststelling van het Program van Uitgangspunten 
van het CDA en wijziging daarvan, waartoe een meerder-
heid van tweederden van de uitgebrachte  stamen  is ver-
eist; 

g. de vaststelling van de uitslag van de schriftelijke 
verkiezing van de voorzitter en de beide ondervoorzit-
ters door de gemeentelijke afdelingen en de stemheb-
bende leden van de partijraad te zamen; 

h. de verkiezing, c.q. aanwijzing van de lijsttrekker(s) 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 11 van het reglement voor de voorbereiding 
van de kandidaatstelling voor de verkiezingen der le-
den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als bij-
lage 6 bij deze statuten gevoegd; 

i. de vaststelling en wijziging van de statuten, waartoe 
een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte 
stemmen is vereist; 

j. de vaststelling en wijziging - met inachtneming van de 
bepalingen van deze statuten - van het huishoudelijk 
reglement; 

k. de verkiezing van tenminste vijf leden en hun plaats-
vervangers van de Commissie van Beroep, op voordracht 
van de partijraad; 

1. de benoeming van ereleden op voorstel van het partij-
bestuur. 
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B.2,: Partijraad 

B. 2.1.: Samenstelling 

Artikel 68 

De partijraad bestaat uit: 
a. stemhebbende _ leden 

1. de steinhebbende leden van het partijbestuur; 
2. de leden, aangewezen door de kamerkringen; 
3. de leden van de Kader- en Vormingsccinmissie; 
4. de leden van de Commissie Buitenland; 
5. de leden van het dagelijks bestuur van het vrouwen-

beraad; 
6. de leden van het dagelijks bestuur van het weten-

schappelijk instituut; 
7. de leden van het dagelijks bestuur van de Vereni-

ging van Gemeente- en Provinciebestuurders; 
8. de leden van het dagelijks bestuur van de jongeren-

organisatie of hun plaatsvervangers. 

b. adviserende leden 

1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van 
de Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal en de 
Nederlandse leden van de christen-democratische 
fractie in het Europese Parlement; 

2. de secretaris; 
3. de leden van het bestuur van het vrouwenberaad; 
4. de leden van het bestuur van het wetenschappelijk 

instituut; 
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Ge-

meente- en Provinciebestuurders; 
6. de leden van het bestuur van de jongerenorganisatie 
7. de leden van de door het partijbestuur ingestelde 

vaste en bijzondere conimissies; 
8. de leden van de Financiële Corrmissie; 
9. de leden van de Commissie van Beroep. 
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B.2.2.: Taak en bevoegdheden 

Artikel 69 

De partijraad heeft tot taak en is bevoegd tot: 
a. de behandeling en vaststelling van de jaarverslagen 

van de partijorganen en van de bijzondere organen en 
de behandeling van de jaarverslagen van de bijzondere 
organisaties, direct of indirect werkzaam binnen het 
partijverband; 

b. de behandeling en vaststelling van de balans en de re-
kening van baten en lasten, alsmede de begroting van 
de instanties, welke - ten behoeve van de in lid a 
van dit artikel bedoelde partijorganen en bijzondere 
organen - de geldmiddelen en/of eigendommen beheren. 
Na goedkeuring van de balans en rekening van baten en 
lasten van deze instanties wordt décharge verleend aan 
het partijbestuur en de besturen van de bedoelde bij-
zondere organen; 

C. de behandeling van de balans en de rekening van baten 
en lasten, alsmede de begroting van de in Hoofdstuk  
III,  paragraaf D bedoelde bijzondere organisaties; 

d. de vaststelling van programs ten behoeve van de ver-
kiezingen van de leden van de Eerste Kamer en van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van 
het Europees Parlement. Ten aanzien van de procedure 
is artikel 67 lid d van deze statuten van toepassing; 

e. de vaststelling van model-programs ten behoeve van ver-
kiezingen van de leden van de vertegenwoordigende li-
chamen, welke niet in lid d van dit artikel zijn ge-
noemd; 

f. de vaststelling van de - overeenkomstig de, in de re-
glementen voor de voorbereiding van de kandidaatstel-
ling voor verkiezing van respectievelijk de leden van 
de Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement, 
vastgestelde procedure (achtereenvolgens als bijlage 
6 en 7 bij deze statuten gevoegd) - in te dienen kan-
didatenlijst(en); 
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g. het aannemen van resoluties en het doen van uitspra-
ken, zowel over organisatorische zaken als over vraag-
stukken van politiek beleid. Een resolutie of uit--
spraak moet schriftelijk worden ingediend; 

h. de bespreking van het politieke beleid van de fracties 
in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en van de fractie in het Europees Parlement; 

i. het opstellen van een voordracht voor de verkiezing 
van de voorzitter en de beide ondervoorzitters, alsme-
de voor de verkiezing van de leden en hun plaatsver-
vangers van de Commissie van Beroep; 

j. de vaststelling en wijziging - met inachtneming van de 
bepalingen van deze statuten - van reglementen, onver-
minderd het bepaalde in artikel 67 lid i van deze sta-
tuten, alsmede van notarieel te verlijden statuten van 
instanties, die voor bijzondere organen- in het leven 
worden geroepen ten behoeve van het beheer van geld-
middelen en/of eigendommen; 

k. de goedkeuring van, alsmede wijziging van statuten en 
reglementen van de in Hoofdstuk  III,  paragraaf D van 
deze statuten bedoelde bijzondere organisaties; 

1. de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse con-
tributie per lid, door de gemeentelijke afdelingen 
verschuldigd; 

m. het optreden als plaatsvervanger van het congres in 
spoedeisende gevallen; 

n. de verkiezing van ten minste tien stemhebbende leden 
van het partijbestuur; 

o. de verkiezing van de leden van de Financiële Commissie;  
P. de verkiezing van de voorzitter van de Kader- en Vor-

mingscornmissie, van de Commissie Buitenland, van de 
Huisvestingscatmissie, van het College van Bindend Ad-
viseurs, van het Wetenschappelijk Instituut en van 
het Vrouwenberaad. 

q. het nemen van beslissingen over alle voorstellen van 
organisatorische en financiële aard, welke door kamer-
kringen en/of door gemeentelijke afdelingen tenminste 
acht weken voordat de vergadering van de partijraad 
plaatsvindt, ter behandeling op de partijraad bij het 
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partijbestuur zijn ingediend, dat zulks van een pre-
advies voorziet. 

B.3.: Partijbestuur 

B.3.1.: Samenstelling 

\r1-ik1 7fl 

Het partijbestuur bestaat uit: 
a. stemhebbende leden 

1. de voorzitter en de beide ondervoorzitters, te kie-
zen door de gemeentelijke afdelingen en de stem-
hebbende leden van de partijraad te zamen; 

2. ten minste tien leden, te kiezen door de stemheb-
bende leden van de partijraad; 

3. de leden, te kiezen door de kamerkringen; 
4. twee leden van het bestuur van het vrouwenberaad, 

waaronder de voorzitter; 
5. twee leden van het bestuur van de jongerenorganisa-

tie, waaronder de voorzitter. 

b. adviserende leden 

1. de voorzitter van de Eerste Kamerfractie en de voor-
zitter van de Tweede Kamerfractie, alsmede een ver-
tegenwoordiger van de Nederlandse leden van de 
christen-democratische fractie in het Europees Par-
lement; 

2. de secretaris; 
3. de voorzitter van de Kader- en Vorminciscortmissie; 
4. de voorzitter van de Canmissie Buitenland; 
5. de voorzitter en de directeur van het wetenschappe-

lijk instituut; 
6. de voorzitter van de Vereniging van Gemeente-en 

Provinciebestuurders. 

B.3.2.. Taak en bevoegdheden 

Artikel 71 

Het partijbestuur heeft tot taak en is bevoegd tot: 
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a. het leiding geven aan alle politieke en organisa-
torische activiteiten van en binnen het CDA; 

b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoe- 
ring van de besluiten van partijraad en congres; 

C. de zorg voor de handhaving van statuten en regle- 
menten; 

d. het opstellen van ontwerp- (model-) programs ten be-
hoeve van de verkiezingen van de leden van de ver-
tegenwoordigende lichamen, overeenkomstig de proce-
dure voor de totstandkoming en vaststelling van 
programs, geregeld in het reglement voor de vast-
stelling van de programs, dat als bijlage 5 bij de-
ze statuten is gevoegd; 

e. het beleggen van partijconferenties ter behandeling 
van actuele vraagstukken; 

f. de voorbereiding en organisatie van de verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer en van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Par-
lement; 

g. de uitgave van partij-organen; 
h. de zorg voor het beheer van de geldmiddelen en ei-

gendcmnen van het CDA; 
i. de benoeming, de schorsing en het ontslag van het 

personeel, op voordracht van het dagelijks bestuur; 
j. de benoeming, de schorsing en het ontslag van d 

secretaris, op voordracht van het dagelijks bestuur 
k. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen 

en in alle gevallen, waarin door deze statuten en 
bijbehorende reglementen niet is voorzien; 

1. het instellen en opheffen van vaste en bijzondere 
carmissies, alsmede de benoeming van leden hiervan; 

M. de vaststelling van reglementen en/of richtlijnen 
voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde vaste en 
bijzondere commissies; 

n. de verkiezing van de penningmeester uit het midden 
van de stemhebbende leden van het partijbestuur; 

o. de verkiezing van ten hoogste zeven leden van het 
dagelijks bestuur uit zijn midden. 
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B.4.: Dagelijks bestuur 

B.4. 1..: Samenstelling 

Zi-4-fl1 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

a. stemhebbende leden 

1. de voorzitter en de beide ondervoorzitters; 
2. de penningmeester, te kiezen door en uit het partij-

bestuur; 
3. ten hoogste zeven leden te kiezen door en uit het 

partijbestuur. 
b. adviserende leden 

1. de voorzitter van de Eerste Kamerfractie en de voor-
zitter van de Tweede Kamerfractie; 

2. de secretaris; 
3. de voorzitter en de directeur van het wetenschap-

pelijk instituut; 
4. de voorzitter van het vrouwenberaad; 
5. de voorzitter van de jongerenorganisatie. 

B.4.2.: Taak en bevoegdheden 
Ar1-i1ci'1 7 

Het dagelijks bestuur heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de dagelijkse leiding van alle politieke en organisa-
torische activiteiten van en binnen het CDA; 

b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering 
van de besluiten van het partijbestuur; 

c. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, 
waarbij het namens het partijbestuur optreedt. 

B.5.1.: Presidium 

B.5.1.: Samenstelling 

Artikel 74 

Het presidium bestaat uit: 

I20 Toevoegen aan: Artikel 73.d. 
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a. stemhebbende leden 

1. de voorzitter en de beide ondervoorzitters; 
2. de penningmeester. 

b., adviserende leden 

de secretaris. 

B.5.2.: Taak en bevoegdheden 

Artikel 75 

Het presidium heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de voorbereiding van de besluitvorming van en in het 
dagelijks bestuur en het partijbestuur; 

b. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, 
waarbij het namens het partijbestuur optreedt; 

C. het vertegenwoordigen van het CDA in en buiten rechte, 
met dien verstande dat het CDA voorts in en buiten 
rechte kan worden vertegenwoordigd door de voorzitter, 
of één van de beide ondervoorzitters en de partijse-
cretaris or zijn piaatsvervanqer. 

C. Bijzondere-organen 
Ar1-ikP1 7 

Bijzondere organen van het CDA zijn: 
de Kader- en Vormingsccxrmissie, de Commissie Buitenland, 
de Financiële Commissie, de Commissie van Beroep, de 
Huisvestingscommissie, het College van Bindend Adviseurs. 
Op voorstel van het partijbestuur kan de partijraad ande-
re bijzondere organen Instellen. 

Artikel 77 

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden 
van bijzondere organen worden geregeld in door de partij-
raad vast te stellen reglementen, welke geen bepalinçjen 
mogen bevatten strijdig met deze statuten en/of het huis-
houdelijk reglement. 
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Artikel 78 

De partijraad kan voor een doelmatig en juist beheer van 
de geldmiddelen van een bijzonder orgaan een beheersin-
stantie instellen. De partijraad stelt de eventuele recht—,
vorm statuten en reglementen van een dergelijke instantie, 
na overleg met het betreffende bijzondere orgaan, vast. 

C.l.: Kader- en Vormingscanmissie 

Ar1-ik1 7q 

De Kader- en Vormingscommissie is belast met de leiding 
en de coördinatie van het politieke vormings- en scho-
lingswerk binnen het partijverband. Zij verricht haar 
taak in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid 
van het partijbestuur. 

Artikel 80 

De Kader- en Vormingscanmissie bestaat uit ten minste 
zeven leden. Adviserende leden zijn de partijsecretaris, 
een vertegenwoordiger van de Commissie Buitenland, als-
mede een vertegenwoordiger van elke bijzondere organisa-
tie. 

Ar1-i1c1 Ri 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur 
en gehoord de Kader- en Vonningscarmissie, door de par-
tijraad in functie verkozen. De overige stemhebbende le-
den worden op voorstel van het dagelijks bestuur en ge-
hoord de Kader- en Vorrningscanrnissie, door het partijbe-
stuur benoemd. 

Artikel 82 

Met het secretariaat van de Kader- en Vormingscarmissie 
wordt een door het partijbestuur benoemde medewerker van 
het partijsecretariaat belast. 

C.2.: Carinissie Buitenland 

Artikel 83 

De Canmissie Buitenland is belast met de voorbereiding 
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en coördinatie van alle internationale activiteiten bin-
nen het partijverband. Zij adviseert het partijbestuur 
hieromtrent. Zij heeft de zorg voor een goed functione-
ren van het buitenlands contact. De commissie Buitenland 
begeleidt en ondersteunt de internationale vertegenwoor-
diging van het CDA waar nodig. 
Zij verricht haar taak in samenwerking met en onder ver-
antwoordelijkheid van het partijbestuur. 

Artikel 84 

De Commissie Buitenland bestaat uit tenminste zeven leden, 
waaronder de voorzitter en/of één van de beide ondervoor-
zitters. Adviserende leden zijn de partijsecretaris en 
een vertegenwoordiger van de Kader- en Vormingscommissie, 
van het wetenschappelijk instituut, van de jongerenorga-
nisatie en van het vrouwenberaad, alsmede een vertegen-
woordiger aangewezen door de Eerste Kamerfractie, door 
de Tweede Kamerfractie en door de Nederlandse christen-
democratische leden van het Europees Parlanent. 

Artikel 85 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur 
en gehoord de Ccmnissie Buitenland, door de partijraad 
in functie verkozen. De overige stemhebbende leden wor-
den, op voorstel van het dagelijks bestuur en gehoord de 
Commissie Buitenland, door het partijbestuür benoemd. 

Artikel 86 

Met het secretariaat van de Canmissie Buitenland wordt 
een door het partijbestuur benoemde medewerker van het 
partijsecretariaat belast. 

C.3.: Financiën 

C.3.1.: Financiële Cctnmissie 

Artikel 87 

De Financiële Commissie is belast met het jaarlijks on-
derzoek van de balans en de rekening van baten en lasten 
van de instanties welke ten behoeve van de in artikel 69 
lid b en lid c van deze statuten bedoelde organen, bij- 
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zondere organen en bijzondere organisaties de geldmidde-
len en/of eigendommen beheren en daarvan verslag uit te 
brengen aan de partijraad. 
Zij adviseert het partijbestuur over belangrijke finan-
ciële aangelegenheden. 

Artikel 88 

De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, geen lid 
zijnde van de besturen van de in artikel 15 van deze sta-
tuten bedoelde organen, bijzondere organen en/of bijzon-
dere organisaties. Zij worden op voordracht van het par-
tijbestuur, door de partijraad verkozen. 

Artikel 89 

tFinanciële Ccmrnissie wordt in haar werkzaamheden bijge-
staan door een door het partijbestuur benoemde medewerker 
van het partijsecretariaat, die belast is met de financi-
ele administratie. 

C.3.2.: Financiën partij 

Artikel 90 

De geldmiddelen van de partij worden in hoofdzaak beheerd 
door de Stichting Secretariaat CDA. 
rfik1 qi 

De geldmiddelen van het CDA bestaan uit: 

a. de jaarlijkse contributie van de leden, welke door mid-
del van een centrale inning van hen wordt ontvangen; 

b. renten van belegde gelden; 
c. schenkingen, legaten en erfstellingen; 
d. andere inkcinsten. 
Z'r1-i1cc1 Q2 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 93 

De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële 
administratie wordt gevoerd, alsmede de controle ter zake 
de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, 
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wordt opgedragen aan een registeraccoutant. 

Artikel 94 

Balansen, rekeningen van baten en lasten en begrotingen 
worden uiterlijk op de in de eerste helft van het jaar 
te houden vergadering van de partijraad behandeld en vast-
gesteld, behoudens verlenging van deze termijn door de 
partijraad. 
C. 4.: Co. nissie van Beroep 

Artikel 95 

De Commissie van Beroep beslist over geschillen, welke 
voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van de-
ze statuten en daaruit voortvloeiende reglementen. De uit-
spraak van de Commissie van Beroep inzake een voorgelegd 
geschil is bindend voor alle betrokkenen. 

Artikel 96 

De Commissie van Beroep bestaat uit ten minste vijf leden 
die met hun plaatsvervangers, op de voordracht van de 
partijraad, door het congres worden verkozen. Leden en 
plaatsvervangers kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn 
van de besturen van de in artikel 15 van deze statuten 
bedoelde organen, bijzondere organen en/of bijzondere 
organisaties. 

Artikel 97 

Bij ontstentenis of in geval een lid van de Carmissie van 
Beroep direct of indirect is betrokken bij een geschil 
als bedoeld in artikel 95 van deze statuten wordt zijn 
plaats ingenomen door zijn plaatsvervanger. 

Artikel 98 

De Commissie van Beroep wordt voorzover nodig in haar 
werkzaamheden bijgestaan door het partijsecretariaat. 

C.5.: Huisvestingscommissie 

Artikel 99 

De Huisvestingscommissie is belast met kopen, verkopen, 
huren en verhuren het beheren en exploiteren van onroe- 
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rende en roerende zaken ten behoeve van huisvesting van 
CDA-organen en -organisaties, één en ander in de ruimste 
zin. Zij verricht haar taak in samenwerking en in over-
leg met het partijbestuur. 

Artikel 100 

De Huisvestingscarïmissie bestaat uit zeven leden. 

Artikel 101 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur 
en gehoord de Huisvestingscarimissie, door de partijraad 
in functie verkozen. Van de overige leden worden drie 
leden door het partijbestuur en drie leden door het we-
tenschappelijk instituut van het CDkbenoemd. 

Artikel 102 

De Huisvestingscarirnissie wordt in haar werkzaamheden bij-
gestaan door een door het partijbestuur benoende medewer-
ker van het partijsecretariaat. 

C.6.: College van Bindend Adviseurs 

Artikel 103 

Het College van Bindend Adviseurs is bevoegd uitspraak te 
doen op een via het partijbestuur ingediende klacht met 
betrekking tot de opstelling van een kandidatenlijst voor 
een vertegenwoordigend lichaam en/of de kandidaatstelling 
voor een partij-orgaan en/of een partijverband. 

Artikel 104 

Het College van Bindend Adviseurs bestaat uit éénenvijf-'-
tig leden. Adviserend lid is de partijsecretaris of zijn 
plaatsvervanger. 

Artikel 105 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur 
en gehoor het College van Bindend Adviseurs door de par-
tijraad in functie verkozen. Tien leden worden op voor-
dracht van het dagelijks bestuur, door het partijbestuur 
benoand, bestand  an  in voorkanende gevallen en door de 
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voorzitter van het College van Bindend Adviseurs te bepa-
len - op te treden als voorzitter van een Kamer, welke 
een ingediende klacht beoordeelt en daaremtrent uitspraak 
doet. De overige leden zijn benoemd, respectievelijk 
voorkcTnend op de lijsten B, C, D en E, welke als één bij-
lage bij deze statuten zijn gevoegd. In eventuele vaca-
tures op deze lijsten wordt voorzien door coöptatie. 

Artikel 106 

In geval een lid van het College van Bindend Adviseurs 
persoonlijk bij het onderwerp van een klacht betrokken 
is, of in geval zijn bloed- of aanverwanten, tot de derde 
graad ingesloten, bij de uitkomst belang kunnen hebben, 
kunnen zij geen benoeming aanvaarden en dienen zich te 
verschonen, indien het beletsel na hun benoeming is opge-
kemen. 
De voorzitter van het College van Bindend Adviseurs 
draagt in dat geval onverwijld zorg voor vervanging. 

D. Bijzondere oranis aties 

Artikel 107 

Bijzondere organisaties van het CDA zijn: 

het wetenschappelijk instituut, de Vereniging van Gemeen-
te- en Provinciebestuurders, de jongerenorganisatie, het 
Vrouwenberaad. 

Artikel 108 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van bijzondere organisaties worden geregeld 
in door deze bijzondere organisaties vastgestelde statu-
ten en/of reglementen, welke door de partijraad dienen te 
worden goedgekeurd en welke geen bepalingen mogen bevat-
ten strijdig met deze statuten en/of het huishoudelijk 
reglement. 

D. 1.: Wetenschappelijk instituut 

Artikel 109 

Het wetenschappelijk instituut is belast met de uitvoe- 
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ring van alle taken ter verwezenlijking van het doel, 
omschreven in zijn statuten op basis van de grondslag 
van het CDA en in aansluiting aan het Program van Uit-
gangspunten. Het instituut stimuleert met name de bezin-
fling  op de relatie tussen levensovertuiging en politiek 
handelen. Het geeft gedocumenteerde adviezen over poli-
tieke vraagstukken en het adviseert over de hoofdlijnen 
van het beleid, hetzij op eingen initiatief, hetzij op 
verzoek vanuit de partij en/of van leden van de partij 
in vertegenwoordigende lichamen. 

Artikel 110 

Het wetenschappelijk instituut kent een bestuur, dat be-
staat uit ten minste negen leden, waaronder de partij-
voorzitter of één van de beide ondervoorzitters. Drie le-
den van het bestuur worden aangewezen, c.q.  benoemd door 
het partijbestuur. 

Artikel 111 

De voorzitter wordt op voordracht van het wetenschappe-
lijk instituut, in overleg met het partijbestuur, door 
de partijraad in functie verkozen. De overige bestuursle-
den worden gekozen, c.q. benoemd zoals in de in artikel 
108 van deze statuten bedoelde statuten en/of reglement 
bepaald. 

Artikel 112 

Het wetenschappelijk instituut brengt jaarlijks schrifte-
lijk verslag uit van haar werkzaamheden ter behandeling 
door de partijraad. Dit verslag, waarin onder meer een 
meerj arenprogramrna is opgenomen, wordt tevoren in een 
vergadering van het partijbestuur behandeld. Het weten-
schappelijk instituut dient jaarlijks, ter behandeling 
door de partijraad tijdig de balans, de rekening van ba-
ten en lasten en de begroting voor het kanende jaar bij 
het partijbestuur in. 

Artikel 113 

Voor de verulling van de in artikel 109 van deze statu-
ten bedoelde taken ontvangt het wetenschappelijk insti- 
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tuut van de partij een jaarlijks in de begroting vast te 
stellen deel van de contributie. Voor het verrichten van 
specifieke administratieve taken wordt het wetenschappe- 
lijk instituut bijgestaan door het partijbureau. 

D.2.: Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders 

Artikel 114 

De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders is 
belast met de uitvoering van alle taken ter verwezenlij-
king van het doel, omschreven in haar statuten. Zij ver- 
richt haar taken in samenwerking met het partijbestuur. 

Artikel 115 

De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders is 
opgebouwd uit provinciale en landelijke groepen en kent 
een bestuur, dat bestaat uit ten minste twaalf leden. 
De partijsecretaris is adviserend lid. 

Artikel 116 

De bestuursleden van de Vereniging van Gemeente- en Pro- 
vinciebestuurders worden gekozen c.q. benoemd, zoals in 
de in artikel 108 van deze statuten bedoelde statuten en/ 
of reglement bepaald. 

Artikel 117 

Ten aanzien van de Vereniging van Gemeente- en Provincie- 
bestuurders is artikel 112 van deze statuten van overeen- 
komstige toepassing. 

Artikel 118 

Voor de vervulling van de in artikel 114 van deze statu- 
ten bedoelde taken ontvangt de Vereniging van Gemeente-
en Provinciebestuurders indien nodig een financiële bij- 
drage van de partij. 

D.3.: Jongerenorganisatie 

Artikel 119 

De jongerenorganisatie, het Christen Democratisch Jonge- - 
ren Appèl - hierna te noemen: "CDJA'1  - is belast met alle 
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taken ter verwezenlijking van het doel, omschreven in 
haar statuten. Zij verricht haar taken in samenwerking 
met het partijbestuur. 

Artikel 120 

Het OIA is opgebouwd uit gemeentelijke en/of plaatse-
lijke, provinciale en landelijke groepen en kent een be-
stuurc dat bestaat uit ten minste vijftien leden. Een ver--
tegenwoordiger, aangewezen door het partijbestuur is ad-
viserend lid van het bestuur. 

Artikel 121 

De bestuursleden van het CDJA worden gekozen c.q. benoemd, 
zoals in de in artikel 108 van deze statuten bedoelde 
staten en/of reglement bepaald. 

Artikel 122 

Ten aanzien van het ODJA is artikel 112 van deze statu-
ten van overeenkanstige toepassing. 

Artikel 123 

Voor de vervulling van de in artikel 119 van deze statu-
ten bedoelde taken ontvangt het CDJA van de partij een 
jaarlijks in de begroting vast te stellen deel van de 
contributie. 

Artikel 124 

De partijverbanden zijn verplicht, wanneer het CDJA bin-
nen hun werkgebied gemeentelijke en/of plaatselijke, re-
gionale en/of provinciale afdelingen kent, het werk hier-
van te bevorderen en waar nodig financieel te steunen. 
Partijverbanden nemen, indien voorgedragen ten minste 
één vertegenwoordiger van de CDJA-afdeling binnen hun 
werkgebied in hun bestuur op, terwijl zij bevoegd zijn 
een vertegenwoordiger in de besturen van de CDJA-afdeling 
te benoemen. 

Artikel 125 

Met het secretariaat van het CDJA wordt een door het C1XTP-
bestuur, en na overleg met het partijbestuur, benoemde 
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medewerker belast. Dit secretariaat is gevestigd op het 
partijsecretariaat. Voor het verrichten van specifiek 
administratieve taken wordt het CDJA bijgestaan door het 
partijbureau. 

DA.: Vrouwenberaad 

Artikel 126 

Het CDA kent een CDA-vrouwenberaad, dat in nauwe samen-
werking met het partijbestuur is belast met de navolgen-
de taken: 
a. het bevorderen van de politieke bewustwording bij vrou 

vrouwen; 
b. het bevorderen van de integratie van vrouwen in de 

partij; 
C. het leveren van een inbreng op het politieke beleid; 
d. het vervullen van een vertegenwoordigende rol in de 

daarvoor in aanmerking kanende nationale en interna-
tionale vrouwenorganisaties; 

e. het bij het partijbestuur voordragen van vrouwen voor 
functies binnen en buiten de partij, en in de politie-
ke vertegenwoordigingen; 

f. het adviseren van het partijbestuur en de besturen van 
partijverbanden met betrekking tot de in sub a elLb 
genoemde onderwerpen. 

Artikel 127 

Het vrouwenberaad is opgebouwd uit gemeentelijke en/of 
plaatselijke, provinciale en landelijke groepen overeen-
kanstig de partijopbouw en kent op landelijk niveau een 
bestuur, dat bestaat uit ten minste vijftien leden. Advi-
serende leden zijn onder meer de partijsecretaris en een 
vertegenwoordiger, aangewezen door het partijbestuur. 

Artikel 128 

De voorzitter wordt op voordracht van het vrouwenberaad, 
in overleg met het partijbestuur, door de partijraad in 
functie verkozen. De overige bestuursleden worden gekozen 
c.q. benoemd zoals in het in artikel 108 van deze statu-
ten bedoelde reglement bepaald. 
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Artikel 129 

Ten aanzien van het vrouwenberaad is artikel 112 van de-
ze statuten van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 130 

De partij staat desgewenst het vrouwenberaad bij de uit-
oefening van zijn taken terzijde en stelt, op basis van 
een door het vrouwenberaad ingediende begroting, finan-
ciële middelen ter beschikking. 
Artikel 131 
Met het secretariaat van het vrouwenberaad wordt een door 
en in overleg met het partijbestuur benoemde medewerker 
belast, na voordracht van het vrouwenberaad. Dit secre-
tariaat is gevestigd op het partijsecretariaat. Voor het 
verrichten van specifieke taken wordt het vrouwenberaad 
bijgestaan door het partijbureau. 
E. Partijsecretariaat 
E.1.: Partijbureau 
Artikel 132 

In de werkzaamheden van het partijbestuur, dagelijks be-
stuur en presidium en voor de administratieve activitei-
ten van de in Hoofdstuk  III,  paragraaf C en D van deze 
statuten genoemde bijzondere organen en bijzondere orga-
nisaties, wordt men bijgestaan door het partijbureau. 
Artikel 133 
Het partijbureau staat onder leiding van de secretaris. 

Artikel 134 
Het partijbestuur stelt de instructie vast, waarin de 
verplichtingen en beveogdheden van de secretaris nader 
zijn omschreven. 

Artikel 135 

Salaris en rechtspositie van het personeel van het partij-
bureau worden door het partijbestuur geregeld en vastge- 
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steld op voorstel van het dagelijks bestuur. 

E.2.: Personeelscommissie 

De personeelsleden van het partijbureau verkiezen een per-
soneelscarrnissie overeenkomstig bij reglement vast te 
stellen regels. 

Artikel 137 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden worden vastgelegd in een afzonderlijk regle-
ment, dat onder goedkeuring van het partijbestuur, door 
het personeel van het partijbestuur, door het personeel 
van het partijbureau wordt vastgesteld, tenzij de wet an-
ders bepaalt. 

Hoofdstuk  IV:  VERKIEZINGEN 

A. Tweede Kamer 

Artikel 138 

Het partijbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding 
van en de te voeren activiteiten voor de verkiezingen van 
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Artikel 139 

De wijze van de kandidaatstelling wordt geregeld in een 
reglement, dat door de partijraad wordt vastgesteld en 
gewijzigd en als bijlage X bij deze statuten is gevoegd. 
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten strijdig met 
deze statuten en/of het huishoudelijk reglement. 

Artikel 140 

Kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer kun-
nen die personen worden gesteld, die bij verkiezing vol-
doen aan de eisen der wet, lid zijn van het CDA en bereid 
zijn schriftelijk te verklaren dat zij instemmen met het 
Program van Uitgangspunten en het verkiezingsprogram, met 
recht van  gravamen.  Het recht van  gravamen  wordt niet toe-
gestaan, indien dit de artikelen 1 tot en met 3 van het 
Program van Uitgangspunten betreft. Overige vereisten zijn 
genoemd in het in artikel 139 van deze statuten bedoelde 
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reglement. 

Artikel 141 

Bezwaren tegen de in artikel 140 van deze statuten bedoel-
de progran-tna's moeten door de personen, aan wie een kan-
didatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer wordt 
aangeboden, schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan het 
dagelijks bestuur vóór de indiening van de kandidaten-
lijst(en). Het partijbestuur beslist vervolgens, gehoord 
het preadvies van het dagelijks bestuur, of bezwaren al 
dan niet een belemmering vormen om de betrokkene op de in 
te dienen kandidatenlijst te plaatsen. Tegen het besluit 
van het partijbestuur is geen beroep mogelijk. 

Artikel 142 

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden 
geacht, met behoud van ieders persoonlijke verantwoorde-
lijkheid, bij het verrichten van hun taak, rekening te 
houden met uitspraken en verklaringen van de bevoegde 
partijorganen. 

Artikel 143 

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben 
de verplichting, als onderdeel van hun taak regelmatig 
contact te onderhouden met de verschillende geledingen 
van de partij. Daartoe behoort onder meer het geven van 
voorlichting evenals het afleggen van verantwoording over 
het gevoerde beleid aan de kamerkringen, welke aan elk 
van hen, in overleg tussen fractie en dagelijks bestuur, 
worden toegewezen. 

B. EureesPar1aiient 
rHk1 144 

Het partijbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding 
van en de te voeren activiteiten voor de verkiezingen van 
de leden van het Europese Parlement. 

Artikel 145 

De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een re- 
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glement, dat door de partijraad wordt vastgesteld en ge-
wijzigd en als bijlage  XI  bij deze statuten is gevoegd. 

Artikel 146 

De artikelen 140 tot en met 143 van deze statuten zijn 
ten aanzien van de kandidaatstelling en verkiezingen van 
leden van het Europese Parlement van overeenkomstige toe-
passing. 

C. Eerste Kamer 

Artikel 147 
Het dagelijks bestuur heeft de leiding bij de voorberei-
ding van en de te voeren activiteiten voor de verkiezing-
en van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Artikel 148 
De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een re- - 
glement, dat door de partijraad wordt vastgesteld en ge- - 
wijzigd en als bijlage  IX  bij deze statuten is gevoegd. 

Artikel 149 

De artikelen 140 tot en met 143 van deze statuten zijn 
ten aanzien van de kandidaatstelling en verkiezingen van 
leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van over-
eenkomstige toepassing. 

D. Provinciale Staten 

Artikel 150 

Het bestuur van de provinciale afdeling heeft de leiding 
bij de voorbereiding van en de te voeren activiteiten 
voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Sta-
ten in zijn ressort. 
Artikel 151 

De artikelen 140 en 141 van deze statuten zijn ten aanzien 
van de kandidaatstelling en verkiezingen van leden van 
Provinciale Staten van overeenkanstige toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van partijbestuur gelezen 
moet worden bestuur van de provinciale afdeling. 
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Artikel 152 

De leden van de Provinciale Staten worden geacht, met be-
houd van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, bij 
het verrichten van hun taak rekening te houden met uit-
spraken en verklaringen van de bevoegde partijorganen, 
alsmede van de verbanden binnen het ressort. 

Artikel 153 

De leden van de Provinciale Staten dienen lid te zijn 
van de Vereniging van gemeente- en provinciebestuurders 
van het CDA. 

Artikel 154 

De leden van de Provinciale Staten hebben de verplichting, 
als onderdeel van hun taak, regelmatig contact te onder-
houden met de verschillende geledingen van de partij bin-
nen de provinciegrenzen. Daartoe behoort onder meer het 
geven van voorlichting, evenals het afleggen van verant-
woording over het gevoerde beleid aan de provinciale af-
deling, de kamerkring(en) en gemeentelijke afdelingen. 

E. Gemeenteraad 

Artikel 155 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de lei-
ding bij de voorbereiding van en de te voeren activitei-
ten voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
in zijn ressort. 

Artikel 156 

De artikelen 140, 141, 152 en 153 van deze statuten zijn 
ten aanzien van de kandidaatstelling en verkiezing, c.q. 
benoeming van leden van de gemeenteraad van overeenkan-
stige toepassing, met dien verstande, dat in plaats van 
partijbestuur gelezen moet worden bestuur van de gemeen-
telijke afdeling. 

Artikel 157 

De leden van de gemeenteraad hebben de verplichting, als 
onderdeel van hun taak, regelmatig contact te onderhouden 
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met de verschillende geledingen van de partij binnen de 
gemeentegrenzen. Daartoe behoort onder meer het geven 
van voorlichting, evenals het afleggen van verantwoording 
over het gevoerde beleid aan de afdeling(en). 

F. Vertenwoordiende openbare lichamen 

Artikel 158 

Het bestuur van de bijzondere afdeling heeft de leiding 
bij de voorbereiding van en de te voeren activiteiten 
voor de verkiezing (en) van de leden van het vertegenwoor-
digende openbare lichaam, respectievelijk de deelraad in 
zijn ressort. 

Artikel 159 

De artikelen 140, 141, 152 en 153 van deze statuten zijn 
ten aanzien van de kandidaatstelling en verkiezing(en), 
c.q.  benoeming (en) van leden van vertegenwoordigende open-
bare lichamen, respectievelijk van deelraden, van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande, dat in plaats 
van partijbestuur gelezen moet worden bestuur van de bij-
zondere afdeling. 

Artikel 160 

De leden van vertegenwoordigende openbare lichamen, res-
pectievelijk van deelraden, hebben de verplichting, als 
onderdeel van hun taak, regelmatig contact te onderhouden 
met de verschillende geledingen van de partij binnen de 
grenzen van het openbaar lichaam, respectievelijk van de 
deelraad. Daartoe behoort onder meer het geven van voor-
lichting -evenals het afleggen van verantwoording over het 
gevoerde beleid aan de afdeling(en) binnen het ressort. 

Hoofdstuk V: HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 

A. Huishoudelijk _reglement 
rtikel 161 

Het congres stelt een huishoudelijk reglement vast, waar-
in deze statuten nader worden uitgewerkt. De inhoud van 
dit regleiient mag niet in strijd zijn met de bepalingen 

1-37 



van deze statuten. 

Artikel 162 

Het partijbestuur en/of een kamerkring kan het initiatief 
nemen om wijziging in het huishoudelijk reglement aan de 
partijraad voor te stellen. 

Artikel 163 

De gemeentelijke afdelingen hebben het recht  an  voor de 
vergadering van de partijraad bij het partijbestuur 
schriftelijk amendementen, voorzien van een toelichting, 
in te dienen. 

Artikel 164 

De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de 
eventueel daarop ingediende amendementen, voorzien van 
een pre-advies van het partijbestuur. De partijraad be-
sluit de wijziging, al dan niet geamendeerd, aan het con-
gres voor te leggen. 

Artikel 165 

Het congres kan het wijzigingsvoorstel, al dan niet gea-
mendeerd, aanvaarden of verwerpen. 

Artikel 166 

Voor wijziging van het huishoudelijk reglement is een 
tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist 
voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot 
wijziging is een eenvoudige meerderheid van de uitge-
brachte stemmen vereist. 

Artikel 167 

De indieners van amendementen, als bedoeld in artikel 163 
van deze statuten, zijn gerechtigd de vergadering van de 
betreffende partijraad bij te wonen en desgewenst een toe-
lichting daarop te geven. 
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B. 

Artikel 168 

De partijraad stelt de reglementen van bijzondere orga-
nen vast, waarin de bepalingen van deze statuten en het 
huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt. Het-
zelfde is van toepassing ten aanzien van de vaststelling 
van statuten van instanties, welke ten behoeve van het 
beheer van geldmiddelen en eventuele eigendommen van de 
partij en van bijzondere organen in het leven zijn ge-
roepen. De bepalingen mogen niet in strijd zijn met de 
bepalingen van deze statuten en het huishoudelijk regle-
ment. 

Artikel 169 

Statuten en reglementen van bijzondere organisaties, 
alsmede wijziging daarvan, zijn onderworpen aan de goed-
keuring door de partijraad. Statuten en reglementen mo-
gen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze sta-
tuten en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 170 

Het partijbestuur en/of de bijzondere organen kunnen het 
initiatief au wijziging in de in artikel 168 van deze 
statuten bedoelde reglementen en statuten voor te stel-
len aan de partijraad. De voorgestelde wijziging dient 
voorzien te zijn van een toelichting. 

Artikel 171 

De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en 
eventueel daarop ingediende amendementen, welke eveneens 
voorzien moeten zijn van een toelichting, en kan de wij-
ziging al dan niet geamendeerd aanbrengen. Voor wijzi-
ging van de in artikel 168 van deze statuten bedoelde 
reglementen is een eenvoudige meerderheid van de uitge-
brachte stemmen vereist. Voor wijziging van de in arti-
kel 168  van deze statuten bedoelde statuten is een twee-
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 
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Artikel 172 

Voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot 
wijziging van de in artikel 168 van deze statuten be-
doelde reglementen en statuten is een eenvoudige meer-
derheid van de uitgebrachte  stamen  vereist. 

Artikel 173 

De partijraad stelt de overige reglementen vast als be-
doeld in de artikelen 28, 54, 58, 60, 139, 145 en 148 
van deze statuten, waarin de bepalingen van deze statu-
ten en het huishoudelijk reglement nader worden uitge-
werkt. De bepalingen in de hier bedoelde reglementen mo-
gen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze sta-
tuten en/of het huishoudelijk reglement. 

Artikel 174 

Het partijbestuur kan, op voorstel van het dagelijks be-
stuur, het initiatief nemen cm wijziging in de in arti-
kel 173 van deze statuten bedoelde reglementen voor te 
stellen. Het initiatief kan ook worden genanen door mid-
del van ondertekening door ten minste één kamerkring, 
danwel door ten minste tien gemeentelijke afdelingen, 
van een schriftelijk ingediend voorstel tot wijziging 
bij het partijbestuur. In beide gevallen dient het voor-
stel, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan de 
leden van de partijraad en de gemeentelijke afdelingen 
ter kennis te worden gebracht. 

Artikel 175 

Elke gemeentelijke afdeling en/of een kamerkring en/of 
het partijbestuur heeft het recht voor de vergadering 
van de partijraad, bij het partijbestuur schriftelijk 
amendementen, voorzien van een toelichting, in te dienen. 

Artikel 176 

De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de 
eventueel daarop ingediende amendementen, voorzien van 
een pre-advies van het partijbestuur en kan de wijziging 
al dan niet geamendeerd aanbrengen. 
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Artikel 177 

Voor wijziging van de in artikel 173  van deze statuten 
bedoelde reglementen is een tweederde meerderheid van 
de uitgebrachte stammen vereist; voor aanvaarding van 
een amendement op een voorstel tot wijziging is een 
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen ver-
eist. 

Hoofdstuk  VI:  ALGEMENE BEPALINGEN 

A. Stemrecht enstimin 

Artikel 178 

In de vergaderingen van de verbanden, organen, bij zonde-
re organen en bijzondere organisaties, wordt het stem-
recht uitgeoefend door die leden, die daar krachtens de 
bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk regle-
ment en de betreffende reglementen toe bevoegd zijn. 

Artikel 179 

Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend, wanneer 
aan de financiële verplichtingen jegens de partij is vol-
daan. 

Artikel 180 

Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. 

Artikel 181 

Besluiten van de besturen van de verbanden, organen, 
bijzondere organen en bijzondere organisaties, worden, 
tenzij anders bij statuten en/of reglement (en) bepaald, 
genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
sterrrnen, met dien verstande dat geen geldig besluit kan 
worden genomen, wanneer niet de helft van de stemheb-
bende leden van het bestuur van het betreffende verband, 
orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere Organisatie aan-
wezig is. 

Artikel 182 
Besluiten van de ledenvergaderingen van de verbanden, or- 
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ganen, bijzondere organen en bijzondere organisaties 
worden genanen met eenvoudige meerderheid van de uitge- 
brachte stemmen, tenzij anders is bepaald. 

Artikel 183 

Indien het vereiste quonm ontbreekt, wordt binnen ter- 
mijnen, te bepalen bij reglement, een nieuwe vergadering Art 
belegd, waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is. 
Ongeacht het aantal der aangezige stemhebbende leden, Een 
worden in die vergadering geldige besluiten genomen bij ben 
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte sterrrnen, ten- wor 
zij anders is bepaald. 

Artikel 184 

Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in 
geval van enkelvoudige kandidaatstelling. Over zaken 
wordt mondeling gestand, tenzij door de meerderheid van 
de stemhebbende leden van de vergadering een schrifte- 
lijke stailning wordt verlangd. 

B. ZittinsEeriode 
Artikel 185 

De stemhebbende leden van besturen van verbanden, orga- 
nen, bijzondere organen en bijzondere organisaties wor- 
den - met uitzondering van de benoemde secretaris en/of 
directeur - gekozen, respectievelijk benoemd voor een 
periode van vier jaar. Men is terstond éénmaal herkies- 
baar. 

Artikel 186 

De in artikel 185 van deze statuten bedoelde besturen 
stellen een rooster van periodiek aftreden op, zodanig 
dat de functies van voorzitter en penningmeester en de 
functies van secretaris en ondervoorzitter of algemeen 
adjunct niet tegelijkertijd vacant komen. 

Artikel 187 

Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van één 
van de stemhebbende leden van de in artikel 185 van de- 
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ze statuten bedoelde besturen, verkiest het betreffende 
verband, orgaan, bijzondere orgaan en/of bijzondere or-
ganisatie, overeenkomstig de in statuten en reglementen 
vastgelegde bepalingen, een nieuw lid. 
Bij tussentijdse vacature treedt de gekozene in het 
schema van deqene in wiens n1 -f- i 1t'-n 

T 188 

bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd 
,emd, te allen tijde door degene, die hem heeft benoemd, 

en ontslagen of geschorst. 

De bevoegde verbanden kunnen voor hun afgevaardigden 
naar organen, bijzondere organen en bijzondere organi-
saties plaatsvervangers aanwijzen, overeenkomstig de pro-
cedure, welke is vastgelegd in de statuten en/of betref-
fende reglementen. 

D. Incanatibi1iteiten en cumulatie van functies 

Artikel 190 

Behoudens ontheffing in uitzonderlijke gevallen, te ver-
lenen door het partijbestuur, c.q. de partijraad op voor-
stel van het partijbestuur, is het lidmaatschap van meer 
dan één vertegenwoordigend lichaam uitgesloten en slui-
ten het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam 
en een bestuurslidmaatschap van een partij-orgaan, c.q. 
-verband op hetzelfde niveau uit. 
Een fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger is advise-
rend lid van het bestuur van een partij-orgaan, c.q. 
-verband op hetzelfde niveau. 
De onverenigbaarheid van functies, anders dan in dit ar-
tikel bedoeld, wordt nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 

Artikel 191 

Ter voorkoming van een ongewenste cumulatie van politie-
ke met maatschappelijke functies benoemt de partijraad, 
op voordracht van het partijbestuur, een toetsingscan-
missie, die de cumulatie van functies beoordeelt.  
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De toetsingscommissie bestaat uit vijf leden; de secreta-
ris of zijn plaatsvervanger is adviserend lid en treedt 
op als secretaris van de ccxnmissie. 

lr1-i1<1 l2  

Personen die geacht worden een politieke functie als vol-
ledige dagtaak te vervullen, als bedoeld in artikel 62 
van het huishoudelijk reglement, alsmede personen die 
worden gekandideerd voor of zitting hebben in de Eerste 
Kamer en/of Tweede Kamer der Staten-Generaal en/of het 
Europese Parlement en/of het dagelijks bestuur dienen de 
(neven-) functies, die zij uitoefenen, alsmede de (neven-) 
functies die zij overwegen te aanvaarden, aan de beoorde-
ling van de toetsingscommissie te onderwerpen. 

Artikel 193 

De toetsingscommissie beslist binnen dertig dagen, nadat  
an  een oordeel is gevraagd, en stuurt haar besluit ter-
stond ter fiattering aan het partijbestuur. De insteaning 
van het partijbestuur wordt geacht verleend te zijn, in-
dien het niet binnen veertien dagen na ontvangst van het 
besluit van de toetsingscommissie een ander besluit neemt. 

Artikel 194 

De toetsingscommissie neemt haar besluit onder andere 
aan de hand van de navolgende criteria: 
a. belangenvermenging; 
b. fysieke belasting; 
c • aanzien van het ambt; 
d. spreiding van functies. 

Artikel 195 

Alle nevenfuncties van leden van de partij in vertegen-
woordigende lichamen, van de leden van het dagelijks be-
stuur en van de voorzitters van de besturen van de ver-
banden dienen publiek te zijn. 

Artikel 196 

Medewerkers van het partijsecretariaat kunnen, tenzij zij 
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tot secretaris van een partijorgaan, bedoeld in artikel 
64 van deze statuten, zijn benoemd niet tevens lid zijn 
van een partijorgaan. 

E. Ontbinding-en_VereffenipSj  

\ri-ik1 1q7 

Ontbinding van de partij geschiedt uitsluitend door be-
sluit van de gemeentelijke afdelingen en stemhebbende 
leden van de partijraad te zamen. De staTiming over dit 
besluit dient schriftelijk te geschieden. 

rtik1 19R  

Ingeval van ontbinding wijst het partijbestuur de bestem-
ming aan van de bezittingen van de partij, met dien ver-
stande, dat zij zo enigszins mogelijk zullen worden aan-
gewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn verkre-
gen. 

Artikel 199 

ontbinding van verbanden geschiedt, onverminderd het be-
paalde in artikel 20 van deze statuten, door besluit van 
de betreffende ledenvergadering, dan wel door besluit 
van het partijbestuur. De stemming over dit besluit dient 
schriftelijk te geschieden. Indien ontbinding plaats-
vindt door besluit van de betreffende ledenvergadering 
is tevens vereist, dat het landelijk dagelijks bestuur 
toestenining verleent tot ontbinding van een verband. 

7rfik1 900 

De ontbinding van bijzondere  organs  iaties geschiedt door 
besluit van de betreffende ledenvergadering. De staiming 
over dit besluit dient schriftelijk te geschieden. 
Tevens is vereist dat het landelijk dagelijks bestuur 
toestenining verleent tot ontbinding van een bijzondere 
organisatie. 

r1-i11 2fl 

In geval van ontbinding van een in de artikelen 199 en 
200 van deze statuten bedoeld verband, of bijzondere 
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organisatie wijst de betreffende ledenvergadering, dan-
wel het partijbestuur, de bestemming van de bezittingen 
van het verband of de bijzondere organisatie aan, met 
dien verstande, dat zij zo enigszins mogelijk worden 
aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn ver-
kregen. 

r1-ik1 202  

Voor besluiten tot een algemeen accoord van federatieve 
samenwerking voor de verkiezingen van de leden van de 
Eerste Kamer en van de 'I\ieede Kamer der Staten-Generaal 
en de leden van het Europees Parlement, alsmede tot het 
aangaan van een federatie en voor besluit tot fusie, is 
artikel 1.97 van deze statuten van overeenkomstige toe-
passing. Een meerderheid van tweederden van de uitge-
brachte stemmen voor het nemen van een dergelijk besluit 
is vereist. 

F. Wijziinenaanvu11in 

Artikel 203 

Wijziging en aanvulling van deze statuten is slechts mo-
gelijk, indien het congres daartoe besluit. Hierbij zijn 
de bepalingen in de artikelen 164 tot en met 167, als-
mede 174 en 175 van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing. 

G. S12tbea1in 

Artikel 204 

In alle gevallen, waarin deze statuten, het huishoude-
lijk reglemen en/of andere reglementen niet voorzien, 
beslist het partijbestuur, voorzover het de organen en 
bijzondere organen betreft; het bestuur van het verband 
beslist, voorzover het het verband betreft en het be-
stuur van een bijzondere organisatie, voorzover het de 
bijzondere organisatie betreft. 
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Huishoudelijk reglement van het CDA 

I: Van het lidmaatscb~12 

Artikel 1: 

1.1. De aanmelding voor het lidmaatschap kan rechtstreeks 
plaatsvinden bij het partijsecretariaat. Indien het 
bestuur van een verband een aanmelding voor het lid-
maatschap ontvangt, zendt de secretaris van hetbe-
treffende verband deze binnen veertien dagen toe aan 
het partijsecretariaat. 

1.2. Terstond na ontvangst van een aanmelding voor het 
lidmaatschap gaat het partijsecretariaat tot in-
schrijving over. 

1.3. Binnen veertien dagen na de inschrijving wordt hier-
van bericht gegeven aan de ingeschrevene. 

1.4. Ten minste eenmaal per jaar zendt het partijsecreta-
riaat aan de secretarissen van de gemeentelijke af-
delingen en, indien aanwezig, van de wijk- of dorps- 
afdelingen een volledig overzicht van onder die af-
deling ressorterende leden. 

Artikel 2: Toe1atin 

2.1. Een lid wordt geacht tot het CDA te zijn toegelaten, 
tenzij ingevolge artikel 2.3. van dit reglement de 
toelating is geweigerd. 

2.2. Na de in artikel 1.3. van dit reglement bedoelde be-
richtgeving van inschrijving geldt voor de ingeschre-
vene een voorlopige toelating van het lidmaatschap 
gedurende een termijn van ten hoogste acht weken. 

2.3. Binnen deze termijn kan het partijbestuur en/of het 
bestuur van een verband de toelating weigeren. 

2.4. Indien een bestuur van een verband de toelating wei-
gert, geeft het hiervan kennis aan het partijbestuur. 

2.5. Van een besluit tot weigering geeft het partijbe-
stuur per aangetekend schrijven kennis aan de inge-
schrevene, onder vermelding van de redenen en van de 
bevoegdheid van de ingeschrevene tegen dit besluit 
beroep in te stellen bij de Corrmissie van Beroep 
binnen vier weken na dagtekening van het aangetekend 

Toevoegen: Artikel 1.5. 
11:1  

Het partijsecretariaat zendt in beginsel eenmaal per maand 
aan de secretariaten van de gemeentelijke afdelingen en, in-
dien aanwezig, van de wijk- of dorpsafdelingen opgaven van 
wijzigingen, die blijkens het register in de ledenlijst zijn 
aangebracht  



schrijven. 
2.6. Door een besluit tot weigering van de toelating wor-

den alle rechten en verplichtingen, die aan het lid-
maatschap zijn verbonden, opgeschort, behoudens de 
bevoegdheid tot beroep als bedoeld in artikel 2.5. 
van dit reglement; de opschorting duurt voort tot 
het besluit onherroepelijk is geworden, dan wel is 
vernietigd. 

2.7. Een besluit tot weigering van de toelating wordt on-
herroepelijk door het verstrijken van de in artikel 
2.5. van dit reglement bedoelde beroepstermijn of 
een besluit van de Commissie van Beroep, waarbij het 
ingestelde beroep is afgewezen. 

Artikel 3: 02ze9ifl 
De opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in 
artikel 12 van de statuten, kan rechtstreeks schrif-
telijk plaatsvinden bij het partijsecretariaat of 
via de gemeentelijke afdeling, waaronder het betref-
fende lid ressorteert. 
In het laatste geval zendt het secretariaat van deze 
afdeling onverwijld bericht van de opzegging aan het 
partijsecretariaat. 

Artikel 4: Loygne 
4.1. Het partijbestuur kan bij eigen besluit, dan wel op 

voordracht van het bestuur van een verband beslissen 
een royement van een lid in overweging te nemen. Een 
dergelijk besluit wordt onverwijld en met redenen 
omkleed schriftelijk aan het betrokken lid meege-
deeld, terwijl de betrokkene in de gelegenheid wordt 
gesteld door ten minste drie leden van het partij-
bestuur te worden gehoord, binnen een termijn van 
vier weken na een besluit tot overweging van een 
royement. 

4.2. Het partijbestuur beslist, nadat het betrokken lid 
is gehoord, binnen vier weken of al dan niet tot 
royement wordt overgegaan. 

4.3. Per aangetekend schrijven stelt het partijbestuur 
het betrokken lid op de hoogte van zijn besluit, 
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waarbij wordt meegedeeld, dat de betrokkene de be-
voegdheid heeft tegen dit besluit beroep in te stel-
len bij de Corrmissie van Beroep binnen vier weken na 
dagtekening van het aangetekend schrijven. 

4.4. Door een besluit tot (overweging van) royement wor-
den alle rechten en verplichtingen, die aan het lid-
maatschap zijn verbonden, opgeschort, behoudens de 
bevoegdheid tot horen als bedoeld in artikel 4.1. 
van dit reglement en tot beroep als bedoeld in arti-
kel 4.3. van dit reglement; de opschorting duurt 
voort tot h?t besluit onherroepelijk is geworden, 
dan wel is vernietigd. 

4.5. Een besluit tot royement wordt onherroepelijk door 
het verstrijken van de in bepaling 4.3. van dit re-
glement bedoelde beroepstermijn of een besluit van 
de Commissie van Beroep, waarbij het ingestelde be- 
roep is afgewezen. II  : Van de verbanden 

Artikel 5: Orichtinenerkenning  

5.1. Ten minste tien leden kunnen een verband, als be-
doeld in artikel 16 van de statuten, oprichten, met 
dien verstande, dat wanneer zich een verband, als 
bedoeld in artikel 16 van de statuten, heeft gevormd, 
hiervan door het voorlopige bestuur van dat verband 
schriftelijk mededeling wordt gedaan aan het partij-
bestuur, onder opgave van de namen en adressen van 
de leden van het voorlopige bestuur van het nieuwe 
verband. 

5.2. Ook het partijbestuur, op voorstel van het dagelijks 
bestuur en na overleg met de betrokken kamerkring, 
dan wel een kamerkring, indien het ten minste 
niet de vorming van dit verband zelf betreft, na 
overleg met het dagelijks bestuur, kan het initiatief 
nemen tot vorming van een verband, als bedoeld in 
artikel 16 van de statuten. In dit geval wijst de 
kamerkring in overleg met het dagelijks bestuur, de 
leden van een voorlopig bestuur aan. 

5.3. Ten behoeve van de vorming van een verband zendt het 
partijsecretariaat een adressenoverzicht van de leden, 
die onder het verband in oprichting zullen ressorte- 
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ren, aan het voorlopige bestuur van dat verband. 
Voorts ontvangt het voorlopige bestuur een exemplaar 
van het standaard-reglement voor het betreffende ver-
band, respectievelijk als bijlage  III  tot en met  
VIII  bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. 

5.4. Binnen twaalf weken na de in artikel 5.3. van dit 
reglement bedoelde verzending dient het voorlopige 
bestuur van een verband in oprichting, daartoe ge-
machtigd door de voorlopige algemene ledenvergadering, 
welke wordt gevormd door de leden, die onder het ver-
band in oprichting zullen ressorteren, schriftelijk 
een aanvraag  an  erkenning door het partijbestuur in 
bij het dagelijks bestuur. 

5.5. Als reglement voor een verband in oprichting geldt 
het door de partijraad vastgestelde en in artikel 
5.3. van dit reglement genoemde standaard-reglement. 
Eventuele gewenste afwijkingen van dit standaard-
reglement dienen op een afzonderlijke verklaring bij 
de aanvraag om erkenning te worden vermeld. 

5.6. Het dagelijks bestuur beoordeelt of de in artikel 
5.5. van dit reglement bedoelde afwijkingen van het 
standaard-reglement voor het betreffende verband in 
oprichting zijn toegestaan. Is het antwoord hierop 
bevestigend dan draagt het dagelijks bestuur het be-
treffende verband in oprichting ter erkenning voor 
aan het partijbestuur. Indien er geen voorstellen 
tot afwijking van het standaard-reglement ingediend 
zijn, wordt zonder meer, namens het partijbestuur, 
tot erkenning van het betreffende verband in oprich-
ting overgegaan. 

5.7. Het partijbestuur beslist of een verband, op grond 
van een voordracht van het dagelijks bestuur, wordt 
erkend. 

5.8. Terstond na het besluit van het partijbestuur een 
verband te erkennen, wordt hiervan schriftelijk me-
dedeling gedaan aan het voorlopige bestuur van het 
betreffende verband onder mede zending van één, 
namens het partijbestuur gedagtekend, exemplaar van 
het reglement van het betreffende verband. 

5.9. Wanneer het dagelijks bestuur van oordeel is dat er 
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redenen aanwezig zijn een verband in oprichting 
(nog) niet voor te dragen tot erkenning bij het par-
tijbestuur, treedt het daaromtrent in overleg met 
het voorlopige bestuur van het betreffende verband 
in oprichting. 
Het dagelijks bestuur geeft daarbij aan welke moge-
lijkheden er zijn om tot een voordracht tot erkenning 
te kunnen overgaan. De voorlopige algemene ledenver-
gadering van een verband in oprichting beslist of 
met de voorstellen van het dagelijks bestuur wordt 
ingestemd. 

5.10 Binnen twaalf weken na verzending van het gedagteken-
de besluit van het partijbestuur tot erkenning van 
het verband, belegt het voorlopige bestuur van dat 
verband een algemene ledenvergadering ter verkiezing 
van een bestuur, alsmede voor het treffen van even-
tueel noodzakelijke maatregelen. 
De samenstelling van het definitieve bestuur dient 
terstond schriftelijk ter kennis gebracht te worden 
aan het partijsecretariaat. 

Artikel 6: Algemene be2a1inen 

6.1. Aan een erkend verband worden rechten toegekend, 
welke zijn opgenomen in en voortvloeien uit de be-
palingen van de statuten en alle daarbij behorende 
reglementen. De uitoefening van de rechten worden 
opgeschort, wanneer een verband niet voldoet aan één 
of meer van de verplichtingen, die krachtens de be-
palingen van de statuten en/of enig ander reglement 
binnen partijverband aan hem zijn toegekend. Het da-
gelijks bestuur geeft richtlijnen inzake het even-
tueel opschorten van de uitoefening van rechten. 

6.2. De algemene ledenvergadering van een verband is het 
hoogste orgaan van dat verband. 

6.3. Aan de algemene ledenvergadering van een verband 
komen, voor wat betreft het betrokken werkgebied, 
alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet, de 
statuten en/of andere reglementen binnen partijver-
band aan anderen zijn opgedragen. 

6.4. Jaarlijks roept het bestuur van een verband de alge- 

II-5 



mene ledenvergadering ten minste eenmaal - in en 
voorts zoveel als bij reglement bepaald - in verga-
dering bijeen, onder andere ter behandeling en vast-
stelling van het jaarverslag, de rekening van baten 
en lasten en de begroting voor het komend jaar, als-
mede ten behoeve van de periodieke bestuursverkiezing 
van het verband en de bespreking van het politieke 
beleid in algemene zin. 

6.5. Van het vastgestelde jaarverslag stuurt het bestuur 
van het verband een exemplaar aan het partijsecreta-
riaat en, voorzover van toepassing, aan de besturen 
van alle verbanden, waaronder het ressorteert. 

Artikel 7: Financiën 

7.1. Een verband dient binnen een door het partijbestuur 
vast te stellen termijn te voldoen aan alle finan-
cile verplichtingen, welke het tegenover partij-
organen en/of bijzondere organen, en/of bijzondere 
organisaties en/of andere verbanden heeft. Wordt 
binnen de gestelde termijn niet aan deze verplich-
tingen voldaan, dan worden daarmede automatisch de 
rechten, als bedoeld in artikel 6.1. van dit regle-
ment ,opgeschort. 

7.2. Het partijbestuur is gerechtigd te beschikken over 
eventuele tegoeden van verbanden, zolang een ver-
band niet volledig aan de financiële verplichtingen, 
als bedoeld in artikel 7.1. van dit reglement, heeft 
voldaan. 

7.3. Van de jaarlijkse contributie-opbrengst van de leden 
wordt een deel bestemd voor de partij, terwijl van 
het overige een verdeling plaatsvindt over de ver-
banden, waaronder de betreffende leden ressorteren. 
De verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald door de 
partijraad, terwijl elke kamerkring, eveneens jaar-
lijks, bepaalt op welke wijze het bedrag, dat bestrd 
is voor de verbanden en afkomstig van de onder hem 
ressorterende leden, wordt verdeeld over die verban-
den. 

7.4. Wanneer in een provincie twee of meer kamerkringen 
aanwezig zijn, bepalen zij gezamenlijk en in overleg 
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met het bestuur van de provinciale afdeling welk 
deel van het bedrag, dat bestemd is voor de verban-
den en afkomstig van de onder hen ressorterende le-
den, bestemd is voor de binnen de provinciegrenzen 
aanwezige provinciale afdeling. 

7.5. De afdelingen, die een bijzondere afdeling vormen, 
bepalen zelf welk deel van het hun toekomende deel 
van de contributie-opbrengst van de onder hen res-
sorterende leden, wordt bestemd voor die bijzondere 
afdeling. 

7.6. Indien een verband heeft voldaan aan zijn financiële 
verplichtingen, als bedoeld in artikel 18 van de 
statuten, en artikel 7.2. van dit reglement niet van 
toepassing is, kan het beschikken over hem toekomen-
de tegoeden. 
Het partijsecretariaat draagt, na verzoek daartoe, 
zorg voor verstrekking van het gevraagde tegoed bin-
nen veertien dagen. 

7.7. Regelmatig, maar ten minste één maal per jaar zendt 
het partijsecretariaat, onder verantwoordelijkheid 
van de penningmeester, een financieel overzicht, 
onder andere vermeldende de gemiddelde contributie-
opbrengst met betrekking tot een bepaald verband, 
aan de penningmeester van de betrokken verbanden. 

Artikel 8: Ontbinding 

8.1. Een verband, als genoemd in artikel 16 van de sta-
tuten, waaronder op 1 januari van arJg jaar minder 
dan tien leden partij-organisatorisch ressorteren, 
is automatisch ontbonden. Het partijsecretariaat 
treft onder verantwoordelijkheid van  ht  dagelijks 
bestuur, de noodzakelijke regelingen hieromtrent. 

8.2. De algemene ledenvergadering van een verband is be-
voegd, overeenkomstig bij statuten en/of reglement 
vastgestelde regels, dat verband voor ontbinding 
voor te dragen aan het dagelijks bestuur, indien van 
toepassincr, in overleg met de betrokken gemeentelijke 
afdeling en/of karnerkring, 
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8.3. Van een besluit tot (definitieve) ontbinding van 
een verband wordt het bestuur van het betrok-
ken verband zo spoedig ringelijk bij aangetekend 
schrijven kennis gegeven, onder vermelding van de 
bevoegdheid van het bestuur binnen vier weken na 
verzending van de kennisgeving tegen het onthin-
dingsbesluit beroep in te stellen bij de oorrnissie 
van Beroep. - 

8.4. Door een besluit tot ontbinding wordt het betrokken 
verband geschorst in de uitoefening van al zijn 
rechten, behoudens de bevoegdheid via het bestuur 
beroep in te stellen tegen het onthindingsbesluit. 
De schorsing is beëindigd na het onherroepelijk 
worden dan wel het vernietigen van het besluit. 

8.5. Een besluit tot ontbinding wordt onherroepelijk 
door het verstrijken van de beroepstermijn zonder 
dat beroep is ingesteld of door een besluit van de 
Conmissie van Beroep, waarbij het beroep is afge-
wezen. 

Artikel 9 Werkebiedbuitenrenzenwerkebied 
verband 

9.1. Wanneer artikel 21 van de statuten van toepassing 
is, treedt één van de aldaar woonachtige leden op 
als contactpersoon. 

9.2. Zowel het partijbestuur als de besturen van de be-
treffende regionale, gemeentelijke en plaatselijke 
verbanden zijn verplicht met de in artikel 9.1. van 
dit reglement bedoelde persoon in voorkomende geval-
len het contact te onderhouden. 

Artikel 10 Orclanen van een verband 

De organen van een verband zijn het bestuur, waaronder 
eventueel het dagelijks bestuur, en de algemene leden-
vergadering. 

Artikel 11 Bestuur emeenteiijke afde1in 

11.1 .Het bestuur van de gemeentelijke afdeling wordt 
door de leden uit hun midden ter vergadering geko-
zen. In afwijking van het bepaalde in het Burgijk 
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Wetboek is het uitbrengen van een stem bij vol-
macht hierbij niet toegestaan. 

Overigens is het bepaalde in artikel 7 van de sta--
tuten.-ter zake van de uitoefening van het stem-
recht onverminderd van toepassing. 

11.2. Indien in een gemeente een erkende (werk) groep 
bestaat van het vrouwenberaad en/of van de jon-
gerenorganisatie, dient in het bestuur ten minste 
één vertegenwoordiger daarvan zitting te hebben. 

11.3. Het reglement van een geireentelijke afdeling kan 
bepalen dat er een dagelijks bestuur is, met dien 
verstande dat dit minder dan de helft van het aan-
tal bestuursleden van deze afdeling met tellen, 
terwijl de door de algemene ledenvergadering in 
functie te verkiezen voorzitter, alsmede de se-
cretaris en de penningmeester in elk geval daar-
van deel uitmaken. 

11.4. Eén van de leden van het bestuur woedt in het bij-
zonder belast met de taken van de gemeentelijke 
afdeling op het gebied van de propaganda en voor-
lichting. 

11,5. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bij-
zonder belast met de taken van de gemeentelijke 
afdeling op het gebied van vorming en scholing. 

11.6. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling doet 
opgave van zijn samenstelling aan het partijsecre-
tariaat en aan de secretariaten van de verbanden 
waaronder het ressorteert. 
Van wijzigingen in de samenstelling dient binnen 
vier weken na het besluit daartôe aan bedoelde 
secretariaten kennis gegeven te worden. 

11.7. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling brengt 
ieder jaar een schriftelijk verslag uit over de 
toestand van de afdeling en de werkzaamheden in 
het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag omvat 
ook het verslag van de vormings en scholings-
werkzaamheden, waaronder met name de activiteiten 
ten behoeve van de vrouwelijke leden en de jonge-
ren en de ten uitvoer gebrachte activiteiten met 
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betrekking tot het raads fractiewerk. 
11.8. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt 

jaarlijks een afschrift van het verslag aan het 
partijbestuur en de besturen van de verbanden, 
waaronder de afdeling ressorteert. 

11.9. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling ziet 
toe, dat van alle inkomsten en uitgaven van de 
afdeling nauwkeurig aantekening wordt gehouden. 
Jaarlijks brengt het financieel verslag uit aan 
de algemene ledenvergadering van de gemeentelijke 
afdeling. 

11.10. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt 
jaarlijks een afschrift van het financieel verslag 
aan het partijbestuur en de besturen van de ver-
banden, waaronder de afielinq ressorteert. 

11.11. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt 
zorg voor het nauwkeurig bijhouden van de leden-
administratie, overeenkomstig nader door het par 
tijbestuur te stellen regels. 

Artikel 12 A1emene1edenveraderinemeente- 

12.1. De algemene ledenvergade±ing is het hoogste or-
gaan van de gemeentelijke afdeling. 

12.2. Jaarlijks komt de algemene ledenvergadering ten 
minste tweemaal in vergadering bijeen. 

12.3. De oproeping tot bijwoning van de algemene leden-
vergadering wordt verzonden op een termijn van 
ten minste acht dagen aan alle leden van de ge-
meentelijke afdeling. De oproep vermeldt tijd en 
plaats van de vergadering en de te behandelen 
agenda. 

12.4. Het bestuur isvelicht tot het bijeenroepen van 
de algemene ledenvergadering binnen een termijn 
van vier weken, na verzending van een schriftelijk 
verzoek daartoe door ten minste tien leden, res-
sorterend onder de betreffende gemeentelijke af-
deling, onder opgave van de onderwerpen, die de 
verzoekers aan de algemene ledenvergadering wen 
sen voor te leggen; indien aan het verzoek niet 
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binnen drie weken na ontvangst daarvan gevolg is 
gegeven door verzending van een oproep, als be-
doeld in artikel 12.3 van dit reglement, hebben 
de verzoekers het recht van beroep bij het be-
stuur van de kamerkring, casu  quo  de provinciale 
afdeling, waaronder de gemeentelijke afdeling 
ressorteert. 

12.5. In geval beroep is ingesteld bil h1- boHiiw 

Wijzigen Artikel 12.5. 

In geval beroep is ingesteld bij het bestuur van de kamerkring, 
casu  quo  de provinciale afdeling, roept deze binnen drie weken 
na ontvangst van het beroep de algemene ledenvergadering van de 
betreffende gemeentelijke afdeling bijeen op de wijze als in 
lid 3 van dit artikel bepaald. Het partijbestuur stelt daartoe 
direct het betreffende adressenbestand ter beschikking. Een op .  
deze wijze bijeengeroepen algemene ledenvergadering vindt plaats 
onder leiding van het bestuur van de betreffende kamerkring, casu  
quo  provinciale afdeling. 

-  

ling.  
12.6. De algemene ledenvergadering van een gemeentelijke 

afdeling komt voorts bijeen, indien het partijbe-
stuur daartoe besluit, na overleg met de betrok-
ken kamerkring, casu  quo  de provinciale afdeling. 
Het partijbestuur kan zelf voor de bijeenroeping 
zorgen, zonder gebonden te zijn aan de in lid 3 
van dit artikel genoemde termijn en kan zelf in 
de leiding van de vergadering voorzien. 

Artikel 13 Taken emeente1ijke afde1in 

13.1. Tot de taak van de gemeentelijke afdeling behoort: 
a. het op basis van de grondslag van het CDA bij-

dragen aan en bevorderen van de verwezenlij-
king van de doelstelling van de partij; 

b. het bevorderen van de deelneming aan het werk 
van en de onderlinge samenwerking van de leden 
in de partij, onder meer door de bevordering 
van de participatie van vrouwen en jongeren; 

C. de bespreking en toetsing van het (gevoerde) 
politieke beleid. 

13.2. De activiteiten welke de gemeentelijke afdeling 
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onder meer ter bereiking van de doelstelling ten 
dienste staan, zijn omschreven in het reglement, 
als bedoeld in artikel 24 van de statuten. 

Artikel 14 Wij~i 1L151 
14.1. De grenzen van het werkgebied van een wijk- of 

dorpsafdeling worden bepaald door de gemeentelijke 
afdeling, waaronder de wijk- of dorpsafdeling zal 
ressorteren, in overleg met het bestuur van de 
betrokken kamerkring en het landelijk dagelijks 
bestuur. 

14.2. Met betrekking tot het bestuur en de algemene le-
denvergadering van een wijk- of dorpsafdeling zijn 
de artikelen 11 en 12 van dit reglement van over-
eenkornstige toepassing. 

Artikel 15 Gemeentelijke afdeling gevormd door 
twee of meer wijk- of dor saf1 hrwn 

Wijzigen: Artikel 15.1. 

Een op grond van artikel 32 van de statuten tot stand gekomen 
gemeentelijke afdeling is mede verantwoordelijk voor de verwe-
zenlijking van de doelstelling en de uitvoering van de taken, 
omschreven in het reglement, als bedoeld in artikel 33 van de 
statuten, welke zijn toegekend aan de twee of meer ingestelde 
wijk- of dorpsafelingen. -, 

L1JU Loyelcena aan cie twee of meer ingestel-
de wijk- of dorpsafdelingen. 

15.2. Het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van 
de statuten gevormde gemeentelijke afdeling be-
staat uit ten minste één afgevaardigde van elke 
erkende wijk- of dorpsafdeling en voorts zoveel 
afgevaardigden, als waarop een wijk- of dorpsaf-
deling, binnen het door de algemene ledenvergade-
ring van de gemeentelijke afdeling vast te stellen 
aantal bestuursleden, naar rato van zijn ledental 
recht heeft. 

15.3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
van een overeenkomstig artikel 32 van de statuten 
gevormde gemeentelijke afdeling worden door de al-
gemene ledenvergadering in functie gekozen uit de 
leden van het bestuur. De voorzitter kan niet te-
gelijk bestuurslid zijn van een onder deze gemeen-- 

11-12 



telijke afdeling ressorterende wijk- of dorpsaf-
deling. 

15.4. Het bepaalde in artikel 11.2 tot en net 11.11 van 
dit reglement is ten aanzien van het bestuur van 
een overeenkomstig artikel 32 van de statuten ge-
vormde gemeentelijke afdeling van overeenkomstige 
toepassing. 

15.5. Tot de algemene ledenvergadering van een overeen-
komstig artikel 32 van de statuten gevormde ge-
meentelijke afdeling hebben alle leden, woonach-
tig binnen het werkgebied, toegang. 
Stemgerechtigd zijn uitsluitend die personen, die 
door de erkende wijk- of dorpsafdelingen als af-
gevaardigden aangewezen zijn, alsmede de stemheb-
bende leden van het bestuur. 

15.6. Elke wijk- of dorpsafdeling is gerechtigd één af- 
-(I- m 1-  1mrcht aan te wijzen naar de 

Tekst: Artikel 15.6. 

Elke wijk- of dorpsafdeling is gerechtigd én afgevaardigde met 
stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de overeenkom-
stig artikel 32 van de statuten gevormde gemeentelijke afdeling. 
Daarenboven is elke Wijk- of dorpsafdeling gerechtigd voor elk 
vol aantal van vijftig leden een extra stemgerechtigde afgevaar-
digde aan te wijzen. Afwijking van deze afvaardigingsregeling 
is toegestaan, mits daartoe door het landelijk dagelijks bestuur 
toestemming is verleend. 

Invoegen: Artikel 15.7. 

De in artikel 15.2. en 15.6. van dit reglement bedoelde afgevaar-
digden worden aangewezen door de algemene ledenvergadering van 
elke betrokken wijk- of dorpsafeling bij schriftelijke verkiezing, 
tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 
In afwijking van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek is het 
uitbrengen van een stem bij volmacht hierbij niet toegestaan. 

macht hierbij niet toegestaan. 

Artikel 16 Taken _wiI~-_2f_dor2safdeling  
Mt  betrekking tot de taken van een wijk- of dorpsafde-
ling is het bepaalde in artikel 13 van dit reglement 
van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 17 Afvaard151j2g naar andere verbanden 

17.1. Elke overeenkomstig artikel 32 van de statuten 
erkende gemeentelijke afdeling heeft het recht 
ten minste één afgevaardigde namens elke onder 
haar ressorterende wijk- of dorpsafdeling aan te 
wijzen als afgevaardigde naar de algemene ledenver-
gaderingen van de verbanden, waartoe de gemeente-
lijke afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, 
alsmede naar het Congres. 

17.2. Heëft de gemeentelijke afdeling op grond van haar 
leden tal het recht meer afgevaardigden aan te wij-
zen, dan wordt de aanwijzing van deze vertegenwoor-
digers bepaald naar rato van de ledentallen van de 
onder haar ressorterende wijk- of dorpsafdelingen. 
De verdeelsleutel dient te zijn vastgesteld in het 
in artikel 33 van de statuten bedoelde reglement 
van de gemeentelijke afdeling. 

17.3. Komen voor de aanwijzing van een afgevaardigde ver-
tegenwoordigers van twee of meer wijk- of dorpsaf-
delingen in aanmerking dan wordt de keuze bepaald 
op een vertegenwoordiger van die wijk- of dorpsaf-
deling, welke voor wat betreft het aantal leden, 
na vaststelling van de in artikel 17.2 van dit re-
glement bedoelde verdeelsleutel, het grootste over-
schot heeft. 

17.4. De in artikel 17.1 van dit reglement bedoelde afge-
vaardigden worden bij schriftelijke verkiezing aan-
gewezen door de algemene ledenvergadering van de 
gemeentelijke afdeling op bindende voordrachten 
van de betreffende wijk- of dorpsafdelingen, ten-
zij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 
In het reglement van de gemeentelijke afdeling kan 
bepaald worden., dat elke hier bedoelde voordracht 
uit meer dan één kandidaat dient te bestaan. 

Artikel 18 Gemeentelijke_afd21in2 met één 

In geval onder een gemeentelijke afdeling slechts één 
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wijk- of dorpsafdeling ressorteert, heeft deze afdeling 
het recht één of meer afgevaardigden aan te wijzen als 
afgevaardigde in het bestuur van de betreffende gemeen-
telijke afdeling. De sleutel voor het aantal afgevaar-
digden wordt vastgelegd in het reglement van die gemeen-
telijke afdeling. 

Artikel 19 Bestuur kamerkrin 

19.1. Het bestuur van de kamerkring wordt gekozen door 
de algemene ledenvergadering, en bestaat uit een 
oneven aantal van ten minste elf leden. 
Ten hoogste twee bestuursleden mogen behoren tot 
dezelfde gemeentelijke, dan wel wijk- of dorps- 
afdeling. In geval een kamerkring tevens 
functioneert als gemeentelijke afdeling is afwij-
king hiervan toegestaan. 

19.2. De voorzitter van de kanrkring wordt door de al-
gemene ledenvergadering in functie gekozen. De 
voorzitter kan niet tegelijk voorzitter zijn van 
een onder de kanrkring ressorterend verband. 

19.3. Het bepaalde in artikel 11.2 tot en net 11.11 van 
dit reglement is ten aanzien van het bestuur van 
een kamerkring van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat een kamerkring in elk geval 
een dagelijks bestuur als orgaan kent. 

19.4. In het dagelijks bestuur van de kamerkring dienen 
in elk geval zitting te hebben ten minste twee 
vertegenwoordigers van de in het werkgebied aan-
wezige erkende (werk) groep van het vrouwenberaad 
en van de jongerenorganisatie. 

19.5. Indien als apart verband functionerend wijst de 
algemene ledenvergadering van de provinciale af-
deling, die haar werkgebied heeft in de provincie, 
waarbinnen de kamerkring eveneens haar werkgebied 
heeft, één van haar bestuursleden aan als lid van 
het bestuur van de kamerkring. Dit bestuurslid kan 
niet tegelijk lid van het bestuur van een an-
dere kamerkring zijn. 

19.6. Een afgevaardigde van een bijzondere afdeling, 
waarvan het werkgebied tevens het werkgebied, of 
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een deel daarvan, van de kamerkring bestrijkt, 
maakt als adviserend lid deel uit van het bestuur 
van de kamerkring. 

Artikel 20 A1emene1edenveraderinkarrerkrin 

20.1. Het bepaalde in artikel 12.1 en 12.2 van dit re-
glement is van overeenkomstige toepassing ten aan-
zien van de algemene ledenvergadering van de ka-
merkring. 

20.2. Het bepaalde in artikel 12.3 van dit reglement is 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat de oproep wordt toegezonden aan de onder de 
kamerkring ressorterende gemeentelijke afdelingen 
en de erkende wijk- of dorpsafdelingen. 

20.3. Het bepaalde in artikel 12.4 en 12.5 van dit re-
glement is van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat het verzoek moet worden ge-
daan door ten minste honderd leden, ressorterend 
onder de betreffende gemeentelijke afdelingen, dan 
wel door ten minste vijf gemeentelijke afdelingen. 
Het recht van beroep is in dit geval bij het par-
tijbestuur. Na instelling van beroep vindt een 
bijeengeroepen algemene ledenvergadering plaats 
onder leiding van het partijbestuur. 

20.4. Tot de algemene ledenvergadering van een kamer-
kring hebben alle leden, woonachtig binnen het 
werkgebied, toegang. Stemgerechtigd zijn uitslui-
tend die personen, die door de gemeentelijke afde-
ling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede 
de stemhebbende leden van het bestuur. 

20.5. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één af-
gevaardigde met stemrecht aan te wijzen naar de 
vergaderingen van de kamerkring. Daarenboven is 
elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk 
vol aantal van honderd leden één extra afgevaar-
digden aan te wijzen, echter net inachtneming van 
het bepaalde in artikel 17 van dit reglement. 

20.6. De in artikel 20.4. van dit reglement bedoelde 
afgevaardigden worden aangewezen door de algemene 
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ledenvergadering van elke gemeentelijke afdeling 
bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling. 

20.7. Op een vergadering van de algemene ledenvergadeiing 
van de kamerkring worden de op de partijraad te 
behandelen zaken vooraf besproken. De in artikel 
21,2f van dit reglement bedoelde afgevaardigden 
van de kanerkring brengen verslag uit op de eerst-
volgende algemene ledenvergadering. 

20.8. De algemene ledenvergadering van de kamerkring is 
bevoegd te allen tijde voorstellen en amendementen 
ter behandeling door de partijraad in te dienen 
bij het partijbestuur, terwijl het verplicht is 
een voorstel of een amendement, dat een gemeente-
lijke afdeling heeft ingediend, binnen een door 
het partijbestuur gestelde termijn te behandelen. 

Artikel 21 Taken kamerkrip 

21.1. Met betrekking tot de taken van een kamerkring is 
het bepaalde in artikel 13 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
in plaats van artikel 24 gelezen ncet worden arti-
kel 43 van de statuten. 

21.2. De kamerkring heeft voorts tot taak: 
a. het (mede) zorgen voor alle organisatorische 

belangen van het CDA in het werkgebied; 
b. het voeren van de algemene propaganda en het 

(mede) co6rdineren van de propaganda en acti-
viteiten van de verbanden binnen het werkge-
bied; 

C. het toezicht op alle verbanden binnen het werk-
gebied; 

nzinen_vanbat-GDA-trrhet-bijzonder; 
e. het ondernemen van de gewenste en noodzakelijke 

activiteiten in verband met het politieke vor-
rnings- en scholingswerk, het jongerenwerk en 
het vrouwenwerk; 

f. de verkiezing van één of neer afgevaardigden 

Wijzigen: Artikel 21.2.d. II-17 

De bespreking van het politieke beleid in algemene zin en van 
het CDA in het bijzonder, alsmede het geven van alle gewenste 
en noodzakelijke voorlichting daaromtrent. 



en zijn (hun) plaatsvervangers) naar de par-
tijraad en het partijbestuur, overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 37 en 41 van dit 
reglement; 

g. al hetgeen hem door het partijbestuur is of 
wordt opgedragen. 

Artikel 22 Overdracht taken en bevoegdheden ka- 

- 

22.1. Een besluit tot overdracht van taken en bevoegd-
heden, als in artikel 39 van de statuten bedoeld, 
wordt genomen door de algemene ledenvergadering 
van de betreffende kamerkring, met dien verstande 
dat een tweederde meerderheid van het aantal uit-
gebrachte stiinen is vereist. 

22.2. Binnen twee weken na het nemen van een besluit 
als in artikel 22.1 van dit reglement bedoeld, 
stelt het bestuur van de kamerkring daarvan het 
partijbestuur in kennis. 

22.3, Alvorens in te stemmen Irét het aldus genomen be-
sluit onderzoekt het partijbestuur of een derge-
lijk besluit door alle kamerkringen, die binnen 
de bedoelde provincie hun werkgebied hebben, op 
rechtsgeldige wijze is genomen, alsmede of de 
overdracht -dezelfde taken en bevoegdheden omvat. 
Tevens wordt nagegaan of de eventueel te maken 
afspraken niet in strijd zijn of komen met de 
bepalingen van statuten en/of huishoudelijk re-
glement. 

22.4. De inhoud van het genomen besluit en de daarbij 
eventueel te maken afspraken worden vastgelegd 
in een in tweevoud op te stellen schriftelijke 
overeenkomst, dat door de voorzitters en secre-
tarissen van alle betrokken kamerkringen er. van 
de betreffende provinciale afdeling wordt onder-
tekend, waarna het ter mede-ondertekening wordt 
toegezonden naar het partijbestuur. 

22.5. Na ondertekening door het partijbestuur van de 
overeenkomst - waarvan één exemplaar bestemd is 
voor eigen behoud, terwijl het andere exemplaar 
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wordt toegezonden naar het bestuur van de betref-
fende provinciale afdeling - wordt de in deze over-
eenkomst vastsgestelde overdracht, met de daarbij 
gemaakte afspraken, met onmiddellijke ingang ge-
acht van kracht te zijn. 

22.6. Direct na het van kracht worden zijn de betrokken 
kamerkringen en provinciale afdelingen, alsmede 
het partijbestuur gehouden in alle opzichten die 
maatregelen te nemen, welke wenselijk en noodza-
kelijk zijn om aan de gemaakte afspraken te vol-
doen. 

22.7. De algemene ledenvergadering van een kamerkring 
is bevoegd aan het partijbestuur te verzoeken een 
besluit tot overdracht van taken en bevoegdheden 
ongedaan te maken. De stemming over een dergelijk 
verzoek geschiedt schriftelijk en in aanwezigheid 
van één of meer door het partijbestuur aan te 
wijzen vertegenwoordigers. 

22.8. Binnen vier we-ken na ontvangst van een verzoek 
tot het ongedaan maken van de overeenkomst besluit 
het partijbestuur of hiermee wordt ingestemd, mede 
op grond van de overwegingen tot dit verzoek en cie 

afspraken, welke in de in artikel 22.4 van dit 
reglement bedoelde overeenkomst zijn vastgelegd. 

22.9. Na inwilliging van een verzoek tot het ongedaan 
maken van de overeenkomst worden alle overgedra-
gen taken en bevoegdheden aan een provinciale af-
deling weer terstond ten uitvoer gebracht door de 
hierbij betrokken kamerkringen. Hiervan worden al-
le betrokken partijverbanden, en -organen schrif-
telijk door het partijbestuur op de hoogte gesteld. 

22.10. Alle betrokken partijverbanden en -organen dienen 
vanaf het moment dat een karrerkring overweegt een 
verzoek in te dienen tot het ongedaan maken van de 
overeenkomst, door deze kamerkring voortdurend 
schriftelijk op de hoogte te worden gehouden van 
alle feiten en gebeurtenissen, welke in verband 
staan met dit verzoek. 
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Artikel 23 Overdracht taken karr1çrin aan 

23.1. Indien het voor de realisering van de doelstel-
ling bevorderlijk is, kan een kamerkring desge-
wenst - en met instemming van het partijbestuur - 
reaiöna1 \Trh'- hr  irkcrebied in- 

Wijzigen: Artikel 23.2. 

Inzake een besluit als in artikel 23.1. van dit reglement be-
doeld, is het bepaalde in artikel 22.1. en 22.2. van dit regle-
ment van overeenkomstige toepassing. 

23.3. De grenzen van het werkgebied van een regionaal 
verband worden bepaald- door de Kamerkring, waar-
onder het regionale verband zal ressorteren, in 
overleg met het dagelijks bestuur. 

23.4. De bij de instelling van een regionaal verband 
te maken onderlinge afspraken worden vastgelegd 
in het reglement van dat regionale verband. De 
afspraken hebben in ieder geval betrekking op de 
bepalingen, als vastgelegd in het door de partij-
raad vast te stellen reglement voor een regiona-
le kring of statenkring. Het dagelijks bestuur 
kan afwijking van dit reglement toestaan. 

23.5. Indien het partijbestuur instemt met de instelling 
van een regionaal verband, wordt dit verband be-
schouwd als erkende regionale kring of staten-: 
kring. Alvorens de instemming wordt verleend, on-
derzoekt het partijbestuur of de besluiten rechts-
geldig zijn genomen en de afspraken, overeenkom-
stig de bepalingen van statuten en/of huishoude-
lijk reglement zijn vastgelegd. Alle betrokken 
verbanden worden schriftelijk van het besluit 
van het partijbestuur op de hoogte gesteld. 

23.6. Direct na de instemming van het partijbestuur met 
de instelling van een regionale kring of staten-
kring zijn alle betrokken verbanden en het partij-
bestuur gehouden in alle opzichten die maatrege-
len te nemen, welke wenselijk en noodzakelijk zijn 
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om aan de gemaakte afspraken te voldoen. 
23.7. De kamerkring blijft te  alien  tijde (mede) ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van de overge-
dragen taken aan een regionale kring of staten-
kring. 

Artikel 24 Bestuur provinciale afde 1in 

24.1. Met betrekking tot het bestuur van de provinciale 
afdeling is het bepaalde in artikel 19.1 t/m 19.4 
en in artikel 19.6 van dit reglement van overeen-
komstige toepassing. 

24.2. Indien in het werkgebied van de provinciale afde-
ling twee of meer kamerkringen hun werkgebied 
hebben, wijst de algemene ledenvergadering van 
elk van deze kamerkringen één of meer van haar 
bestuursleden aan als lid van het bestuur van dé 
provinciale afdeling tot een maximum van drie 
bestuursleden. Het definitieve aantal per kamer-
kring wordt na onderling overleg schriftelijk 
vastgelegd. 
Ten hoogste drie leden van de besturen van de 
kamerkringen kunnen tegelijk lid zijn van het 
dagelijks bestuur van de provinciale afdeling. 
De voorzitter van de provinciale afdeling kan 
niet tevens de voorzitter zijn van een kamer-
kring. 

Artikel 25 A]emene lede nveraderinprovin- 

Het bepaalde in artikel 20.1 tot en met 20.6 van dit re-
glement is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de algemene ledenvergadering van de provinciale af-
deling. 

Artikel 26 Taken2r2vincialeafde1in 

26.1. Met betrekking tot de taken van een provinciale 
afdeling is het bepaalde in artikel 13 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van artikel 24 
gelezen moet worden artikel 50 van de statuten. 
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26,2. De provinciale afdeling heeft voorts tot taak: 
a. het (mede) zorgen voor alle organisatorische 

belangen van het CDA in het werkgebied; 
b. het voeren van de algemene propaganda en het 

(mede) co6rdineren van de propaganda en acti-
viteiten van de verbanden binnen het werkge-
bied, voor zover het betrekking heeft op pro-
vinciale aangelegenheden; 

C. de bespreking van het politieke beleid op pro-
vinciaal niveau in algemene zin en van het CDA 
in het bijzonder, alsmede het geven van alle 
gewenste en noodzakelijke voorlichting daar-
omtrent; 

d. het ondernemen van de gewenste en noodzakelij-
ke activiteiten in verband met het politieke 
vormings-.. en scholingswerk, het jongerenwerk 
en het vrouwenwerk, een en ander, voor zover 
van toepassing, in overleg met de betrokken 
kamerkringen binnen het werkgebied; 

e. al hetgeen haar door het partijbestuur is of 
wordt opgedragen; 

f. het uitvoeren van die taken en bevoegdheden 
van kamerkringen, die overeenkomstig het be-
paalde in artikel 39 van de statuten en in 
artikel 22.1 tot en net 22.6 van dit regle-
ment zijn overgedragen. 

Artikel 27 Overdracht taken 2rovinciale af de- 

27.1. Indien het voor de realisering van de doelstel-
ling bevorderlijk is, kan een provinciale afde-
ling desgewenst - in overleg met de kamerkring, 
welke binnen de grenzen van het werkgebied van 
de provinciale afdeling haar werkgebied heeft, 
en net instemming van het partijbestuur - regio-
nale verbanden binnen haar werkgebied instellen 
voor de uitvoering van bepaalde, bij afzonderlijk 
reglement nader vast te stellen, taken. 

27.2. Met betrekking tot de instelling van deze regio- 
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nale verbanden is het bepaalde in artikel 23.2 
tot en met 23.7 van dit reglement van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 28 

28.1. Met betrekking tot het bestuur van een bijzondere 
afdeling, voor zover het door meer dan één afde-
ling wordt gevormd, is het bepaalde in artikel 
19.1 tot en met 19.4 en artikel 19.6 van dit re-
glement van overeenkomstige toepassing. 

28.2. De algemene ledenvergadering van de provinciale 
afdeling en van de kamerkring waarvan het werkge-
bied tevens het werkgebied van de bijzondere af-
deling, voorzover het door meer dan één afdeling 
wordt gevormd, bestrijkt, wijst elke één van haar 
bestuursleden bij schriftelijke verkiezing:aan, 
tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel-
ling, die als adviserend lid deel uitmaakt van 
het bestuur van de bijzondere afdeling. 

28.3. Indien het betreft een bijzondere afdeling voor 
het gebied, waarvoor binnen de grenzen van een 
gemeente een deelraad wordt geformeerd, wijst de 
algemene ledenvergadering van de gemeentelijke 
afdeling bij schriftelijke verkiezing, tenzij 
sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, één 
van haar bestuursleden aan, die als adviserend 
lid deel uitmaakt van het bestuur van deze bij-
zondere afdeling. Het hier bedoelde bestuurslid 
kan niet tevens als lid woonachtig zijn binnen 
de grenzen van het werkgebied van deze bijzondere 
afdeling. 

Artikel 29 A1emene 1edenveraderin bijzondere 
afdeling 

Het bepaalde in artikel 20.1 tot en met 20.6. van dit 
reglement is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de algemene ledenvergadering van de bijzondere af-
deling, voorzover het door meer dan één afdeling wordt 
gevormd. 
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Artikel 30 Taken bijzondere afdeling 

Met betrekking tot de taken van een bijzondere afdeling 
is het bepaalde in artikel 13 van dit reglement, van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in 
plaats van artikel 24 gelezen moet worden artikel 56 
van de statuten. 

Artikel 31 Deelname verkiezinenopenbaar 
=arn en/of deelraad 

31.1. Indien artikel 61 van de statuten van toepassing 
is draagt het bestuur van de provinciale afdeling 
respectievelijk het bestuur van de gemeentelijke 
afdeling zorg voor een zo stipt mogelijke uit-
voering van de bepalingen en het in artikel 58 
van de statuten bedoelde reglement. 

31.2. Het in artikel 31.1 van dit reglement bedoelde 
bestuur is verantwoordelijk voor de schriftelijke 
oproeping voor vergaderingen in verband met de 
kandidaatstelling voor een openbaar lichaam of 
een deelraad, welke gericht moeten zijn aan alle 
gemeentelijke afdelingen, en wijk- of dorpsafde-
lingen, die hun werkgebied hebben binnen de kies-
kringgrenzen van het openbaar lichaam, respectie-
velijk aan alle leden, woonachtig binnen de kies-
kringgrenzen vaneen deelraad. 

31.3. Het bestuur van de provinciale afdeling respectie-
velijk het bestuur van de gemeentelijke afdeling 
is belast met de leiding van vergaderingen, als 
in artikel 31.2 van dit reglement bedoeld.  

III  : Van de_orcranen 

Artikel 32 A1emenebea1inen 

32.1. Leden van de in artikel 64 van de statuten ge-
noemde organen, zowel stemhebbend als adviserend 
dienen lid te zijn van het CDA. 

32.2. In alle gevallen, waarin de statuten, dit regle-
ment en/of andere reglementen niet voorzien, voor 
zover het betreft het functioneren van organen, 
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als in artikel 64 van de statuten genoemd, be-
slist het partijbestuur op voorstel van het dage-
lijks bestuur. 

Artikel 33 C22gressaIrenste11in 

33.1. De in artikel 66 lid a.1 van de statuten bedoelde 
afgevaardigden worden aangewezen door de algemene 
ledenvergadering van elke gemeentelijke afdeling 
bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling. 

33.2. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één af-
gevaardigde met stemrecht aan te wijzen naar de 
vergaderingen van het Congres., onverminderd het 
bepaalde in artikel 17.1 van dit reglement. 
Daarenboven is elke gerreentelijke afdeling ge-
rechtigd voor een telkenmale door het partijbe-
stuur te bepalen vol aantal leden een extra af-
gevaardigde aan te wijzen tot een maximum van vijf 
afgevaardigden, echter met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 17 van dit reglement. 

33.3. De sleutel van het door het partijbestuur te bepa-
len aantal leden, als bedoeld in artikel 33.2 van 
dit reglement, wordt bepaald aan de hand van het 
aantal stemhebbende-leden van het congres, welk 
aantal minimaal 1500 en maximaal 1600 leden kan 
bedragen. 

33.4. Elke gemeentelijke afdeling dient ten minste 
twaalf weken voor een vergadering van het Congres 
in kennis te zijn gesteld van de door het partij-
bestuur bepaalde sleutel, als bedoeld in artikel 
33.3 van dit reglement, alsmede van het partij-
secretariaat de mededeling te ontvangen hoeveel 
personen de betreffende afdeling als stemgerech-
tigd(e) lid (leden) mag afvaardigen naar de ver-
gadering van dat Congres. 

33.5. Ten minste acht weken voor een vergadering van 
het Congres dient het bestuur van elke gemeent&-
lijke afdeling de naman en adressen van de aange-
wezen afgevaardigde(n) en zijn (hun) paatsver-
vanger.(s) schriftelijk ter kennis te brengen van 
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van het partijsecretariaat. 
33.6. Indien het Congres, door onvoorziene omstandig-

heden binnen een termijn van twaalf weken in ver-
gadering wordt bijeen geroepen, worden de in dit 
artikel genoemde sleutel en termijnen door het 
dagelijks bestuur bepaald. 

33.7. voor elke in artikel 33.1 van dit reglement be- 
doelde afgevaardigde kan .algertne ledenverga-
dering van een gemeentelijke afdeling én of meer 
plaatsvervangers aanwijzen. Een plaatsvervanger 
is gerechtigd bij verhindering van een afgevaar-
digde, als in artikel 33.1 van dit reglement be-
doeld, in zijn plaats op te treden. 

33.8. Indien een afgevaardigde zich moet laten vervan-
gen, dient het partijsecretariaat uiterlijk twee 
dagen voor de vergadering van het Congres hiervan 
op de hoogte te zijn gebracht. Een afgevaardigde 
zorgt zelf voor het overdragen van de vergader-
stuk-ken, welke zijn toeaezonden, aan zijn plaats-
vervanger. 

33.9. Het dagelijks bestuur heeft het recht een plaats-
vervanger, die als zodanig tevoren niet door 
het bestuur van de gemeentelijke afdeling bij het 
partijsecretariaat schriftelijk is aangemeld het 
stemrecht op de vergadering van het Congres te 
onthouden. 

Artikel 34 WerkwizeConres 

34.1. Het Congres komt ten minste eenmaal per twee 
jaar in vergadering bijeen. Het Congres kant in 
ieder geval bijeen in het jaar, dat verkiezingen 
plaatsvinden voor de leden van de 'I\ieede Kaner, 
met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, 
bepaald-in artikel 16 van het reglement, als be-
doeld in artikel 139 van de statuten. Deze verga-
dering dient ten minste acht weken voor de dag, 
waarop de verkiezingen worden gehouden, plaats 
te vinden. 

34.2. Voorts komt het congres bijeen, wanneer de partij-
raad op voorstel van het partijbestuur, daartoe 
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besluit en/of wanneer ten minste honderd afdelin-
gen en/of ten minste vijf kamerkringen, met op-
gaaf van redenen, dit verzoeken. Laatstbedoeld 
verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend 
bij het partijbestuur, dat binnen twaalf weken 
na verzending aan het verzoek moet voldoen. 

34.3. De plaats en het tijdstip van vergadering van het 
Congres wordt door het partijbestuur bepaald. 

34.4. De vergaderingen van het Congres zijn openbaar, 
tenzij en voor zover het Congres zelf anders be-
sluit. 

34.5. De verantwoordelijkheid voor de vergaderingen van 
het Congres berust bij het partijbestuur. De uit-
voering van de werkzaamheden wordt gedelegeerd 
aan het dagelijks bestuur, dat onder meer een 
reglement van orde vaststelt voor de. vergadering 
van het Congres,. dat ter goedkeuring wordt voor-
gelegd aan de leden van het Congres. 

34.6. Het dagelijks bestuur zorgt voor een tijdige op-
roep tot deelname aan een vergadering van het 
congres en verzending van alle relevante gegevens 
aan de leden van het congres. De oproep dient ten 
minste zes weken voor de vergaderdatum te worden 
verzonden. Alle gemeentelijke afdelingen worden 
ten minste zes weken voorafgaand aan de vergade-
ring schriftelijk geinforrreerd omtrent de inhoud 
van de te bespreken onderwerpen. 

34.7. Gedurende een door het dagelijks bestuur te be-
palen termijn van ten minste twee weken na ver-
zending van de informatie hebben de algemene le-
denvergaderingen van de gemeentelijke afdelingen 
de bevoegdheid voorstellen ter behandeling door 
het congres in te dienen bij het partijbestuur. 
Het partijbestuur voorziet deze voorstellen van 
een pre-advies.. Voorstellen en pre-advies worden 
ten minste twee weken voorafgaand aan de verga-
dering van het congres aan de leden toegezonden. 

34.8. Het partijbestuur heeft na het verstrijken van de in 
artikel 34.7. van dit reglement genoemde termijn 
de bevoegdheid zijn voorstellen bij nota van wij- 
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ziging te wijzigen. 
34.9. Over personen wordt overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 184 van de statuten schriftelijk gestemd, 
tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel-
ling. In dat geval wordt voorgesteld betrokkene (n) 
bij akkiamatie te verkiezen casu  quo  te benoemen. 
Indien ten minste vijfentwintig leden van het con-
gres dit verlangen, wordt desgewenst toch schrif- - 

telijk gestemd. 
34.10. Het congres kan slechts rechtsgeldige besluiten 

nemen inzake onderwerpen, waarover de leden 
schriftelijl vóór de betrokken vergadering zijn 
geïnformeerd behoudens 
a. ontwerp-uitspraken over politieke onderwerpen, 

die na bedoelde informatie aktueel zijn gewor-
den; 

b. onderwerpen, die door het partijbestuur of het 
dagelijks bestuur worden voorgelegd; 

één en ander voor zover het congres met meerder-
heid van stemmen tot de behandeling besluit. 

Artikel 35 Verkiezinq voorzitter en ondervoor-
zitters 

De periodieke of tussentijdse verkiezing van de voorzit-
ter en/of ondervoorzitter(s) vindt plaats volgens de na-
volgende procedure: 

35.1. Ten minste twaalf weken voor de vergadering van 
het congres, waarop de uitslag van de schrifte-: 
lijke verkiezing van de voorzitter en de beide 
ondervoorzitters wordt vastgesteld, als bedoeld 
in artikel 67 lid g van de statuten, stelt de 
partijraad een voordracht op voor de verkiezing 
van de voorzitter en/of ondervoorzitter(s) door 
de gemeentelijke afdelingen en stemhebbende leden 
van de partijraad te zamen. De voordracht wordt 
terstond schriftelijk ter kennis gebracht van de 
gemeentelijke afdelingen. 

35.2. Gedurende vier weken na verzending van de in arti-
kel 35.1. van dit reglement bedoelde voordracht 
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heeft elke gemeentelijke afdeling de bevoegdheid 
schriftelijk aan het partijbestuur te verzoeken 
de naam van een door hem gewenste kandidaat toe 
te voegen. 
Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door 
ten minste tien gemeentelijke afdelingen wordt 
gesteund. 

35.3. Ten minste zes weken voor de vergadering van het 
congres, als bedoeld in artikel 35.1. van dit re-
glement, worden de gemeentelijke afdelingen en de 
stemhebbende leden van de partijraad schriftelijk 
in kennis gesteld van de voordracht van de partij-
raad en de eventuele gestelde tegenkandidaten 
voor de verkiezing van de voorzitter en/of de 
ondervoorzitter(s) onder gelijktijdige toezending 
van een door het partijsecretariaat gewaarmerkt 
stembiljet. 

35.4. De algeireneledenvergadering van elke gemeentelij-
ke afdeling bepaalt bij schriftelijke stemming, 
tenzij er sprake is van enkelvoudige kandidaat-
stelling, de keuze uit de gestelde kandidaten. 

35.5. Het ingevulde stembiljet kan tot drie dagen voor 
de vergadering van het congres, als bedoeld in ar-
tikel 35.1. van dit reglement, worden toegezonden 
naar het partijbestuur of door een afgevaardigde 
tijdens de vergadering van het Congres worden in-
geleverd. 

35.6. Voor de stemhebbende leden van de partijraad is 
dezelfde procedure van toepassing. 

35.7. Het congres benoemt een stemcorrrnissie, die belast 
wordt met de telling van de uitgebrachte stemmen, 
welke wordt vastgelegd in een proces-verbaal. 

35.8. Het congres stelt na het mondeling verslag van de 
ingestelde stenommissie ter vergadering de uit-
slag van de verkiezing van de voorzitter en/of 
ondervoorzitter(s) definitief vast. 

35.9. De gemeentelijke afdelingen brengen inzake de ver-
kiezing van de voorzitter en/of ondervoorzitter(s) 
hun stem uit naar rato van het ledental. 
Aan elke gemeentelijke afdeling wordt per vacature 
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één stem toegekend en voorts voor elk vol aantal 
van vijfenzeventig leden één stem meer. Het aan-
talstenlTn, dat een gemeentelijke afdeling per 
vacature kan uitbrengen, wordt vermeld op het 
in artikel 35.3. van dit reglement bedoelde stem-
biljet. 

35.10. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen 
voor ieder vacature elk één stem uitbrengen, het-
geen eveneens wordt vermeld op het in artikel 35.3 
van dit reglement bedoelde stembiljet. 

35.11. Voor vervulling van een tussentijdse vacature 
voor de functie van voorzitter en/of ondervoorzit-
ter is het bepaalde in artikel 35.1 tot en met 
35.10 van dit reglement, zoveel als mogelijk is, 
van toepassing. 

Artikel 36 Verkiezin leden enplaatsvervaners 

De periodieke of tussentijdse verkiezing.van de leden 
en/of hun plaatsvervangers van de Corrrnissie van beroep 
vindt plaats volgens de navolgende procedure: 

36.1. Ten minste twaalf weken voor de vergadering van 
het congres, als bedoeld in artikel 67 lid k van 
de statuten, stelt de partijraad een voordracht 
op voor de verkiezing van de leden en/of hun plaaia 
vervangers van de Commissie van Beroep. 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter ken-
nis gebracht aan de leden van het congres, voor 
zover zij geen partijraadslid zijn, en aan de ge-
meentelijke afdelingen. 

36.2. Gedurende vier weken na verzending van de in arti-
kel 36.1. van dit reglement bedoelde voordracht 
heeft elk stemhebbend lid van het congres, alsmede 
elke gemeentelijke afdeling, de bevoegdheid 
schriftelijk aan het partijbestuur te verzoeken de 
naam van een door gem gewenste kandidaat toe te 
voegen. 
Aan het verzoek wordt voldaan, wanneer het door 
ten minste vijftig leden van het congres, dan wel 
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door ten minste tien gemeentelijke afdelingen, 
wordt gesteund. 

36.3. Met betrekking tot de verkiezing van de leden en/ 
of hun plaatsvervangers van de Corrmissie van Be-
roep, als bedoeld in artikel 67 lid k van de sta-
tuten, worden de stemhebbende leden van het con-
gres ten minste zes weken voor de vergadering van 
dat congres schriftelijk in kennis gesteld van de 
voordracht van de partijraad, en de eventuele ge-
stelde tegenkandidaten, onder gelijktijdige toe-
zending van een door het partijsecretariaat ge-
waarmerkt stembiljet. 

36.4. Het ingevulde stembiljet kan tot drie dagen voor 
de vergadering van het congres, als bedoeld in 
artikel 67 lid k van de statuten, worden toege-
zonden naar het partijbestuur of op devergade-
ring van het congres persoonlijk worden ingele-
verd. 

36.5. Met betrekking tot de telling der steITmn is het 
bepaalde in artikel 35.7. en 35.8. van dit regle-
ment van toepassing. 

36.6. De stemhebbende leden van het congres kunnen voor 
iedere vacature één stem uitbrengen. 

Wijzigen Artikel 36.7. • 

De procedure neergelegd in artikel 36.1. tot en met 36.6. van 
dit reglement is eveneens van toepassing op de verkiezing van 
de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie 
van Beroep. Beiden dienen verkozen te zijn tot lid van de Com-
missie van Beroep. 

Artikel 37 Sairnstel1in partijraad 

37.1. De in artikel 68 lid a.2. van de statuten bedoelde 
afgevaardigden worden aangewezen door de algemene 
ledenvergadering van elke kamerkring bij schrif-
telijke verkiezing, tenzij sprake is van enkel-
voudige kandidaatstelling. 

37.2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste vijf af-
gevaardigden aan te wijzen als leden van de par-
tijraad. Daarenboven is elke karrerkring gerech 
tigd voor elk vol aantal van duizend leden een 
extra afgevaardigde aan te wijzen. 
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37.3. 

37.4. 

37.5. 

Het maximum aantal afgevaardigden van een kamer-
kring is ongeacht het ledental gesteld op vijfen-
twintig personen. 
De zittingsduur van de leden van de partijraad is 
vier jaar. Inzake aftreden, herverkiezing en ver-
vulling van tussentijdse vacature is het bepaalde 
in de artikelen 185 tot en met 188 van de statu-
ten van toepassing. 
Voor elke in artikel 37.1. van dit reglement be:-
doelde afgevaardigde kan de algemene ledenverga-
dering van een kamerkring, eveneens bij schrifte-
lijke verkiezing, tenzij er sprake is van enkel-
voudige kandidaatstelling, één of meer plaatsver-
vangers aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerech-
tigd bij verhindering van een afgevaardigde, als 
in artikel 37.1. van dit reglement bedoeld, in 
zijn plaats op te treden. 
Inzake de vervanging van een afgevaardigde op een 
vergadering van de partijraad is het bepaalde in 
artikel 33.5., 33.8 en 33.9. van dit reglement 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstan-
de, dat in plaats van het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling gelezen moet worden het bestuur 
van de kamerkring. 

Artikel 38 Werkwijze partijraad 

38.1. De partijraad komt ten minste twee maal per jaar 
in vergadering bijeen. Eén vergadering wordt in 
elk geval in de eerste helft van het jaar gehou-
den, terwijl een andere vergadering in elk geval 
in de tweede helft van het jaar wordt gehouden. 

38.2. Voorts komt de partijraad bijeen, wanneer het par-
tijbestuur daartoe besluit en/of wanneer ten min-
ste vijfenzeventig leden van de partijraad en/of 
ten minste drie kamerkringen , rrt opgaaf van re-
denen, dit verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn 
ingediend bij het partijbestuur, dat binnen acht 
weken na verzending aan het verzoek moet voldoen. 

38.3. De plaats en het tijdstip van een vergadering van 
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de partijraad wordt door het dagelijks bestuur 
bepaald. 

38.4. De vergaderingen van de partijraad zijn openbaar, 
tenzij en voor zoverrde partijraad zelf anders 
besluit. 

38.5. De verantwoordelijkheid voor de vergaderincren van 
de partijraad berust bij het partijbestuur. De 
uitvoering van de werkzaamheden wordt gedelegeerd 
aan het dagelijks bestuur, dat onder meer een re-
glement van orde vaststelt voor de vergadering 
van de partijraad, dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de leden van de partijraad. 

38.6. Het dagelijks bestuur zorgt voor een tijdige op-
roep tot deelname aan een vergadering van de par-
tijraad en verzending van relevante gegevens aan 
de leden van de partijraad. De oproep dient, uit-
gezonderd bijzondere omstandigheden, ten minste 
vier weken voor de vergaderdatum te worden ver-
zonden. 
Alle kamerkringen worden, uitgezonderd bijzondere 
omstandigheden, ten minste drie weken voorafgaand 
aan de vergadering schriftelijk geïnformeerd om 
trent de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 

38.7. Gedurende een door het dagelijks bestuur te bepa-
len termijn van ten minste één week na verzending 
van de stukken heeft een kamerkring de bevoegd-
heid voorstellen, en daaronder begrepen amende-
menten, welke verband houden met deze stukken, 
ter behandeling door de partijraad in te dienen, 
bij het partijbestuur. 
Het partijbestuur voorziet deze voorstellen van 
een pre-advies. Voorstellen en pre-adviezen wor-
den zo mogelijk ten minste één week voorafgaand 
aan de vergadering van de partijraad aan de leden 
toegezonden. 

38.8. De kamerkring is verplicht een voorstel of een 
amendement, dat een gemeentelijke afdeling ter be-
handeling door de partijraad bij haar heeft in-
gediend, binnen een door het dagelijks bestuur 
vastgestelde termijn te behandelen. 
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De kamerkring beslist welke voorstellen of amen-
dementen van de gemeentelijke afdeling door haar 
worden overgenomen om, overeenkomstig het bepaal-
de in artikel 69 lid q van de statuten en in ar-
tikel 38.7 van dit reglement, te worden ingediend 

38.9. Indien een voorstel of een amendement van een ge-
meentelijke afdeling niet door de kamerkring is 
overgenomen, heeft de betreffende gemeentelijke 
afdeling de bevoegdheid zelf dat voorstel of a-
mendement toe te zenden aan het partijbestuur, 
vergezeld van een schriftelijke toelichting. De 
betreffende gemeentelijke afdeling heeft tevens 
het recht een vertegenwoordiger te zenden naar 
de vergadering van de partijraad, waarin het voor-
stel of amendement wordt behandeld, om desge-
wenst een mondelinge toelichting te geven. 

38.10. Het partijbestuur heeft na het vesrtrijken van de 
in artikel 38.8 van dit reglement genoemde ter-
mijn de bevoegdheid zijn voorstellen bij nota 
van wijziging te wijzigen. 

38.11. In de vergadering van de partijraad zijn de le-
den, aangewezen door een kamerkring, door welk 
een voorstel of een amendement op een voorstel 
is ingediend, bevoegd, gehoord de discussie, dit 
voorstel of dit amendement te wijzigen, dan wel 
in te trekken. Hetzelfde is van toepassing op het 
partijbestuur. 

38.12. Het bestuur van iedere bijzondere organisatie-is 
eveneens bevoegd voorstellen en amendementen ter 
behandeling door de partijraad in te dienen bij 
het partijbestuur. 
Het ter zake bepaalde in de artikelen 38.7. tot en 
met 38.11 van dit reglement is van overeenkomsti-
ge toepassing, tenzij het dagelijks bestuur an-
ders besluit. 

38.13. In de vergadering van de partijraad in de eerste 
helft van het jaar, als bedoeld in artikel 38.1. 
van dit reglement, worden behandeld de jaarver-
slagen van de partij en van iedere bijzondere 
organisatie, binnen het partijverband werkzaam, 
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en wordt in het bijzonder het politiek beleid van 
de fracties in de Eerste Kamer en in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaa], alsmede van de fractie 
in het Europese Parlement besproken. 
Ter behandeling van bepaalde onderwerpen kunnen 
sprekers worden uigenodigd. 

38.14. Uiterlijk in de vergadering in de tweede helft 
van het jaar, als bedoeld in artikel 38.1. van 
dit reglement, worden de financiële jaarversla-
gen van het voorafgaande boekjaar en de begrotin-
gen voor het komende boekjaar van de partij en 
van iedere bijzondere organisatie, binnen het par-
tijverband werkzaam, behandeld. Ter behandeling 
van bepaalde onderwerpen kunnen sprekers worden 
uitgenodigd. 

38.15. De partijraad verricht alle werkzaamheden, welke 
door of krachtens de bepalingen van de statuten 
en/of reglementen aan hem zijn opgedragen. 

38.16. Met betrekking tot de stenming over personen is 
het bepaalde in artikel 34.9. van dit reglement 
van overeenkomstige toepassing. 

38.17. Met betrekking tot het nemen van rechtsgeldige 
besluiten is het bepaalde in artikel 34.10. van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 39 Verkiezir1 leden 2art11bestuur 

39.1. Ten minste acht weken voor de vergadering van de 
partijraad, waarop de leden van het partijbestuur, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 lid n en 
in de artikelen 185 tot en net 188 van de  statute  
dienen te worden verkozen, casu  quo  herkozen, 
stelt het partijbestuur een voordracht op voor de 
verkiezing van ten minste tien leden van het par-
tijbestuur door de stemhebbende leden van de par-
tijraad. Het definitieve aantal wordt, op voorstel 
van het partijbestuur, bepaald door de partijraad. 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter ken-
nis gebracht van de leden van de partijraad en 
van de kamerkringen. 

39.2. Gedurende zes weken na verzending van de in arti- 
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kel 39.1. van dit reglement bedoelde voordracht 
heeft elk lid van de partijraad en/of elke kather-
kring de bevoegdheid schriftelijk aan het partij-
bestuur te verzoeken de naam van een door hem ge-
wenste kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek 
wordt voldaan, wanneerhet door ten minste vijf-
entwintig leden van de partijraad en/of door ten 
minste drie kamerkringen wordt gesteund. 

39.3. Ter vergadering wordt aan elk stemhebbend lid van 
de partijraad of zijn plaatsvervanger een door het 
partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet uitge-
reikt. Het ingevulde stembiljet kan gedurende een 
door het dagelijks bestuur vast te stellen termijn 
tijdens de vergadering van de partijraad worden 
ingeleverd. 

39.4. De partijraad benoemt een stemcommissie, die be-
last wordt met de telling van de uitgebrachte 
stemmen, welke wordt vastgelegd in een proces-
verbaal. 

39.5. De partijraad stelt, na het mondelinge verslag van 
de ingestelde stemcommissie, ter vergadering de 
uitslag van de verkiezing van deze leden van het 
partijbestuur definitief vast. 

39.6. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen 
voor iedere vacature elk één stem uitbrengen. 

Artikel 40 Verkiezin leden Financiële Commis-
sie 

Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Fi-
nanciële Commissie is het bepaalde in artikel 39 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 41 Samenste1linartibestuur 

41.1. De in artikel 70 lid a.3. van de statuten bedoelde 
afgevaardigden worden aangewezen door de algemene 
ledenvergadering van elke kamerkring bij schrifte-
lijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvou-
dige kandidaatstelling. 

41.2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste één af ge- 
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vaardigde aan te wijzen als lid van het partijbe-
stuur. Daarenboven is elke kamerkring gerechtigd 
voor elk vol aantal van vijfenzeventighonderd le-
den een extra afgevaardigde aan te wijzen. Het 
maximum aantal afgevaardigden van een kamerkring 
is ongeacht het ledental gesteld op drie personen. 

41.3. De zittingsduur van de leden van het partijbestuur 
is vier jaar. Inzake aftreden, herverkiezing en 
vervulling van tussentijdse vacature is het bepaal-
de in de artikelen 185 tot en met 188 van de sta-
tuten van toepassing. 

41.4. Voor elke in artikel 411. van dit reglement be 
doelde afgevaardigde Ical, de algemene ledenverga-
dering van een kamerkring, eveneens bij schrifte-
lijke verkiezing, één of meer plaatsvervangers 
aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd bij 
verhindering van een afgevaardigde, als in artikel 
41.1. van dit reglement bedoeld, in zijn plaats op 
te treden. 

Artikel 42 Werkwijzeartijbestuur 

42.1. Het partijbestuur komt ten minste zes maal per 
jaar in vergadering bijeen. 

42.2. Voorts komt het partijbestuur bijeen, wanneer het 
dagelijks bestuur en/of het presidium daartoe be-
sluit en/of wanneer ten minste tien leden van het 
partijbestuur en/of ten minste twee kamerkringen, 
met opgaaf van redenen, dit verzoeken. Laatsthe-
doeld verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend 
bij het presidium, dat binnen vier weken na ver-
zending aan het verzoek moet voldoen. Voldoet het 
presidium niet binnen de gestelde termijn aan het 
verzoek, dan hebben de bedoelde leden en/of ka-
merkringen de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping 
zorg te dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen 
voorzien in de leiding van die partijbestuursver-
gadering. 

42.3. De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van 
het partijbestuur  worn  door het presidium bepaald 

42.4. De vergaderingen van het partijbestuur zijn be - 
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sloten, tenzij en voor zover het partijbestuur 
zelf anders besluit. 

42.5. De leiding van het partijbestuur berust bij het 
presidium. Het presidium bepaalt de orde voor de 
vergaderingen van het partijbestuur zulks onder 
goedkeuring van het partijbestuur zelf. 

42.6. Het presidium zorgt, in overleg met het partijse-
ceretariaat, voor een zoveel mogelijk tijdige op-
roep tot deelname aan een vergadering van het par-
tijbestuur en verzending van alle relevante en 
noodzakelijke gegevens aan de leden van het par-
tijbestuur. 

42.7. Elk lid van het partijbestuur is bevoegd vooraf-
gaand aan of tijdens een vergadering voorstellen 
ter behandeling door het partijbestuur te doen. 
Zo mogelijk voorziet het dagelijks bestuur of het 
presidium deze voorstellen van een pre-advies. 

42.8. Het partijbestuur bereidt de voorstellen ter be-
handeling op de partijraad en op het congres voor 
en zorgt voor de uitvoering van genomen beslui-
ten. 

42.9. Het partijbestuur doet de benoemingen, neemt de 
beslissingen en verricht voorts alle werkzaaitheden 
vlke door of krachtens de bepalingen van de sta-
tuten en/of van de reglementen aan hem zijn opge-
dragen. Het beslist in spoedeisende aangelegenhe-
den en in alle gevallen, waarin door de statuten 
en/of bijbehorende reglementen niet is voorzien. 

42.10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid g 
van de statuten is het partijbestuur verantwoorde-
lijk voor de uitgave van partij-organen. Het be-
noemt de leden van de redacties van deze organen 
en stelt een reglement en/of richtlijnen voor een 
redactie vast. 

42.11. Met betrekking tot de verkiezing van de in artikel 
71 lid n en lid o van de statuten genoemde penning-
Ireester en de leden van het dagelijks bestuur stelt 
het dagelijks bestuur zo mogelijk een voordracht 
op, welke overigens op generlei wijze bindend is. 

42.12. Met betrekking tot de stemming over personen is 
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het bepaalde in artikel 34.9 van dit reglement 
van toepassing, met dien verstande, dat desgewenst 
toch schriftelijk wordt gestemd, wanneer twee 
stemhebbende leden van het partijbestuur dit ver-
langen. 

Artikel 43 Samenste1lindae1ijks bestuur 

43.1. De in artikel 72 lid a.2. en lid a.3. van de sta-
tuten bedoelde leden van het dagelijks bestuur 
worden aangewezen door de steinhebbende leden van 
het partijbestuur bij schriftelijke verkiezing, 
tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel-
ling. 

43.2. Twee of meer afgevaardigden van dezelfde kamer-
kring kunnen niet tegelijk lid zijn van het da-
gelijks bestuur. 

43.3. De zittingsduur van de leden van het dagelijks be-
stuur is vier jaar. Inzake aftreden, herverkiezing 
en vervulling van tussentijdse vacature is het be-
paalde in de artikelen 185 tot en met 188 van de 
statuten van toepassing. 

43.4. Het bepaalde in artikel 189 van de statuten is met 
betrekking tot de stemhebbende leden van het dage-
lijks bestuur niet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 44 Werkwizedaeiij)cs bestuur 

44.1. Het dagelijks bestuur komt ten minste twaalf maal 
per jaar in vergadering bijeen. 

44.2. Voorts komt het dagelijks bestuur bijeen, wanneer 
het presidiun of de voorzitter daartoe besluit 
en/of wanneer ten minste drie leden van het dage-
lijks bestuur, met opgaaf van redenen, dit verzoe-
ken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn 
ingediend bij de voorzitter, die binnen twee weken 
na verzending aan het verzoek moet voldoen. Vol-
doet de voorzitter niet binnen de gestelde termijn 
aan het verzoek, dan hebben de bedoelde leden de 
bevoegdheid zelf voor bijeenroeping zorg te dra-
gen, waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de 
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leiding van die vergadering van het dagelijks be-
stuur. 

44.3. De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur worden door het presidium of 
de voorzitter bepaald. 

44.4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn 
besloten. 

44.5. De leiding van het dagelijks bestuur berust bij 
de voorzitter. Hij bepaalt de orde voor de ver-
gaderingen van het dagelijks bestuur. 

44.6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijse-
cretariaat, voor een, zoveel mogelijk.tijdige op-
roep tot deelname aan een vergadering van het da-
gelijks bestuur en verzending van alle relevante 
en noodzakelijke gegevens aan de leden van het da-
gelijks bestuur. 

44.7. Het dagelijks bestuur bereidt de voorstellen ter 
behandeling door het partijbestuur voor en zorgt 
voor uitvoering van genomen besluiten, alsmede 
voor de handhaving van de bepalingen in statuten 
en/of reglementen. 

44.8. Met betrekking tot de eventuele stemming over 
personen is het bepaalde in artikel 34.9. van dit 
reglement van toepassing, met dien verstande, dat 
desgewenst toch schriftelijk wordt gesten, wan-
neer één stemhebbend lid van het dagelijks be-
stuur dit verlangt. 

Artikel 45 Werkwize2residium 

45.1. Het presidium komt ten minste twaalf maal per 
jaar in vergadering bijeen. 

45.2. Voorts komt het presidium bijeen, wanneer de voor-
zitter daartoe besluit en/of ten minste twee le-
den van het presidium, met opgaaf van redenen, 
dit verzoeken aan de voorzitter. Voldoet deze 
niet binnen twee weken aan het gestelde verzoek, 
dan hebben bedoelde leden het recht van beroep 
op het dagelijks bestuur, dat in deze nader be-
slist. 

45.3. De plaats en het tijdstip van 
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de vergaderingen van het presidium worden door 
de voorzitter bepaald. 

45.4. De vergaderingen van het presidium zijn besloten. 
45.5. De leiding van het presidium berust bij de voor- 

zitter. 
Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het 
presidium. 

45.6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijse- 
cretariaat, voor een, zoveel mogelijk tijdige op- 

-'--- ,zl a l 1C1.  

Artikel 45.7. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 75 lid c. van de statuten 
verricht het presidium namens het partijbestuur rechtshandelingen 
met dien verstande dat dit ook kan geschieden door de voorzitter 
of een van de beide ondervoorzitters en de partijsecretaris of 
zijn plaatsvervanger. 

45.8. An de voorzitter en/of de ondervoorzitters en/of 
de penningmeester kan door het partijbestuur een 
financiële vergoeding voor hun werkzaamheden wor-
den toegekend, welke jaarlijks kan worden herzien  

IV  : Van de bijzonder2-2-r5lLaD2L' 

Artikel 46 A1emenebeEalinen 

46.1. Leden van de in artikel 76 van de statuten ge-
noemde bijzondere organen, zowel stemhebbend als 
adviserend, dienen lid te zijn van het CDA. 

46.2. In alle gevallen, waarin de statuten, dit regie-
rrnt en/of de statuten en reglementen, als be-
doeld in artikel 78 van de statuten, en/of andere 
reglementen niet voorzien, voor zover het betreft 
de functionering van bijzondere organen, als in 
artikel 76 van de statuten genoemd, beslist het 
partijbestuur, na overleg met het betreffende 
bijzondere orgaan. 

46.3. De in artikel 78 van de statuten bedoelde statu-
ten en/of reglementen mogen geen bepalingen om-
vatten strijdig met de statuten en/of dit regle-
ment. 

46.4. Leden van een bijzonder orgaan dienen bij hun 
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werkzaamheden ten behoeve van dat bijzondere or-
gaan te voldoen aan de bepalingen van de statu-
ten, van dit reglement en van de statuten en/of 
reglementen als bedoeld in de artikelen 77 en 78 
van de statuten. 

Artikel 47 Adviserende leden 

47.1. De adviserende leden van bijzondere organen, als 
bedoeld in respectievelijk de artikelen 80 en 84 
van de statuten worden aangewezen door de leden 
van elk (bijzonder) orgaan en/of het bestuur van 
elke bijzondere organisatie. 

47.2. Een bijzonder orgaan en/of een bijzondere organi-
satie is bevoegd een, in artikel 47.1. van dit 
reglement bedoelde vertegenwoordiger te doen ver-
vangen, indien en wanneer dit noodzakelijk is. 

47.3. Ook een in artikel 84 van de statuten bedoelde 
vertegenwoordiger van de Eerste Kamerfractie, 
van de Tweede Kamerfractie en/of van de Neder-
landse christen-democratiscle leden van het Euro-
pese Parlement kan zich laten vervangen, indien 
en wanneer dit noodzakelijk is. 

47.4. Andere adviserende leden van een bijzonder orgaan 
worden aangewezen, casu  quo  benoemd door het be-
treffende bijzondere orgaan, overeenkomstig het 
bepaalde in het in artikel 77 van de statuten be-
doelde reglement. 

Artikel 48 \Terkiezin leden bijzondere organen 

48.1. De voorzitter van een bijzonder orgaan, als be-
doeld in artikel 76 van de statuten, wordt in 
functie verkozen, casu  quo  aangewezen door de 
partijraad. 

48.2. Ten minste zes weken voor de vergadering van de 
partijraad, waarop de in artikel 48.1. van dit 
reglement bedoelde vooritter, dient te worden 
verkozen, casu  quo  herkozen, casu  quo  aange-
wezen, stelt het partijbestuur een voordracht op 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 81, 
85, 101 en 105 van de statuten en in artikel 48.1 
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van dit reglement. 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter 
kennis gebracht aan de leden van de partijraad 
en aan de kamerkringen. 

48.3. Gedurende vier weken na verzending van de in ar-
tikel 48.2 van dit reglement bedoelde voordracht 
heeft elk lid van de partijraad en/of elke kamer-
kring de bevoegdheid schriftelijk aan het partij-
bestuur te verzoeken de naam van een door hem ge-
wenste kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek 
wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijf-
entwintig leden van de partijraad en/of door ten 
minste drie kamerkringen wordt gesteund. 

48.4. Indien een voordracht uit neer dan één kandidaat 
bestaat wordt ter vergadering aan elk stemhebbend 
lid van de partijraad of zijn plaatsvervanger een 
door het partijsecretariaat gewaarmerkt stembil-
jet uitgereikt. Het ingevulde stembiljet kan ge-
durende een door het dagelijks bestuur vast te 
stellen termijn tijdens de vergadering van de 
partijraad worden ingeleverd. 

48.5. Met betrekking tot de vaststelling van de uit-
slag van de verkiezing van de in artikel 48.1. 
van dit reglement bedoelde voorzitter is het be-
paalde in artikel 39.4. en 39.5. van dit regle-
ment van overeenkomstige toepassing. 

48.6. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen 
voor iedere vacature elk één stem uitbrengen. 

48.7. Voor de benoeming van de overige stemhebbende le- 
den van bijzondere organen door het partijbestuur, 
stelt het dagelijks bestuur een voordracht op 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 80 
respectievelijk 81, 84, 85 en 101 van de statuten. 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter ken-
nis gebracht aan de leden van het partijbestuur, 
van de kamerkringen en van de bijzondere organen. 

48.8. Gedurende drie weken na verzending van de in arti-
kel 48.7. van dit reglement bedoelde voordracht 
heeft elk lid van het partijbestuur en/of elke 
kamerkring en/of elk bijzonder orgaan de bevoegd- 
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heid schriftelijk aan het dagelijks bestuur te 
verzoeken de naam van een door hem gewenste kan-
didaat toe te voegen. Aan dat verzoek wordt vol-
daan, wanneer het door ten minste vijf leden van 
het partijbestuur en/of door ten minste twee ka-
merkringen en/of door één bijzonder orgaan 
wordt gesteund. 

48.9. Met betrekking tot de stemming over en. de vast-
stelling van de uitslag van de verkiezing van de 
in artikel 48.7. van dit reglement bedoelde stem-
hebbende leden van bijzondere organen is het be-
paalde in de artikelen 39.3. tot en net 39.6. 
van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

48.10. Met betrekking tot de verkiezing van de leden van 
de Einancile Commissie, de leden en hun plaats-
vervangers, alsmede de voorzitter en de plaats-
vervangend voorzitter van de Commissie van Be-
roep een aantal leden van de huisvestingscommis-
sie en de personen, bestemd om voorzitter van 
een kamer te worden, als bedoeld in artikel 5 
van het reglement van het College van Bindend 
Adviseurs, vinden, in tegenstelling tot de in 
dit artikel vermelde procedure, de betreffende 
bepalingen in statuten, dit huishoudelijk regle-
ment en/of reglementen toepassing. 

Artikel 49 BenoeminverteenwoordierS 

49.1. Met de verkiezing, casu  quo  benoeming van een 
vertegenwoordiger van een bijzonder orgaan in een 
orgaan of organisatie buiten het partijverband, 
waartoe het betreffende bijzondere orgaan de af-
vaardigingsbevoegdheid heeft, dient het partij-
bestuur in te stemmen. 

49.2. De verkiezing, casu  quo  benoeming van vertegen-
woordigers van de partij door het partijbestuur 
dient, indien van toepassing, te geschieden in 
overleg net en na voordracht van het betreffende 
bijzondere orgaan. 

11-44 



Artikel 50 Al ene balien 

Leden van de in de artikelen 109, 114 en 126 van de sta-
tuten genoemde bijzondere organisaties, zowel stemheb-
bend als adviserend, dienen lid te zijn van het CDA. 

Artikel 51 Verkiezirq voorzitter 

Met betrekking tot de verkiezing, casu  quo  aanwijzing 
van de voorzitter van de in de artikelen 109 en 126 van 
de statuten genoemde bijzondere organisaties is het be-
paalde in de artikelen 48.1. tot en met 48.6. van dit 
reglement van toepassing, met dien verstande, dat de 
voordracht wordt opgesteld door de genoemde bijzondere 
organisatie overeenkomstig het bepaalde in de artike-
len 111 en 128 van de statuten. 

Artikel 52 Indieninq jaarstukken 

De in artikel 107 van de statuten genoemde bijzondere 
organisaties zijn verplicht het jaarverslag, de jaar-
rekening en de balans over het voorafgaande boekjaar, 
alsmede de begroting voor het komende boekjaar, ten 
minste acht weken vOor de in artikel 112 van de statu-
ten bedoelde vergadering van de partijraad bij het par-
tijbestuur in te dienen.  

VI  : Van het-partijsecretariaat 

Artikel 53 Administratieve taken 

53.1. De administratieve activiteiten van bijzondere 
organen en bijzondere organisaties betreffen 
die werkzaamheden waarvan in redelijkheid ver-
langd kan en mag worden, dat deze geheel of ten 
dele door het partijbureau worden uitgevoerd. 

53.2. De werkzaamheden in verband met de administratie-
ve activiteiten van bijzondere organen, welke 
onder andere de administratie , de voorbereiding 
en verwerking, alsmede verzending van stukken, 
alsook voorbereiding en uitvoering van besluiten 
kan of kunnen betreffen, worden in onderling 
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overleg tussen het partijsecretariaat en het be-
treffende bijzondere orgaan vastgesteld. 
De boekhouding van bijzondere organen is onder- 
gebracht bij de boekhouding van de partij. 

53.3. De werkzaamheden in verband net de administratieve 
activiteiten van bijzondere organisaties, welke 
onder andere de ledenadministratie, de verzen-
ding van stukken en de boekhouding kan of kunnen 
betreffen, worden in onderling overleg tussen het 
partijsecretariaat en de betreffende bijzondere 
organisatie vastgesteld. 

53.4. Bij verschil van nening omtrent de vaststelling 
en/of uitvoering van administratieve werkzaam-
heden tussen het partijsecretariaat en een bij-
zonder orgaan en/of een bijzondere Organisatie 
beslist het partijbestuur. 

Artikel 54 BenoemiL12 -personeel 

In beginsel wordt het personeel van het partijbureau, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid i van de 
statuten benoemd, geschorst of ontslagen na overleg 
net het betreffende bijzondere orgaan, als genoemd in 
artikel 76 van de statuten. 
Met betrekking tot het personeel van de jongerenorgani-
satie pleegt het bestuur van deze bijzondere Organisa-
tie tevoren overleg net het partijbestuur. 

VIL.: Van de verki~~ziDj2aLi 

Artikel 55 Technische- en_c2~n)LagD~~conutissie 

55.1. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de ver-
kiezingen van de leden van elk vertegenwoordi-
gend lichaam een corrniissie in, welke belast wordt 
rrt. de voorbereiding en uitvoering van de cairag-
neactiviteiten. 
De partijsecretaris heeft de leiding bij de alge-
hele Organisatie van de camnpagnevoering, daarin 
bijgestaan door nader aan te wijzen medewerkers 
van het partijsecretariaat. 

55.2. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de ver- 
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kiezingen van de leden van elk vertegenwoordigend 
lichaam eveneens een coriînissie in, welke belast 
wordt met het treffen van, casu  quo  het adviseren 
over die maatregelen, welke verband houden net 
de technische voorbereiding op en de wijze van 
kandidaatstelling, alsmede net het geven van ad-
viezen ter bevordering van de verkiezing van de 
gestelde kandidaten voor de leden van vertegen-
woordigende lichamen. 
Met het secretariaat van deze commissie wordt een 
door het partijbestuur benoemde medewerker van 
het partijsecretariaat belast. 

55.3. Ter zake de voorbereiding en de te voeren activi-
teiten voor de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten pleegt het bestuur van de be-
treffende provinciale afdeling, als bedoeld in 
artikel 150 van de statuten, direct of indirect 
overleg met de door het partijbestuur ingestelde, 
en in artikel 55.1. respectievelijk 55.2. van dit 
reglement bedoelde commissies. 

55.4. Ter:zake de voorbereiding en de te voeren acti-
viteiten voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad, van een vertegenwoordigend open-
baar lichaam en/of van een deelraad pleegt het 
bestuur van de betreffende afdeling, als bedoeld 
in artikel 155 respectievelijk artikel 158 van 
de statuten, direct of indirect overleg net een 
door het bestuur van de provinciale afdeling, 
waaronder het werkgebied van de betreffende af-
deling ressorteert, ingestelde commissie, welke 
belast wordt met de voorbereiding en de uitvoe-
ring van, alsmede de advisering over de campagne-
activiteiten in de betreffende regio. 

55.5. Indien noodzakelijk en gewenst kan het bestuur 
van een in artikel 55.4. van dit reglement bedoe}-
de afdeling een beroep doen op de medewerking, 
casu  quo  de advisering van de in. de artikelen 
55.1., 55.2. en 55.4. van dit reglement bedoelde 
commissies. 
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VIII  : Van de reglementen 

Artikel 56 Inwerkinredin 

56.1. De bepalingen van reglementen en statuten, als 
bedoeld in artikel 168 respectievelijk in arti-
kel 169 van de statuten treden eerst in werking, 
nadat de partijraad deze heeft vastgesteld, casu  
quo  goedgekeurd. 

56.2. Met betrekking tot wijziging en/of aanvulling jan 
reglementen en statuten, als bedoeld in artikel 
168 respectievelijk in artikel 169 van de statu-
ten is het bepaalde in artikel 56.1. van dit 
reglement .van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 57 Wijziinsrocedure 

57.1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van 
de in artikel 170 van de statuten bedoelde re-
glementen en statuten dient uiterlijk acht weken 
voor de vergadering van de partijraad schrifte-
lijk aan de leden van de partijraad en aan elke 
kamerkring, alsmede aan het betreffende bijzon-
dere orgaan ter kennis te worden gebracht. 

57.2. Elk lid van de partijraad en/of kamerkring heeft 
het recht om ten minste vier weken vóór de ver-
gadering van de partijraad bij het partijbestuur 
schriftelijk amendementen, voorzien van een toe-
lichting, in te dienen. 

57.3. Het partijbestuur brengt elk ingediend amendement, 
voorzien van een pre-advies, uiterlijk twee weken 
vóór de vergadering van de partijraad, ter kennis 
aan zijn leden. 

57.4. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van 
de in artikel 173 van de statuten bedoelde regle-
menten dient uiterlijk twaalf weken voor de ver-
gadering van de partijraad schriftelijk aan de 
leden van de partijraad en aan elke kamerkring, 
alsmede aan de gemeentelijke afdelingen ter kennis 
te worden gebracht. 

57.5. Met betrekking tot de indiening en het ter kennis 

11-48 



brengen van een amendement, als bedoeld in artikel 
173 van de statuten, is het bepaalde in de arti-
kelen 57.2. en 57.3. van dit reglement van toe-
passing, met dien verstande, dat een lid van de 
partijraad in deze geen bevoegdheid heeft tot 
indiening van een amendement.  

Ix  — 

Artikel 58 Bes luitvorrnin 

58.1. Inzake de convocatie van een nieuwe vergadering, 
als bedoeld in artikel 183 van de statuten, dient 
een termijn van ten minste veertien dagen in acht 
genomen te worden. 

58.2. Indien het onderwerp, waaromtrent het desbetref-
fende bestuur en/of de betreffende ledenvergade-
ring van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of 
bijzondere Organisatie een besluit dient te nemen 
een zodanig spoedeisend karakter draagt, dat de 
in artikel 58.1. van dit reglement gestel ter-
mijn voor convocatie redelijkerwijs niet in acht 
kan worden genomen, is het desbetreffende bestuur 
bevoegd de gestelde termijn zoveel te bekorten 
als noodzakelijk is. 

58.3. Indien het spoedeisende karakter door meer dan 
drie leden van het betreffende bestuur en/of door 
meer dan tien leden van de betreffende ledenver-
gadering van een verband, orgaan, bijzonder or-
gaan of bijzondere organisatie wordt betwist, 
staat beroep open bij de Commissie van Beroep, 
mits dit terstond wordt ingesteld. 
Het instellen van beroep tieett een schorsende 
werking. 

58.4. In geval van beroep sprake is, als bedoeld in ar-
tikel 58.3. van dit reglement, doet de Commissie 
van Beroep op de kortst mogelijke termijn, maar 
uiterlijk binnen zeven dagen na instelling van 
het beroep, uitspraak. 

Artikel 59 A1emenesterrminsreelin 
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59.1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de 
meerderheid van de betreffende vergadering van het 
bestuur of van de ledenvergadering van eenverband, 
orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere organisatie 
een schriftelijke stemming wordt verlangd. 

59.2. Bij staken van stemmen bij besluiten over zaken 
wordt het betreffende voorstel geacht te zijn ver-
worpen. 

59.3. Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee 
stemmingen vrij. Is een derde stemming noodzake-
lijk, omdat niemand de meerderheid van de uitge-
brachte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan 
slechts gekozen worden tussen de twee personen, 
die bij de tweede vrije stemming de meeste stem-
men op zich verenigd hebben. 

59,4. Hebben evenwel personen bij deze tweede vrije 
stemming een gelijk aantal stemmen op zich ver-
enigd, niet het gevolg dat niet vaststaat wie van 
hen tot de in artikel 59.3. van dit reglement be-
doelde twee personen moet worden gerekend, dan 
vindt tussen deze personen een tussenstemming 
plaats. 

59.5. Staken bij deze tussenstemming of bij de derde 
stemming de stemiren, dan beslist het lot. 

59.6. Is bij een stemming over personen sprake van een 
enkelvoudige kandidaatstelling, dan wordt voorge-
steld betrokkene(n) bij acclamatie te verkiezen, 
casu  quo  te benoemen. Desgewenst wordt toch schrif-
telijk gestemd, indien dit door een, bij reglement 
nader te bepalen, aantal leden van een verband, 
orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere organisatie 
wordt verlangd. 

_j Van de inc _oIfla--i enen 
cumulatie van functies 

Artikel 60  Aanvullende onverenigbaarheden van functies 

60.1. Ingevolge artikel 190 van de statuten, gelden, 
onverminderd het in artikel 190 bepaalde, de 
onverenigbaarheden van de functies vermeld in de 
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artikelen 60.2. tot en met 60.14. van dit regle-
ment. 

60.2. Onverenigbaar zijn de functies van gemeenteraads-
lid en bestuurder van een wijk- of dorpsafdeling. 

60.3. Onverenigbaar zijn de functies van lid van een 
rechtstreeks gekozen raad, waarvoor bij de wet 
een vertegenwoordigend openbaar lichaam is inge-
steld en bestuurder van een regionaal verband. 

60.4. Onverenigbaar zijn de functies van 1id van een 
niet-rechtstreeks gekozen raad en bestuurder van 
een regionaal verband en/of gemeentelijke afdeling. 

60.5. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de Pro-
vinciale Staten en bestuurdervan een Kamerkring 
en/of regionaal verband. 

60.6. Onverenigbaar zijn de functies van wethouder in 
een gemeente met meer dan 30.000 inwoners en 
iedere andere full-time functie. 

60.7. Onverenigbaar zijn de functies van gecorrmitteerde 
bij een rechtstreeks gekozen raad, waarvoor bij 
de wet een openbaar lichaam is ingesteld en iedere 
andere full-time functie. 

60.8. Onverenigbaar zijn de functies van lid van Gede-
puteerde Staten en iedere andere full-time func-
tie. 

60.9. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de 
IWeede Kamer der Staten Generaal en 
a. bestuurdervan een partij-orgaan, c.q. een ka-

merkring en/of provinciale afdeling; 
b. burgemeester; 
c. iedere andere full-time functie. 

60.10. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een ica-

nerkring en/of provinciale afdeling en/of een 
regionaal verband; 

b. burgemeester. 
60.11. Onverenigbaar zijn de functies van lid van het 

Europese Parlement en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een ka- 

merkring en/of provinciale afdeling; 
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b. burgemeester; 
c. iedere andere full-time functie. 

60.12. Onverenigbaar zijn de functies van burgemeester 
en 
a. bestuurder van een wijk- of dorpsafdeling c.q. 

gemeentelijke afdeling; 
b. lid van een vertegenwoordigend lichaam; 
C. gecorrmitteerde van een rechtstreeks gekozen 

raad, waarvoor bij de wet een openbaar lichaam 
is ingesteld; 

d. iedere andere full-time functie. 
60.13. Onverenigbaar zijn de functies van corrmissaris 

van de koningin en 
a. bestuurder van een partijorgaan en/of een 

verband; 
b. iedere andere full-time functie. 

60.14. Onverenigbaar zijn de functies van minister of 
staatssecretaris en :iedere andere functie.. 

Artikel 61 Ontheffing 

Omtrent ontheffing als bedoeld in artikel 190 van de sta-
tuten beslist het partijbestuur, met dien verstande, dat 
de partijraad op voorstel van het partijbestuur beslist 
omtrent ontheffingen voor zover het betreft functies als 
genoemd in de artikelen 60.8.  em  60.13. van dit regle-
ment. 

Artikel 62 Aanduiding o1itieke functies 

Politieke functies, als bedoeld in artikel 192 van de sta-' 
tuten zijn onder meer: minister, lid Tweede Kamer, Com-
missaris der Koningin, burgemeester, lid Europese Parle- 
ient, Gecanmitteerde van een bij de wet ingesteld openbaar 
lichaam. Gedeputeerde, in beginsel de door, de Kroon be-
noemde voorzitter van een gewestelijke lichaam, lid van 
de Raad van State.  

XI:  Van de voorzitter en ondervoor-
zitters 

Artikel 63 Taken 
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63 .1. De partijvoorzitter heeft de leiding van de ver-
gaderingen van het partijbestuur, van het dagelijks 
bestuur en van het presidium. 

63.2. Indien niet anders door het dagelijks bestuur vast-
gesteld, heeft de partijvoorzitter tevens de lei-
ding van de vergaderingen van het congres en van 
de partijraad. 

Artikel 64 Vervanging 

Ter vervanging van de voorzitter, bij diens ontstentenis 
of belet, wordt één der beide ondervoorzitters door het 
presidium aangewezen als eerste waarnemend voorzitter, 
terwijl de andere ondervoorzitter dan als tweede waar-
nemend voorzitter fungeert. 

Artikel 65 Taken 

65.1. De penningmeester is, onder verantwoordelijkheid 
van het partijbestuur, belast met het algemeen 
beheer van de gelden. 

65.2. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 
wordt de partijsecretaris en/of zijn plaatsvervan-
ger belast met het dagelijks beheer van de gelden. 

65.3. In samenwerking met en met behulp van het partij-
secretariaat zorgt de penningmeester voor: 

a. de inning van de jaarlijkse contributie van de 
leden en van alle andere inkomsten; 

b. het doen van de nodige betalingen; 
C. het regelmatig afleggen van rekening en verant-

woording van het beheer van de gelden aan het 
dagelijks bestuur respectievelijk aan het par-
tijbestuur; 

d. het jaarlijks tijdig doen opstellen van de re-
kening van baten en lasten en de balans over 
het voorafgaande boekjaar, alsmede de begroting 
voor het komende boekjaar. 
De begroting dient tevens een advies te bevatte 
inzake de vaststelling van de contributie van 
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de leden voor het komende jaar. 

Artikel 66 Déchare  

Dc  penningmeester wordt gedchargeerd voor het algemeen 
beheer van de gelden door de goedkeuring van de rekening 
van baten en lasten vanwege de partijraad. 
Deze goedkeuring strekt het dagelijks bestuur, respectie-
velijk het partijbestuur, tot décharge voor het gevoerde 
financiële beleid. 

XIII :Van de financiën 

Artikel 67 Bij  dra van leden 

67.1. De jaarlijkse contributie van de leden wordt met 
behulp van een centraal inningssysteem door het 
partijsecretariaat geTnd. 

67.2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door 
de partijraad. Het partijbestuur stelt op basis 
hiervan jaarlijks, op voorstel van het dagelijks 
bestuur, richtlijnen de terzake de côntributiebe-
taling en de financiële draagkracht van ieder lid 
afzonderlijk, één en ander uitgaande van een mini-
mum-bedrag. 

67.3. Het totaal van de afdracht van de bijdragen van de 
leden, bestemd voor het partijbestuur, en door elke 
gemeentelijke afdeling verschuldigd, wordt bepaald 
naar rato van het aantal leden dat per 1 november 
van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarover de 
bijdrage moet worden voldaan, in het ledenregister 
van de betreffende gemeentelijke afdeling is in-
geschreven. 

67.4. De hoogte van de afdracht per lid per jaar, door 
elke gemeentelijke afdeling verschuldigd, wordt op 
voorstel van het partijbestuur door de partijraad 
vastgesteld. 

67.5. De afdracht betreft elk lid, ongeacht de grootte 
van het bedrag, dat het betreffende lid jaarlijks 
aan contributie betaalt. 

67.6. Voor leden van de jongerenorganisatie, die tevens 
lid zijn van het CDA, is geen afdracht verschuldigd 
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indien zij de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben 
bereikt. 

67.7. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan het 
partijbestuur op een daartoe strekkend en met rede-
nen omkleed verzoek., in uitstel, vermindering of 
kwijtschelding van de afdracht bewilligen. 

XIV : Van de statuten 

Artikel 68 Wijziinsrocedure 

68.1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de. 
statuten, dient uiterlijk zestien weken voor de 
vergadering van het congres , als bedoèld in arti-
kel 203 van de statuten, schriftelijk aan de le-
den van het congres en de gemeentelijke afdelingen 
ter kennis te worden gebracht. 

68.2. De indiening van een amendement op een wijzigings-
voorstel, als bedoeld in artikel 175 van de statu-
ten, dient tenminste vier weken voor de vergadering 
van de partijraad, als bedoeld in artikel 164 van 
de statuten, bij het partijbestuur te zijn ontvan-
gen. 

68.3. Het partijbestuur brengt elk ingediend amendement, 
voorzien van een pre-advies, uiterlijk twee weken 
vóór de vergadering van de partijraad ter kennis 
aan de leden van de partijraad. 

68.4. Een, overeenkomstig het bepaalde in artikel 164 van 
de statuten, aan het congres voorgelegd wijzigings-
voorstel dient uiterlijk vier weken vôót de verga-
dering van het congres, als bedoeld in artikel 203 
van de :statuten, schriftelijk aan de leden van het 
congres en aan de gemeentelijke afdelingen ter 
kennis worden gebracht. 

Artikel 69 Wijziinsprocedure 

Met betrekking tot een voorstel tot wijzing en/of aan-
vulling van het huishoudelijk reglement, alsmede tot de 
indiening en het ter kennis brengen van een amendement, 
als bedoeld in artikel 163 van de statuten, is het be- 
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paalde in artikel 68 van dit reglement van overeenkom-
stige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 161 tot en met 167 van de statuten 
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Standaard reglement gemeentelijke afdeling CDA 

I : Naam, zetel en werkgebied 

Artikel 1 

1. De gemeentelijke afdeling is het verband van 
het Christen Democratisch Appèl, hierna te noe-
men CDA, binnen een gemeente; 

2. De afdeling is gevestigd ten huize van de sec-
retaris; 

3. De grenzen van het werkgebied der afdeling wor-
den gevormd door de grenzen der gemeente.......  

II  : Grondslag 

Artikel 2 

De afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richt-
snoer voor het politiek handelen.  

III  : Doel, middelen en taken 

Artikel 3 

De afdeling streeft naar een maatschappij waarin 
de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens 
zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven 
en waarin het welzijn van  alien  wordt gediend; 
Zij legt haar concrete doeleinden vast in een ac-
tieprograrrma, dat gebaseerd dient te zijn op het 
Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee 
uitdrukkelijk tot de samenleving zonder onderscheid 
naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepe-
ring. 

Artikel 4 

De afdeling wil op basis van de in artikel 2 ge-
noemde grondslag haar doel bereiken door het be-
vorderen van de bezinning op en de verdieping, 
vernieuwing en verbreiding van de christen-d--
cratische gedachte met alle middelen, welke haar 
ten dienste staan, met name door uitvoering van 
de volgende taken:  
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1. allen, die instenraen met grondslag en doel van 
het CDA te brengen tot samenwerking; 

2. de burgers in haar werkgebied de opvattingen 
van het CDA regelmatig onder de aandacht te 
brengen, o.a.  door voorlichting en kadervor-
ming; 

3. het stellen van kandidaten voor het lidmaat-
schap van de gemeenteraad, overeenkomstig de 
procedure vastgelegd bij de statuten van het 
CDA, de indiening van de aldus verkregen CDP-
kandidatenlijst en het naar vermogen bevorde-
ren van de verkiezing van de gestelde kandida-
ten; 

4. de vaststelling van een politiek werkprogram, 
zulks met een landelijk op te stellen model-
program als leidraad; 

5. de instelling van een permanente activiteiten-
en propagandaconinissie; 

6. de bevordering van de samenwerking van de in de 
gemeenteraad via de kandidatenlijst van het CDA 
gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die 
tussen deze raadsleden en de afdeling. 
Zo mogelijk wordt het werk der raadsleden on-
dersteund door instelling van één of meer frac-
tiebegeleidingsgroepen; 

7. te bevorderen, dat ook in andere vertegenwoor-
digende lichamen vertegenwoordigers van het 
CDA worden gekozen; 

8. met instenning van het partijbestuur - indien 
dit voor de realisering van de doelstelling be-
vorderlijk is - (doen) instellen, vormen en 
versterken van wijk- c.q. dorpsafdelingen 
binnen de gemeente en bevordering van de sa-
menwerking van deze verbanden; 

9. in overleg en met insterrining van het partijbe-
stuur (doen) aangaan van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband; 

10. het houden van, al dan niet besloten (leden) 
vergaderingen; 
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11. het uitvoeren van alle andere taken haar bij 
of op grond van CDA-statuten of reglementen op- 
gedragen.  

IV :  Leden 

Artikel 5 

De gemeentelijke afdeling wordt gevormd door de in 
de gemeente woonachtige, bij het landelijk partij-
secretariaat geregistreerde, CDA-leden. 

Artikel 6 

1. Elk lid heeft toegang tot de algemene ledenver-
gadering; 

2. Elk lid is gerechtigd aan de beraadslagingen 
deel te nemen, te stemmen, amendementen en mo-
ties in te dienen en - onverminderd het bepaalde 
omtrent kandidaatstelling en reglementswijzi-
ging - voorstellen te doen.  

IV  A: Van het royement 

Artikel 7 

Een lid kan geroyeerd worden door het partijbestuur 
op voordracht van de gemeentelijke afdeling. Een 
voorstel tot voordracht voor royement van een lid 
moet bij het bestuur van de gemeentelijke afdeling 
schriftelijk en met redenen ankleed ingediend wor-
den. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling 
geeft het betrokken lid met redenen omkleed onmid-
dellijk schriftelijk kennis van het ingediende 
voorstel, danwel van het voornemen van het bestuur 
een voordracht voor royement bij het partijbestuur 
in te dienen. Het betrokken lid kan zich binnen 
vier weken na de dagtekening van deze kennisgeving 
schriftelijk bij het bestuur van de gemeentelijke 
afdeling tegen het ingediende voorstel verweren. 
Het betrokken lid kan zijn schriftelijk verweer 
mondeling toelichten. 
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Artikel 8 

Van een besluit van het bestuur van de gemeentelij-
ke afdeling tot voordracht voor royement wordt on-
middellijk aan het betrokken lid schriftelijk me-
dedeling gedaan. Deze mededeling wordt aangetekend 
verzonden. Het betrokken lid kan binnen vier weken 
na verzending van deze mededeling schriftelijk te-
gen het besluit van het bestuur van de gemeente-
lijke afdeling in beroep gaan bij het bestuur van 
de kamerkring, waaronder de gemeentelijke afdeling 
ressorteert. Het bestuur van de kamerkring stelt 
het beroep in handen van de in artikel 9 van dit 
reglement bedoelde commissie van beroep, wiens 
uitspraak bindend is. Het instellen van het beroep 
heeft schorsende werking. 

Artikel 9 

In voorkomende gevallen stelt het bestuur van de 
kamerkring, waaronder de neentelijke afdeling 
ressorteert, een commissie van beroep in, bestaande 
uit drie CDA-leden, die geen lid zijn van de be
treffende gemeentelijke afdeling en tevens niet 
op enigerlei wijze betrokken zijn bij het voorlig-
gende geschil. 
Deze commissie doet uitspraak over het krachtens 
artikel 8 ingestelde beroep. Zij brengt haar uit-
spraak ter zake binnen vier weken na verzending 
van het beroepsschrift schriftelijk ter kennis aan 
klager en aan het bestuur van de gemeentelijke af-
deling en aan het bestuur van de betrokken kamer-
kring. 
De commissie bepaalt zelf haar werkwijze met in-
achtneming van de bepalingen van de statuten en 
reglementen van het CDA. 

Alle kosten komen voor rekening van de betreffende 
gemeentelijke afdeling. 
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V : Organen van de afdeling 

Artikel 10 

De organen van de afdeling zijn: 
1. de algemene ledenvergadering; 
2. het bestuur; 
3. het dagelijks bestuur. 

V A Ledenvergadering 

Artikel 11 

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle le-
den toegang. 
Elk lid is gerechtigd aan de beraadslagingen 
deel te nemen, te stemmen, amendementen en mo-
ties in te dienen en - onverminderd het bepaalde 
antrent kandidaatstelling en reglementswijzi-
ging - voorstellen te doen. 
Bedoelde rechten kunnen slechts worden uitgeoe-
fend, indien het betreffende lid vóór een door 
het partijbestuur vast te stellen tijdstip heeft 
voldaan aan de aan het lidmaatschap van het CDA 
verbonden financiële verplichtingen. De gemeente-
lijke afdeling kant ten minste tweemaal per jaar 
in algemene ledenvergadering bijeen. 

2. Eén dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt 
als regel plaats in de maand november. Buitenge-
wone ledenvergaderingen worden gehouden zo dik-
wijls het bestuur dit nodig oordeelt of ten min-
ste tien leden van het CDA, woonachtig binnen 
het werkgebied, met opgave van redenen, dit 
schriftelijk verzoeken, aan welk verzoek het be-
stuur binnen vier weken na dagtekening moet vol-
doen. Voldoet het bestuur niet aan dit verzoek, 
dan hebben bedoelde leden het recht van beroep 
bij het bestuur van de kamerkring c.q. van de 
provinciale afdeling. 

3. Jaarlijks komt de algemene ledenvergadering in 
elk geval aan de orde: 
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a. het jaarverslag van de secretaris; 
b. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
C. het verslag van de kascanrnissie, door het be-

stuur in te stellen; 
d. de begroting voor het komende jaar; 
e. de periodieke bestuursverkiezing; 
f. de bespreking van het politieke beleid. 

4. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de 
vergaderingen van de kamerkring, c.q.  van de pro-
vinciale afdeling, van het congres en andere in-
stellingen, organen of verbanden, waartoe de le-, 
denvergadering de afvaardigingsbeveogdheid heefi 
worden aangewezen door de leden bij verkiezing. 
Deze verkiezing wordt op de agenda van de betref-
fende ledenvergadering vermeld. 

5. Met betrekking tot de verkiezing door de algane-
ne ledenvergadering van de leden van het bestuur 
en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers 
naar de vergaderingen van de kamerkring, van de 
provinciale afdeling, van het congres en andere 
instellingen, organen of verbanden waartoe de le-
denvergadering de afvaardigingsbevoegdheid heeft, 
gelden de volgende bepalingen. Het bestuur doet 
voorstellen antrent de vervulling van een vaca-
ture. Daartoe stelt het bestuur de leden tijdig 
op de hoogte van het bestaan van een vacature. 
Ieder lid heeft het recht  an  voor de desbetref-
fende vacature één of meer kandidaten schrifte-
lijk bij het bestuur aan te melden. Het bestuur 
stelt een voordracht op, welke - tegelijkertijd 
met de namen van de binnengekanen, doch niet op 
de voordracht voorkcinende kandidaten - ten mins-
te één week vóór de ledenvergadering, waarop de 
verkiezing zal plaatsvinden, aan de leden wordt 
bekend gemaakt. Gekozen kan slechts worden uit 
hen, die overeenkanstig de voorgaande bepaling 
bekend gemaakt zijn. Tegenkandidaten kunnen ech-
ter alsnog worden gesteld, indien hun kandida-
tuur door ten minste vijf leden wordt ondersteurd. 
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In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd 
van bovenstaande regeling af te wijken. 

V B Bestuur 

Artikel 12 

Samenstellinq 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van 
ten minste 5 leden. 

2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, 
dat de binnen het werkgebied van de afdeling 
wonende leden, afkomstig uit de verschillende 
canponenten van het CDA, daarin genoegzaam zijn 
gerepresenteerd. 

3. Gemeenteraadsleden en leden van een niet recht-
streeks gekozen regionale of gewestraad kunnen 
geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. 
Wel maakt in elk geval de fractievoorzitter of 
zijn plaatsvervanger, namens de CDA-raadsfracti 
als adviserend lid deel uit van het bestuur. 

4. Met betrekking tot de verkiezing van bestuurs-
leden door de algemene ledenvergadering is de 
bepaling genoemd in artikel 11 lid 5 van dit 
reglement van toepassing. 

5. De stemhebbende leden van het bestuur worden 
gekozen voor een periode van vier jaar. Zij 
zijn terstond éénmaal herkiesbaar. Hun zittins-
periode vangt aan terstond na afloop van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin 
zij tot bestuurslid gekozen zijn, behoudens 
het geval van vervulling van een tussentijdse 
vacature. 

6. Het lid van het bestuur, dat gekozen is ter 
vervulling van een tussentijdse vacature, heeft 
als zodanig zitting in het bestuur, vanaf het 
moment dat hij gekozen is tot het eind van de 
zittingsperiode, waarvoor het lid van het 
bestuur, in wiens plaats hij getreden is, ge- 
kozen werd. 
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7. De voorzitter wordt in functie gekozen door de 
algemene ledenvergadering. De verdeling van de 
overige functies vindt plaats door het bestuur 
uit zijn midden. 

8. Zo mogelijk nemen ten minste één vertegenwoor-
diger namens het CDJA binnen het werkgebied en 
één vertegenwoordiger namens het vrouwenberaad 
binnen het werkgebied als leden van het bestuur 
zitting. 

9. Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering, een rooster van peri-
odiek aftreden op, zodanig dat de functies van 
voorzitter en penningmeester en de functies van 
secretaris en ondervoorzitter of algemeen ad-
junct niet tegelijkertijd vacant kanen. Dit roos-
ter wordt te zamen met de convocatie voor die le-
denvergadering aan de leden gezonden. 

10. Het bestuur kan, voor zover noodzakelijk, aan 
bepaalde personen verzoeken de vergaderingen 
van het bestuur als adviserend lid bij te wonen. 

Artikel 13 

Taak ---evoedheden 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding 
van de afdeling en met de uitvoering van de ta-
ken, welke aan de afdeling zijn opgedragen. Het 
bereidt de vergaderingen en de algemene vergade-
ring voor. 

2. Het bestuur overweegt bij voortduring de poli-
tieke toestand en de toestand van het CDA, beide 
zowel binnen het werkgebied der 'afdeling als 
daarbuiten. 

3. Het bestuur dient ter zake de opgedragen taken 
initiatieven te ontplooien, voorstellen te doen 
en besluiten te nemen. 

4. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen 
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verantwoordelijkheid, machtiging te verlenen 
aan het dagelijks bestuur tot het verrichten 
van bepaalde taken, welke aan het be-
stuur zijn opgedragen. 

5. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 
kwartaal. 

V C : Dagelijks Bestuur 
rtik1 14 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
en voorts uit zoveel leden als de algemene leden-
vergadering zal bepalen met dien verstande dat 
het aantal leden van het dagelijks bestuur min-
der dan de helft van het aantal leden van het 
bestuur moet tellen. 

2. Voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester 
kunnen, zoveel mogelijk in onderling overleg, in 
spoedeisende gevallen namens de afdeling, het 
bestuur en het dagelijks bestuur optreden. 

3. Het dagelijks bestuur overweegt bij voortduring 
de politieke -toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowel binnen het werkgebied der afde-
ling als daarbuiten. 

4. Het dagelijks bestuur dient ter zaken van de han 
opgedragen taken initiatieven te ont- 
plooien, voorstellen te doen en besluiten te ne-
men. 

5. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste één-
maal per kwartaal. 

AY t-ik1 1 

De voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de 
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werkzaamheden en zorgt voor een juiste uitvoering 
van de genaaen besluiten, voor zover niet aan ande-
ren opgedragen. 

y-1-i1cç1 I r.  

De secretaris 

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de 
agenda voor de vergaderingen op, convoceert deze 
en maakt het verslag ervan. Hij maakt het jaarver-
slag en bewaart het archief. Hij zorgt voor het 
bijhouden van een ledenlijst. 

Artikel 17 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en 
is daarvoor verantwoordelijk. Hij zorgt, dat de le-
den hun contributie, via het landelijk partijsecre-
tariaat, betalen en boekt alle ontvangsten en uit-
gaven, de laatste door kwitanties gedekt. 
Regelmatig wordt door han aan het bestuur en jaar-
lijks aan de algemene ledenvergadering rekening en 
verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en 
verslag uitgebracht over de financiële toestand 
van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoor-
delijk voor het gevoerde financiële beleid.  

VI Besluitvorming  en stamimingen  

Artikel 18 

a. besluiten van de ledenvergaderingen worden geno-
men met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte 
stemmen; 

b. bestuursbesluiten worden genanen met eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte  stamen,  met dien 
verstande dat geen geldig besluit kan worden ge-
nomen, wanneer niet de helft van de stemhebbende 
leden van het bestuur aanwezig i. 
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C. indien het vereiste quorum ontbreekt, wordt met 
inachtneming van een termijn van tenminste veer-
tien dagen een nieuwe vergadering belegd, waarop 
hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is. 
Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geldige beslui-
ten genanen bij eenvoudige meerderheid der uit-
gebrachte stemmen; 

d. een lid kan niet meer dan één sten uitbrengen; 

e. over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve 
in geval van enkelvoudige kandidaatstelling; 

f. over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door 
de meerderheid van de stemhebbende leden van de 
vergadering een schriftelijke stemming wordt 
verlangd; 

g. bij staken van stemmen bij zaken wordt het be-
treffende voorstel geacht te zijn verworpen; 

h. bij stemmingen over personen zijn de eerste 
twee stemmingen vrij. Is een derde stawning nood-
zakelijk, caidat niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, dan 
kan slechts gekozen worden tussen de twee perso-
nen, die bij de tweede vrije stemming de meeste 
stemmen op zich verenigd hebben; 

i. hebben evenwel personen bij deze tweede vrije 
stawtiing een gelijk aantal stemmen op zich ver-
enigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie 
van hen tot de in lid h van dit regle- 
merit bedoelde twee personen moet wor-
den gerekend, dan vindt tussen deze personen een 
tussenstarining plaats; 

j. staken bij deze tussenstemming of bij de derde 
stemming de stemmen, dan beslist het lot; 

k. blanco stemmen gelden als van onwaarde. 
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VII :  Financiën 

Artikel 19 

De geldmiddelen van de afdeling bestaat uit: 
- het aan de afdeling toekomende en van het partij- 
bestuur te ontvangen deel van de contributie van 
de onder de afdeling ressorterende leden; 

- giften; 
- andere baten. 

Artikel 20 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 de-
cember. 

Artikel 21 

Het bestuur benont elk jaar een kascaïimissie be-
staande uit ten minste twee personen, die lid van 
de afdeling zijn, maar geen zitting hebben in het 
bestuur, die tot taak heeft de boeken van de pen-
ningmeester na te zien en verslag uit te brengen 
aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. 
Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester tot 
décharge voor het door hem gevoerde beheer en het 
bestuur voor het gevoerde financiële beleid.  

VIII:  Kandidaatstelling gemeenteraad 

-Artikel 22 

De CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkie-
zing wordt door de algemene ledenvergadering vast-
gesteld, overeenkomstig het, bij de statuten van het 
CDA behorende, reglement voor de voorbereiding van 
kandidaatstelling voor de verkiezing der leden 
van de gemeenteraad.  

IX  : Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 23 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden, 
een commissie, die onder verantwoordelijkheid van 
en in overleg met het bestuur belast is met de zorg 
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R.  

voor de activiteiten en de propaganda binnen het 
werkgebied. 
Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbe-
voegdheid cmtrent al. .e te ondernemen activiteiten 
en propaganda. 

Artikel 24 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel 
bedoelde canmissie geen deel uitmaakt van het be-
stuur, woont hij de bestuurvergaderingen bij zo 
dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Inzake de 
propaganda en activiteiten heeft hij adviserende 
stem. 

Ontbinding 

Artikel 25 

Ontbinding van de afdeling vindt plaats bij besluit 
van de algemene ledenvergadering, danwel bij be'-
sluit van het partijbestuur. 
De stnming over dit besluit geschiedt schriftelijk 
overeenkomstig de bepalingen van de statuten van 
het CDA. Vereist is dat het landelijk dagelijks be-
stuur van het CDA toestiming verleent tot ontbin-
ding van de afdeling. 
In geval van ontbinding wijst de algemene ledenver-
gadering, danwel het partijbestuur de bestemming 
aan voor de eigendcmnen van de afdeling, met dien 
verstande, dat zij zo enigszins mogelijk worden 
aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn 
verkregen. 

Slothepaling 

Artikel 26 

Wijziging (en) en aanvulling (en) van dit reglement 
kan (kunnen) op voorstel van bet bestuur of van 
ten minste vijf leden, woonachtig binnen het werk-
gebied, worden aangebracht door de algemene leden-
vergadering. 
Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst  
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van kracht na goedkeuring door het landelijk dage-
lijks bestuur van het CDA. 

Artikel 27 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-sta-
tuten en andere CDA-reglanenten niet voorzien, be-
slist het bestuur. 

In gevolge artikel 16 en 17 van de statuten van het 
CDA is goedkeuring van dit reglement verkregen van 
het partijbestuur bij schrijven van 

waarmee de gemeentelijke afdeling 

overeenkomstig artikel 5 van het Huishoudelijk 
Reglement van het CDA is erkend. 
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Standaard reglement kamerkring CDA 

I Naam, zetel en werkgebied 

Artikel 1 

1. de kamerkring is het verband van het Christen-
Danocratisch Appèl, hierna te noenen CDA, bin-
nen een Kamerkieskring. 

2. De kamerkring is gevestigd ten huize van de se-
cretaris. 

3. De grenzen van het werkgebied der kamerkring 
worden gevormd door de grenzen van de Kamerkies-
kring.  

II  : Grondslag 

Artikel 2 

De kamerkring aanvaardt de Heilige Schrift als 
richtsnoer voor het politiek handelen.  

III  : Doel, middelen en taak 

Artikel 3 

De kamerkring streeft naar een maatschappij waarin 
de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens 
zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven 
en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Hij 
legt zijn concrete doeleinden vast in een actie-
programma, dat gebaseerd dient te zijn op het Pro-
gram van Uitgangspunten en richt zich daarmee uit-
drukkelijk tot de gehele samenleving zonder onder-
scheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering. 

Artikel 4 

De kamerkring wil op basis van de in artikel 2 ge-
noemde grondslag zijn doel bereiken door het bevor-
deren van de bezinning op en de verdieping, ver-
nieuwing en verbreiding van de christen-democra-
tische gedachte met alle middelen, welke hen ten 
dienste staan, met name door uitvoering van de vol-
gende taken: 
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L allen, die instinen met grondslag en doel van 
het CDA, te brengen tot samenwerking; 

2. de burgers in zijn werkgebied de opvattingen 
van het CDA regelmatig onder de aandacht te 
brengen, o. a. door voorlichting en kadervorming 

3. onder leiding van het partijbestuur werkzaam te 
zijn ten behoeve van de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het 
Europese Parlenent en het naar vermogen bevor-
deren van de verkiezing van de gestelde kandi-
daten; 

4. de zorg voor de organisatorische belangen binnen 
zijn werkgebied, waaronder het toezicht op het 
functioneren van de binnen het werkgebied tot 
stand gekomen verbanden; 

5. de instelling van een permanente activiteiten~  
en propagandacanmissie; 

6. te bevorderen, dat in alle vertegenwoordigende 
lichamen vertegenwoordigers van het CDA worden 
gekozen; 

7. de bespreking en verslaggeving van alle op de 
partijraad en het congres te behandelen zaken, 
alsmede eventuele indiening van voorstellen en 
amendementen ter behandeling op de partijraad 
en/of het congres, al dan niet door de gemeente-
lijke afdelingen bij de kamerkring ingediend; 

8. met instemming van het partijbestuur - indien 
dit voor de realisering van de doelstelling be-
vorderlijk is - (doen) instellen, vormen en ver-
sterken van regionale verbanden en de bevorde-
ring van de samenwerking van deze verbanden; 

9. het desgewenst, met instemming van het partij-
bestuur, aangaan van een samenwerkingsverband 
met een andere kamerkring, danwel het, samen 
met de andere kamerkringen, die binnen de gren-
zen van een provincie hun werkgebied hebben, 
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overdragen van taken en bevoegdheden aan de 
binnen die provincie aanwezige provinciale afde-
ling; 

10. het houden van, al dan niet besloten, (leden-) 
vergaderingen; 

11. het uitvoeren van alle andere taken han bij of 
op grond van CDP-statuten en/of reglementen op-
gedragen.  

IV :  Leden 

Artikel 5 

De gemeentelijke afdelingen, gevestigd binnen de 
grenzen van een Kamerkieskring, vormen te zamen een 
kamerkring. 

Artikel 6 

1. Elk lid van het CDA, woonachtig binnen de gren-
zen van het werkgebied, heeft toegang tot de 
algemene ledenvergadering. 

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering 
van de kamerkring zijn slechts die personen, die 
door de gemeentelijke afdelingen als afgevaar-
digden aangewezen zijn. 
Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd ten 
minste één afgevaardigde met stemrecht aan te 
wijzen naar de vergaderingen van de kamerkring. 
Daarenboven is elJjemeentelijke afdeling ge-
rechtigd voor elk vol aantal van honderd leden 
een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te 
wijzen. 

3. Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de beraad-
slagingen deel te nemen, amendementen en moties 
in te dienen en - onverminderd het bepaalde om-
trent kandidaatstelling en reglementswij ziging - 
voorstellen te doen. 
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V : Organen van de kamerkring 

Artikel 7 

De organen van de kamerkring zijn: 

- de algemene ledenvergadering, gevormd door de 
afgevaardigden van de gemeentelijke afdelingen; 

- het bestuur; 
- het dagelijks bestuur. 

V A : Ledenvergadering 

Artikel 8 

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle 
leden van het CDA, woonachtig binnen het werk-
gebied, toegang. Elk lid van het CDA is gerech-
tigd aan de beraadslagingen deel te nemen, 
amendementen en moties in te dienen en - onver-
minderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling 
en reglementswijziging - voorstellen te doen. 
Het stemrecht wordt slechts uitgeoefend door de 
aangewezen afgevaardigden van de gemeentelijke 
afdelingen, alsmede door de sternhebbende leden 
van het bestuur. 
Het stemrecht kan door de aangewezen afgevaar-
digde van de gemeentelijke afdeling slechts 
worden uitgeoefend, indien: 

a. de gemeentelijke afdeling, namens wie één 
of meer personen als afgevaardigden naar de 
algemene ledenvergadering van de kamerkring 
zijn aangewezen, vóór een door het partij-
bestuur vast te stellen tijdstip aan alle 
financiële verplichtingen jegens het CDA 
heeft voldaan; 

b. de afgevaardigde heeft voldaan aan de aan 
het lidmaatschap van het CDA verbonden fi-
nanciële verplichtingen. 

De kamerkring komt ten minste tweemaal per jaar 
in algemene ledenvergadering bijeen. 
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2. Eén dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt 
als regel plaats in de maand oktober. Buiten-
gewone ledenvergaderingen worden gehouden zo 
dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, dan-
wel ten minste honderd leden van het CDA, woon-
achtig binnen het werkgebied of ten minste 
drie afdelingen gelegen binnen het werkgebied 
met opgave van redenen, dit schriftelijk ver-
zoeken, aan welk verzoek het bestuur binnen 
vier weken na dagtekening moet voldoen. Voldoet 
het bestuur niet aan dit verzoek, dan hebben 
bedoelde leden of afdelingen het recht van be-
roep bij het partijbestuur. 

3. Jaarlijks kamt op de algemene ledenvergadering 
in elk geval aan de orde: 

a. het jaarverslag van de secretaris; 
b. de jaarrekening over het voorafgaande 1oek- 
c. de begroting voor het komende jaar; jaar; 
d. de periodieke bestuursverkiezing; 
e. de werkzaamheden van de permanente activi-

teiten- en propagandacommissie; 
f. de bespreking van actuele politieke onder-

werpen. 

4. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de 
partijraad en het partijbestuur en andere in-
stellingen, organen of verbanden, waartoe de 
ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid 
heeft, worden aangewezen door de stemgerech-
tigde leden bij schriftelijke verkiezing. 

5. Met betrekking tot de verkiezing door de alge-
mene ledenvergadering van de leden van het be-
stuur, en de afgevaardigden en hun plaatsver-
vangers naar instelling, organen of verbanden, 
waartoe de ledenvergadering de afvaardigings-
bevoegdheid heeft, gelden de volgende bepa-
lingen. Het bestuur doet voorstellen omtrent 
de vervulling van een vacature. Daartoe stelt 
het bestuur de gemeentelijke afdelingen tij- 
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dig  op de hoogte van een vacature; elke afde-
ling heeft het recht om voor de betreffendv&-
cature één of meer kandidaten schriftelijk bij 
het bestuur aan te melden. Het bestuur stelt 
éeî voqrdracht op, welk-e-   tegelijkertijd met 
de namen van de binnengekomen, doch niet op de 
voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
vier weken vóór de algemene ledenvergadering, 
waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de 
gemeentelijke afdelingen wordt bekend gemaakt. 
Gekozen kan slechts worden uit hen, die over-
eenkomstig de voorgaande bepaling bekend ge-
maakt zijn. Tegenkandidaten kunnen echter als-
nog worden gesteld, indien hun kandidatuur door 
ten minste honderd leden of ten minste drie ge-
meentelijke afdelingen wordt ondersteund. 
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd 
van bovenstaande regeling af te wijken. 

V B : Bestuur 

Artikel 9 

SamenstelliLig 

1. Het bestuur bestaat uit: 

a. een oneven aantal van ten minste elf leden, 
onder wie de voorzitter, gekozen door de al-
gemene ledenvergadering; 

b. twee leden, gekozen door de algemene leden-
vergadering, namens het vrouwenberaad binnen 
het werkgebied van de kamerkring, op overi-
gens niet bindende voordracht van het be-
stuur, gehoord en in overleg met het vrouwen-
beraad; 

c. twee leden, aangewezen door het CDJA binnen 
het werkgebied van de kamerkring. 

Indien de kamerkring als afzonderlijk verband 
functioneert: 
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d. een lid uit het midden van het bestuur van 
de provinciale afdeling, aangewezen door de 
algemene ledenvergadering van de provinciale 
afdeling, die haar werkgebied heeft binnen 
de provincie, waarbinnen de kamerkring even-
eens zijn werkgebied heeft. 

2. Het in artikel 9 lid 1 sub d bedoelde bestuurs-
lid kan niet tegelijk bestuurslid van een ande-
re kamerkring zijn. 

3. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, 
dat de binnen het werkgebied van de kamerkring 
wonende leden, afkomstig uit de verschillende 
componenten van het CDA, daarin genoegzaam zijn 
gerepresenteerd. 

4. Leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal en de leden van het 
Europese Parlement, alsmede leden van de Pro-
vinciale Staten kunnen geen stemhebbend lid 
van het bestuur zijn. Wel maken in elk geval 
de fractie-voorzitter of zijn plaatsvervanger, 
namens de CDA-Statenfractie, alsmede de daar-
toe aangewezen leden van respectievelijk de 
CDA-Tweede Kamerfractie en de fractie van het 
Europese Parlement, als adviserend lid deel 
uit van het bestuur. 

5. Met betrekking tot de verkiezing van bestuurs-
leden door de algemene ledenvergadering is de 
bepaling genoerrd in artikel 8 lid 5 van dit 
reglement van toepassing. 

6. De stemhebbende leden van het bestuur worden 
gekozen voor een periode van vier jaar. Zij 
zijn terstond éénmaal herkiesbaar. Hun zittings-
periode vangt aan terstond na afloop van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin 
zij tot bestuurslid gekozen zijn, behoudens 
het geval van vervulling van een tussentijdse 
vacature. 

V-7 



7. Het lid van het bestuur, dat gekozen is ter 
vervulling van een tussentijdse vacature, heeft 
als zodanig zitting in het bestuur, vanaf het 
moment dat hij gekozen is tot het eind van de 
zittingsperiode, waarvoor het lid van het be-
stuur, in wiens plaats hij getreden is, geko-
zen werd. 

8. De voorzitter wordt in functie gekozen door de 
algemene ledenvergadering. De verdeling van de 
overige functies vindt plaats door het bestuur 
uit zijn midden. 

9. Het bestuur maakt, voorafgaand aan de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering, een rooster 
van periodiek aftreden op, zodanig dat de func-
ties van voorzitter en penningmeester en de 
functies van secretaris en ondervoorzitter of 
algemeen adjunct niet tegelijkertijd vacant ko-
men. Dit rooster wordt, te zamen met de convo-
catie voor die ledenvergadering aan de gemeen-
telijke afdelingen en de adviserende leden ge-
zonden. 

10. Het bestuur kan, voorzover noodzakelijk, aan 
bepaalde personen verzoeken de vergaderingen 
van het bestuur als adviserend lid bij te wo-
nen. 

Artikel 10 

Taak en bL--y2eqdheden 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding 
van de kamerkring en met de uitvoering van de 
taken, welke aan de kamerkring zijn opgedragen. 
Het bereidt de vergaderingen en de algemene le-
denvergadering voor. 

2. Het bestuur-overweegt bij voortduring de poli-
tieke toestand en de toestand van het CDA, bei-
de zowel binnen het werkgebied van de kamerkrirg 
als daarbuiten. 



3. Het bestuur dient ter zake van de hen opgedra-
gen taken initiatieven te ontplooien, voorstel-
len te doen en besluiten te nemen. 

4. Het bestuur is verantwoordelijk'voor activitei-
ten in verband met het politieke vormings- en 
scholingswerk, het jongerenwerk en het vrouwen-
werk. Het belast voor elk van de genoeirde ter-
reinen, in overleg met de betreffende bijzonde-
re partijorganen, één bestuurslid met de coör-
dinatie van de activiteiten. 

5. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen 
verantwoordelijkheid, machtiging te verlenen 
aan het dagelijks bestuur tot het verrichten 
van bepaalde taken, welke aan het bestuur zijn 
opgedragen. 

6. Het bestuur vergadert ten minste acht maal per 
jaar. 

V C : Dagelijks bestuur 

Artikel 11 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een oneven 
aantal en ten minste vijf leden, onder wie de 
voorzitter, de secretaris, de penningmeester 
en de algemene adjunct en voorts uit zoveel le-
den als de algemene ledenvergadering zal bepa-
len, met dien verstande dat het aantal leden 
van het dagelijks bestuur minder dan de helft 
van het aantal leden van het bestuur moet tel-
len. Eén van de bestuursleden, als bedoeld in 
artikel 9 lid 1 sub b, van dit reglement en 
één van de bestuursleden als bedoeld in artikel 
9 lid 1 sub c van dit reglement, worden door 
de algemene ledenvergadering aangewezen als le-
den van het dagelijks bestuur. 

2. Voorzitter en/of secretaris en/of penningmees-
ter kunner zoveel mogelijk in onderling over-
leg, in spoedeisende gevallen namens de kamer- 
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kring, het bestuur en het dagelijks bestuur op-
treden. 

3. Het dagelijks bestuur overweegt bij voortdurirg 
de politieke toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowel binnen het werkgebied der ka-
merkring als daarbuiten. 

4. Het dagelijks bestuur dient ter zake van de 
hem opgedragen werkzaamheden initiatieven te - 

ontplooien, voorstellen te doen en besluiten 
te nenen. 

5. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste acht 
maal per jaar. 

Arfik1 12 

De voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de 
werkzaamheden en zorgt voor een juiste uitvoering 
van de genomen t besluiten, voor zover niet aan de 
anderen opgedragen. 

Artikel 13 

De secretaris 

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter 
de agenda voor de vergaderingen op, convoceert 
deze en maakt het verslag ervan. 
Hij houdt een adressenlijst bij van de binnen de 
kamerkring aanwezige gemeentelijke afdelingen, 
maakt het jaarverslag en bewaart het archief. 

Artikel 14 

2e :)enn ester 

De penningmeester heeft het beheer over de gelden 
en is daarvoor verantwoordelijk. Regelmatig wordt 
door han aan het bestuur en jaarlijks aan de alge-
mene ledenvergadering rekening en verantwoording 
afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
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bracht over de financiële toestand van de kamer-
kring. Het gehele bestuur is verantwoordelijk 
voor het gevoerde financiële beleid.  

VI :  Besluitvorming  en staiiningen  

Artikel 15 

a. besluiten van de ledenvergaderingen worden ge-
nomen met eenvoudige meerderheid der uitge-
brachte stemmen; 

b. bestuursbesluiten worden genomen met eenvoudige  
meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien 
verstande dat geen geldig besluit kan vxDrden 
genomen, wanneer niet de helft van de stemheb-
bende leden van het bestuur aanwezig is; 

C. indien het vereiste quorum ontbreekt, wordt met: 
inachtneming van een termijn van ten minste 
veertien dagen een nieuwe vergadering belegd, 
waarop hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde 
is. 
Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geldige be-
sluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der 
uitgebrachte stemmen; 

d. een stemhebbend lid kan niet meer dan één stem 
uitbrengen; 

e. over personen wordt schriftelijk gestemd, be-
halve in geval van enkelvoudige kandidaatstel-
ling; 

f. over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door 
de meerderheid van de stemhebbende leden van de 
vergadering een schriftelijke stemming wordt 
verlangd; 

g. bij staken van stemmen bij zaken wordt het be-
treffende voorstel geacht te zijn verworpen; 

h. bij stemmingen over personen zijn de eerste 
twee stermiingen vrij. Is een derde stemming 
noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van 
de uitgebrachte stimen op zich verenigd heeft, 
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dan kan slechts gekozen worden tussen de twee 
personen, die bij de tweede vrije stemming de 
meeste stemmen OP zich verenigd hebben; 

i. hebben evenwel personen bij deze tweede vrije 
stemming een gelijk aantal stemmen op zich ver-
enigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie 
van hen tot de in lid h van dit artikel bedoel-
de twee personen moet worden gerekend, dan 
vindt tussen deze personen een tussenstanming 
plaats; 

j. staken bij deze tussenstanming of bij de derde 
stemming de stemmen, dan beslist het lot; 

k. blanco stemmen gelden als van onwaarde.  

VII  : Financiën 

Artikel 16 

De geldmiddelen van de kamerkring bestaan uit: 

- het aan de kamerkring toekomende en van het par- 
tijbestuur te ontvangen deel van de contributie 
van de binnen het werkgebied woonachtige leden; 

- giften; 
- andere baten. 

Artikel 17 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. 

Artikel 18 

Het bestuur benoemt elk jaar een kascommissie be-
staande uit ten minste twee personen, die stomge-
rechtigd lid van de kamerkring zijn, maar geen 
zitting hebben in het bestuur, die tot taak heeft 
de boeken van de penningmeester na te zien en ver-
slag uit te brengen aan het bestuur en de algemene 
ledenvergadering. Goedkeuring hiervan strekt de 
penningmeester tot décharge voor het door hem ge-
voerde beheer en het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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VIII  : Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 19 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden, 
een caunissie, die, onder verantwoordelijkheid van 
en in overleg met het bestuur, belast is met de 
zorg voor de activiteiten en de propaganda binnen 
het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelij} 
beslissingsbevoegdheid antrent alle te ondernemen 
activiteiten en propaganda. 
Artikel 20 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel 
bedoelde commissie geen deel uit-naakt van het be-
stuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij, zo 
dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Inzake 
de propaganda en activiteiten heeft hij advise-
rende stem.  

IX  : Ontbinding 

Artikel 21 

Ontbinding van de kamerkring vindt plaats bij be-
sluit van de algemene ledenvergadering, danwel bij 
besluit van het partijbestuur. De stemming over 
dit besluit geschiedt schriftelijk, overeenkomstig 
de bepalingen van de statuten van het CDA. Vereist 
is dat het landelijk dagelijks bestuur van het CDA 
toestemming verleent tot ontbinding van de kamer-
kring. 
In geval van ontbinding wijst de algemene ledenver-
gadering, danwel het partijbestuur, de bestemming 
aan voor de eigendommen van de kamerkring, met 
dien verstande, dat zij zo enigszins mogelijk wor-
den aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij 
zijn verkregen. 

X : Slothepaling 

Artikel 22 

Wijziging(en) en aanvulling(en) van dit reglement 
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kan (kunnen), op voorstel van het bestuur of van 
ten minste honderd leden, woonachtig binnen het 
werkgebied, of vijf gemeentelijke afdelingen, wor-
den aangebracht door de algemene ledenvergadering.  
Het wordt eerst van kracht na goedkeuring door h 
landelijk dagelijks bestuur van het CDA. 

Artikel 23 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-sta-
tuten en andere CDA-reglnenten niet voorzien, be-
slist het bestuur. 

In gevolge artikel 16 en 17 .van de statuten van 
het CDA is goedkeuring van dit reglnent verkre-
gen van het partijbestuur bij schrijven van 

waarmee de kamerkring 

overeenkomstig artikel 5 van het huishoudelijk 
regianent van het CDA is erkend. 
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REGLEMENT VR DE VOORBEREIDING VAN KZ½NDIDAZ\TSTELLING 
VOOR DE VERKIEZINGEN DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL. 

Artikel 1 

Indi2~ij,Lig_~~caLi lijsten 

1. De leiding van de werkzaamheden betreffende de ver-
kiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal berust bij het partijbestuur. 

2. Het CDA neemt deel aan de verkiezingen van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door indiening 
in elk van de achttien Kamerkieskringen van een kandi-
datenlijst, bevattende het maximum aantal - bij de wet 
vastgelegd - namen, welke lijsten ingevolge hoofdstuk 
H van de Kieswet worden verbonden. 

3. De partijraad bepaalt in de najaarsvergadering van het--
jaar voorafgaande aan dat, waarin de periodieke ver-
kiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal worden gehouden, op voorstel van het partij-
bestuur: 
a. indien besloten wordt verschillende lijsten in te 

dienen, in welke kamerkring(en) een afzonderlijke 
lijst en in welke kamerkring(en) gelijkluidende 
lijsten zullen worden ingediend; 

b. indien besloten wordt: met een gelijkluidende kop-
lijst: in het: gehele land en met staartlijsten in 
de achttien kamerkringen uit te komen, het aantal 
namen, dat op de koplijst en het aantal namen, dat 
op de staartlijst zal worden geplaatst; 

c. of met één dan wel meer lijsttrekkers aan de ver-
kiezingen wordt deelgenomen. 

Artikel 2 

Kandidaten 

1. Tot kandidaat voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
voor het CDA kunnen worden gesteld, zij, die voldoen 
aan de eisen van de wet en die lid zijn van het CDA. 
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2. Vanaf het nuent dat de kandidaten schriftelijk aan 
het CDA-bestuur hebben meegedeeld, dat zij een even-
tuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, onthouden 
zij zich - onverminderd hun reglementaire rechten en 
verplichtingen - van activiteiten die rechtstreeks of 
zijdelings verband houden met de voorbereiding voor de 
verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. 

3. Elke kandidaat dient schriftelijk te verklaren, dat 
hij/zij 
a. instemt met het door het congres vastgestelde Pro-

gram van Uitgangspunten en het verkiezingsprogram; 
b. bereid is zitting te nemen in de Kamer en in prin-

cipe de gehele zittingsperiode als lid van de Kamer 
aan zal blijven. 

C. gekozen tot lid van de Kamer in fractieverband sa-
menwerkt alsmede regelmatig contact onderhoudt 
met en voorlichting geeft aan de verschillende ge-
ledingen van de partij; 

d. zijn/haar zetel in de Kamer ter beschikking stelt, 
hij/zij uit de fractie treedt, en evenzo bij beëin-
diging en/of ontzetting van het lidmaatschap van 
het CDA. 

e. de door de partijraad vast te stellen procedure 
volledig in acht neemt en 

f. ten aanzien van het hebben en/of aanvaarden van één 
of meer nevenfuncties, al of niet gehonoreerd, zich 
tevoren onderwerpt aan het oordeel daarover van 
de toetsingscorrimissie en de flattering daarvan van 
het partijbestuur, zoals omschreven in de artikelen 
192 tot en met 194 van de statuten; 

g. zi n/haar zetel in de Tweede Kamer der Staten  Gene-
ral  ter beschikking stelt, zodra hij/zij de leef-
tijd van 65 jaar bereikt. 

Artikel 3 

Kandidaten hebben het recht van  gravamen  met betrekking 
tot hun instemming met het door het CDA-Congres vastge-
stelde Program van Uitgangspunten en het verkiezingspro- 
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gram.  

Artikel 4 

Bezwaren tegen de in artikel 3 van dit reglement bedoelde 
programma's moeten door de personen, aan wie een kandida-
tuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer is aange-
boden, schriftelijk kenbaar worden gemaakt vóór de indie-
ning van de kandidatenlijst(en) aan het dagelijks bestuur 
van het CDA. Het bestuur beslist vervolgens, gehoord het 
pre-advies van het dagelijks bestuur, of de bezwaren al 
dan niet een belemmering vormen om de betrokkene op de in 
te dienen kandidatenlijst(en) te plaatsen. Tegen het be-
sluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. 

Artikel 5 

Grosliist 

1. De gemeentelijke afdelingen hebben het recht vóór elke 
kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijk 
de namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen 
als kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Ka-
mer en deze in te zenden aan het partijbureau. 

2. In verband hiermee richt het bestuur vóór 1 mei van 
het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de leden van de 
Tweede Kamer periodiek aftreden, tot alle gemeentelijke 
afdelingen het schriftelijke verzoek vóór 16 juni van 
dat jaar aan de secretaris van het CDA vertrouwelijk 
opgave te doen van ten hoogste vijf personen, die zij 
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in aanmerking 
wensen te brengen. 

3. Het partijbestuur stelt een alfabetische groslijst sa-
men van de kandidaten voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer met een korte toelichting omtrent iedere 
daarop voorkomende persoon. 
Deze groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, die vijf of meer malen 

door de gemeentelijke afdelingen zijn genoemd, dan 
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wel door één of meer gemeentelijke afdelingen zijn 
genoemd, waaronder te zamen ten minste duizend le-
den ressorteren; 

b. de namen van de zittende CDA-leden van de Tweede 
Kamer; 

c. de namen van de CDA-bewindslieden. 
4. De secretaris van het CDA bericht terstond na opstel-

ling van de alfabetische groslijst aan ieder van de 
daarop vermelde personen, dat zij voor het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer in aanmerking zijn gebracht. Hij 
verzoekt hen daarbij zo spoedig mogelijk, doch in ieder 
geval vóór 1 september van bedoeld jaar mede te delen 
of zij een eventuele kandidaatstelling zullen aan-
vaarden. Tegelijkertijd verzoekt de secretaris aan be-
doelde personen een opgave te verstrekken van geboor-
tedatum, beroep, nevenfuncties en andere voor de kan-
didaatstelling van belang zijnde gegevens. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt 
ontvangen, wordt de desbetreffende persoon geacht zich 
niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 

5. Met inachtneming van de termijnen, genoemd in het 
tweede lid van dit artikel, stelt het dagelijks be-
stuur voorts iedere persoon, die voldoet aan de eisen, 
gesteld in artikel 140 van de statuten, in de gelegen-
heid te solliciteren naar een kandidatuur voor het lid-
maatschap van de Tweede Kamer. Van die personen, waar-
van hetdagelijks bestuur en het partijbestuur, als 
bedoeld in artikel 6 lid 3 van dit reglement, zulks 
wenselijk acht, worden alle noodzakelijke gegevens in 
verband met een eventuele kandidatuur, schriftelijk 
meegedeeld aan de gemeentelijke afdelingen, tegelijk 
te verzenden met de in artikel 6 lid 1 van dit regle-
ment bedoelde stukken. 

Artikel 6 

1. Het partijbestuur vergadert uiterlijk vóór 16 septem- 
ber voorafgaand aan een verkiezingsjaar omtrent de 
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vraag welke personen voor een kandidatuur voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer in aanmerking komen, 
dit mede in verband met de gewenste samenstelling van 
de fractie en de on-erscheiden deskundigheden. De 
namen worden met een korte toelichting op een eerste 
advieslijst geplaatst. 

2. Het partijbestuur zendt de in artikel 5 lid 3 van dit 
reglerrent bedoelde groslijst en de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde eerste advieslijst naar de kamer-
kringen met het verzoek even zoveel extra afgevaar-
digden aan te wijzen als men vertegenwoordigers heeft 
in het partijbestuur ten behoeve van de in het vol-
gende lid bedoelde bijeenkomst. 

3. Het partijbestuur, versterkt met de extra afgevaardig-
den van elke kamerking, veriadert uiterlijk vóór 16 
oktober van bedoeld jaar ter vaststelling van genum-
merde advieslijst van ten minste 100 naren, in de 
volgorde welke wenselijk en noodzakelijk wordt geacht. 
Op deze advieslijst kunnen namen worden geplaatst van 
personen, die niet op de groslijst voorkomen. 
Indien op deze advieslijst de naamvan een zitting 
hebbend Kamerlid, dan wel een bewindsman/vrouw ont-
breekt, wordt de reden daarvan meegedeeld aan alle 
bij de kandidaatstelling, betrokkenen. 

4. De voorzitter van de 'IWeede Kamerfractie wordt bij de 
samenstelling van de advieslijst geraadpleegd. 

Artikel 7 

Onthouding van_acties 

Nadat de in artikel 6 lid 3 van dit reglement bedoelde 
genuiirrerde advieslijst is vastgesteld, zijn partij-
organen en/of -verbanden verplicht zich te onthouden van 
enigerlei activiteit ten bate of ten nadele van personen, 
waarvan de namen voorkomen op de groslijst, als bedoeld 
in artikel 5 lid 3 van dit reglement, en/of de genurrrrer-
de advieslijst, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van dit 
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reglement, een en ander op straffe van vervallen ver-
klaring van alle rechten. 

Artikel 8 

1. Direct na vaststelling van de genummerde advieslijst 
als in artikel 6 lid 3 van dit reglement bedoeld, 
wordt deze en de alfabetische groslijst, voorzien 
van een korte toelichting met voor de kandidaatstel-
ling relevante gegevens van elke kandidaat, aan de 
stemgerechtigde gemeentelijke afdelingen toegezonden. 
Tegelijkertijd ontvangen de gemeentelijke afdelingen 
een door het partijsecretariaat gewaarmerkt stembil-
jet, waarop is aangegeven het stenuenaantal, dat de 
gemeentelijke afdeling heeft. 
Het partijbestuur stelt een instructie vast met be-
trekking tot de wijze van vormgeving en verzending 
van de op de kandidaatstelling betrekking hebbende 
officiële stukken. 

2. Indien op grond van artikel 18 en/of 19 van de sta-
tuten afdelingen niet aan de stemming kunnen deel-
nemen, wordt hiervan mededeling gedaan aan de be-
treffende kamerkringen. 

3. De gemeentelijke afdelingen vergaderen vóór 16 no-
vember, voorafgaand aan een verkiezingsjaar, ter be-
spreking van de genummerde advieslijst. In dezelfde 
bijeenkomst stemt elke afdeling, overeenkomstig de in 
de artikelen 178 tot en met 183 van de statuten en 
in de in het volgende artikel 8 lid la van dit 
reglement vastgelegde regeling, over de door haar 
gewenste volgorde van de kandidatenlijst. De schrif-
telijke stemming heft betrekking op ten minste vijf-
enzeventig-kandidaten. Het definitieve aantal hiervan 
wordt vastgesteld door het partijbestuur. 
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Op het toegezonden sten-biljet worden de namen venreld 
van de kandidaten, in de volgorde, zoals deze door de 
steiuningsuitslag door de leden van de gemeentelijke 
afdeling wordt gewenst. 

- 
/Het 

4 Een stembiljet, dat niet/door het partijbestuur vastge-
stelde aantal namen, als in het vorige lid bedoeld, 
bevat, dan wel namen vermeld van personen, die niet 
op de in dit reglement bedoelde groslijst en/of genurn-.. 
merde advieslijst voorkcmen, wordt ongeldig verklaard. 

5. Het stembiljet dient uiterlijk vóór 1 december van 
bedoeld jaar ingevuld aan het partijsecretariaat te 
worden toegezonden. 

6. De betrokken kainerkring houdt toezicht op strikte na-
leving van het in de voorgaande leden van dit artikel 
bepaalde. 

Artikel 9 

1. Een onderzoekscarmissie, door het partijbestuur benoemd, 
stelt riet behulp van het partijsecretariaat de uit-
slag van de stemming vast. Het opmaken van de uit-
slag van de stemming, in een procesverbaal, geschiedt 
als volgt: 
a. aan elke gemeentelijke afdeling wordt één stem 

toegekend en voorts voor ieder vol aantal van vijf-
enzeventig leden één stem meer; 

b. aan de kandidaat, wiens/wier naam op een stembil-
jet is gesteld op de eerste plaats, worden toege-
kend zoveel punten als er namen op de kandidaten-
lijst zullen voorkanen; de tweede plaats geldt 
voor één punt minder en zo vervolgens. 

Het partijbestuur stelt een instructie vast met 
betrekking tot de wijze van verwerking en telling 
van de stemmen. 

2. De uitslag van de stemming is beslissend voor de 
samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde, 
waarin de kandidaten op de in te dienen lijsten zullen 
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voorkomen, onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 
3 en in artikel 13 van dit reglement. 

3. Uitsluitend op voorstel van het partijbestuur is de 
partijraad bevoegd, wanneer het op grond van zeer 
bijzondere omstandigheden van oordeel is, dat van de 
op deze wijze verkregen lijst meet worden afgeweken, 
een voorstel daartoe in te dienen bij het congres, 
mits geen naam op de lijst wordt geplaatst, welke 
niet op de groslijst of op de genumrde advieslijst 
voorkomt. 
Een voorstel tot afwijking is eerst door het congres 
aanvaard, wanneer ten minste tweederden van de uit-
gebrachte stemrn zich daarvoor verklaart. 

4. Valt één van de kandidaten, door welke omstandigheden 
ook, uit, dan vindt aanvulling van de lijst slechts 
door opschuiving plaats, tenzij een eventueel voor-
stel tot afwijking door het oongres wordt aanvaard. 

Artikel 10 

Staartlijsten 

1. Indien noodzakelijk wijzen de kamerkringen de kandi-
daten aan voor de eventueel overeenkomst artikel 1 
lid 3b. van dit reglement aangewezen en nog niet 
vervulde plaatsen. 
Hiertoe vergaderen de kamerkringen binnen een door het 
partijbestuur te bepalen termijn. In deze vergadering 
vindt de schriftelijke stemming over bedoelde kandi-
daten plaats overeenkomstig de in de artikelen 178 
tot en met 183 van de statuten en in artikel 9 lid 
la. en 1 van dit reglement vastgestelde regeling. 

2. De besturen van de kamerkringen brengen de volgorde 
van de kandidaten voor hun staartlijsten binnen de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde termijn ter kennis van 
het partijbestuur. 
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Indien het partijbestuur zich niet kan verenigen met 
de samenstelling van én of meer van deze lijsten, 
dan beslist daaromtrent de partijraad. 

Artikel 11 

Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Karrr der 
Staten-Generaal is geldig, tenzij deze door het congres 
is bekrachtigd, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 
4, eerste volzin, van dit reglement. 

Artikel 12 

Or 

1. De kandidatenlijst, rrt vermelding van de eerstvol-
gende reserve-kandidaten, alsmede de in de diverse 
kamerkringen in te dienen deellijsten worden oïnbaar 
gemaakt en ten minste vier weken voor de dag van kan-
didaatstelling voor de periodieke verkiezingen van 
leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan 
de gemeentelijke afdelingen toegezonden. 

2. Indien door gemeentelijke afdelingen binnen een door 
het partijbestuur vast te stellen termijn bezwaren 
mochten worden ingebracht tegen de gepubliceerde kan-
didatenlijst op grond van vermeende onrecrelmatiaheid. 
dan beslist de partijraad daarover. 

Artikel 13 

De partijraad stelt op voorstel van het partijbestuur, 
versterkt met de extra afgevaardigden van elke karrer-
kring, een voordracht vast voor de verkiezing van de 
kandidaat-lijsttrekker door het congres. 
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2. Tien of meer gemeentelijke afdelingen kunnen te zamen 
een tegenkandidaat Toordragen. Een tegenvoordracht 
moet uiterlijk tien dagen vôôr de vergadering van 
het congres, waarop de lijsttrekker wordt verkozen, 
schriftelijk zijn ingediend. Het voorstel dient door 
de voorzitters en secretarissen van de betreffende 
gemeentelijke afdelingen te zijn ondertekend. 

3 De  steaming  over de keuze van de lijsttrekker vindt 
plaats overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
178 tot en met 183 van de statuten, behbudens het ge-
val dat slechts één kandidaat voor het lijsttrekker~  
schap is gesteld. 

4. Op alle in te dienen kandidatenlijsten voor de verkie-
zingen van leden van de 1\eede Kamer der Staten-Ge-
neraal neemt de verkozen lijstaanvoerder de eerste 
plaats in. 

5. Indien op grond van artikel 1 lid 3c. van dit reglement 
besloten is met twee of meer lijsttrekkers aan de 
verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepalingen 
van lid 1 tot en met 3 van dit artikel overeenkomstige 
toepassing. 
De plaatsing op de in te dienen kandidatenlijsten van 
deze twee of meer lijsttrekkers wordt, op voorstel 
van het partijbestuur, dan door de partijraad bepaald, 

rtik1 14  

Onthouding van voorkeursacties 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure 
vermeld in dit reglement, definitief is vastgesteld, 
zijn partijorganen en/of -verbanden, op straffe van 
vervallen verklaring van alle rechten, alsmede CDA-leden 
verplicht zich te onthouden van enigerlei voorkeurs-
actie ten bate of ten nadele van één of meer kandidaten, 
wier naam is vermeld op de definitieve kandidatenlijst. 
Bij overtreding kan royement van een lid plaatsvinden 
op grond van artikel 4 van het huishoudelijk reglement 
van het CDA. 
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Ar-k1 1 

Verklaring van_bewilliqing 

Het partijsecretariaat draagt er zorg voor, dat de 
krachtens artikel G 12 eerste lid van de Kieswet ver-
eiste verklaringen van bewilliging, alsmede de in 
artikel 140 van de statuten bedoelde bereidverklaring 
van de betreffende kandidaten vóór de eerste maart van 
het verkiezingsjaar ondertekend ter beschikking zijn, 
teneinde de gewenste regelingen te kunnen treffen. 

arfkc1 1 

1. Het partijsecretariaat draagt zorg voor een juiste 
regeling voor de ondertekening en de inlevering van 
de formulieren voor de kandidaatstelling in elke 
Kamerkieskring. 

2. Het partijbestuur benoemt een algemene gemachtigde 
en diens plaatsvervanger, die zorgt voor de verbinding 
van de lijsten, overeenkomstig artikel H 11 van de 
Kieswet. 

Artik1 17 

Schema van werkzaanheden 

Het partijbestuur stelt een schema van werkzaamheden 
op  ant  vermelding van de data waarop en de termijnen 
waarbinnen de voorgeschreven handelingen meten worden 
verricht. 
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Artikel 18 

Onvoorziene omstandi den 

1. Indien door onvoorziene omstandigheden de normale 
uitvoering van dit reglement en/of van de besluiten 
van de partijraad en het congres wordt verhinderd, 
neemt het partijbestuur, in uiterste noodzaak het 
dagelijks bestuur, de vereiste beslissingen. 

2. Bij tussentijdse verkiezingen, volgende op ont-
binding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vin-
den de bepalingen van dit reglement overeenkomstige 
toepassing. 
De vastgestelde en nog vast te stellen data en ter-
mijnen worden dan door het partijbestuur bepaald. 
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Reglerrent voor de voorbereiding van kandidaatstelling 
voor de verkiezing der leden van de Provinciale Staten 

Artikel 1 

1. De leiding van de werkzaamheden betreffende de ver-
kiezingen van de leden van de Provinciale Staten be-
rust bij het bestuur van de provinciale afdeling. 

2. Het CDA neemt deel aan de verkiezingen van de leden 
van de Provinciale Staten door indiening in elk van 
de Statenkieskringen binnen de grenzen van een pro-
vincie van een kandidatenlijst, bevattende het maxi-
mum aantal namen - bij de wet vastgelegd en toege-
staan - welke lijsten ingevolge hoofdstuk H van de 
kieswet worden verbonden. 

3. De algemene ledenvergadering van de provinciale afde-
ling bepaalt ten minste acht weken voor de dag van 
kandidaatstelling voor de periodieke verkiezingen van 
de leden van de Provinciale Staten, op voorstel van 
het bestuur van de provinciale afdeling: 
a. indien besloten wordt verschillende lijsten in te 

dienen, in welke statenkieskring (en) een afzonder-
lijke lijsten en in welke statenkieskring(en) ge-
lijkluidende lijsten zullen worden ingediend; 

b. indien besloten wordt net een gelijkluidende kop-
lijst in de kieskringen uit te korren, het aantal 
namen, dat op de koplijst zal worden geplaatst; 

c. of met één dan wel neer lijsttrekkers aan de ver-
kiezingen wordt deelgenomen. 

Artikel 2 

Kandidaten 

1. Tot kandidaat voor de Provinciale Staten voor het CDA 
kunnen worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen 
der wet en lid zijn van het CDA. 

2. Vanaf het moment dat de kandidaten schriftelijk aan 
het bestuur van de afdeling hebben meegedeeld, dat zij 
een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, ont- 
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houden zij onverminderd hun reglementaire rechten 
en verplichtingen zich van activiteiten die recht-
streeks of zijdelings verband houden met de voorberei-
ding van de kandidaatstelling voor de verkiezing der 
leden van de Provinciale Staten. 

3. Elke kandidaat dient schriftelijk te verklaren dat 
hij/zij 
a. instemt net het door het CDA-Congres vastgestelde 

Program van Uitgangspunten en het door de algemene 
ledenvergadering van de provinciale afdeling vast-
gestelde provinciale verkiezingsprogram; 

b. bereid is zitting te nemen in de Provinciale Sta-
ten en in principe de gehele zittingsperiode als 
lid van de Provinciale Staten aan te zullen blij-
ven; 

C. gekozen tot lid van de Provinciale Staten, in frac-
tieverband samenwerkt en uiterlijk met ingang van 
de datum van benoeming het lidmaatschap aanvaardt 
van de Vereniging van Christen-democratische Ge-
meente- en provinciebestuurders, alsmede regelma-
tig contact onderhoudt met en voorlichting geeft 
aan de binnen de provinciegrenzen aanwezige CDA-
afdelingen; 

d. na benoemverklaring tot lid van de Provinciale 
Staten zich, bij verkiezingen van de leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, onderwerpt aan 
het door de partijraad vastgestelde reglement voor 
de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver-
kiezingen der leden van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal en de daarin opgenomen bepalingen volledig 
naleeft; 

e door de Provinciale Staten tot lid van Gedeputeerde 
Staten gekozen zijnde, deze functie ter beschikking 
stelt, zodra hij/zij de leeftijd van 65 jaar be-
reikt; 

f. zijn/haar zetel in de Provinciale Staten ter be-
schikking stelt, zodra hij/zij de leeftijd van 70 
jaar bereikt; 

g. zijn/haar zetel in de Provinciale Staten ter be-
schikking stelt, zodra de samenwerking in CDA-frac- 
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tieverband verbroken is, en evenzo bij beëindiging 
en/of ontzetting van het lidmaatschap van het CDA; 

h. de door de algemene ledenvergadering van de provin-
ciale afdeling vast te stellen procedure volledig 
in acht neemt en naleeft. 

Artikel 3 

Kandidaten hebben het recht van  gravamen  net betrekking 
tot hun instemming met het door het CDA-Congres vastge-
stelde Program van Uitgangspunten en het door de algemene 
ledenvergadering van de provinciale afdeling vastgestelde 
provinciale verkiezingsprogram. 

Artikel 4 

Bezwaren tegen de in artikel 3 van dit reglement bedoelde 
programma's moeten door de personen, aan wie een kandida-
tuur voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten is 
aangeboden, schriftelijk worden kenbaar gemaakt vóór de 
indiening van de kandidatenlijst(en) aan het dagelijks 
bestuur van de provinciale afdeling. Het bestuur beslist 
vervolgens, gehoord het pre-advies van het dagelijks be-
stuur, of de bezwaren al dan niet een belemmering vormen 
om de betrokkene op de in te dienen kandidatenlijst (en) 
te plaatsen. Tegen het besluit van het bestuur is geen 
beroep mogelijk. 

Artikel 5 

1. Elke gerrentelijke afdeling, ressorterend onder de 
provinciale afdeling, heeft het recht vóór elke kan-
didaatstelling voor de verkiezingen van de leden van 
de Provinciale Staten schriftelijk bij het bestuur 
van de provinciale afdeling de namen van ten hoogste 
tien personen voor te dragen als kandidaten voor het 
lidmaatschap van de Provinciale Staten. 

2, In verband hiermee richt het bestuur van de provinci-
ale afdeling vóór 1 september van het jaar, vooraf-
gaand aan dat, waarin de leden van de Provinciale Sta-
ten, periodiek aftreden, tot alle gemeentelijke afde- 
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lingen, ressorterend onder de provinciale afdeling, 
het schriftelijke verzoek vóór 15 oktober van dat 
jaar aan het bestuur van de provinciale adeling ver-
trouwelijk opgave te doen van namen van personen, die 
zij voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten in 
aanmerking wensen te brengen. 

3. Het bestuur van de provinciale afdeling stelt een al-
fabetische groslijst samen van de kandidaten voor het 
lidmaatschap van de Provinciale Staten met een korte 
toelichting omtrent iedere daarop voorkomende persoon. 
Deze groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, die drie of meer malen 

door de gemeentelijke afdelingen zijn genoemd, dan 
wel door één of meer gemeentelijke afdelingen zijn 
genoemd, waaronder te zamen ten minste vijf hon-
derd leden ressorteren; 

b. de namen van de zittende CDA-leden van de Provinci-
ale Staten. 

4. Het bestuur van de provinciale afdeling bericht tem 
stond schriftelijk na opstelling van de alfabetische 
groslijst aan ieder van de daarop vermelde personen, 
dat zij voor het lidmaatschap van de Provinciale Sta-
ten in aanmerking zijn gebracht en verzoekt hen daar-
bij zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 
drie weken, mede te delen of zij een eventuele kandi-
daatstelling zullen aanvaarden. 
Tegelijkertijd wordt aan bedoelde personen verzocht 
schriftelijk een opgave te verstrekken van geboorte-
datum, beroep, alle nevenfuncties en andere voor de 
kandidaatstelling van belang zijnde gegevens. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt 
ontvangen, wordt de betreffende persoon geacht zich 
niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 

Artikel 6 

1. Het bestuur van de provinciale afdeling vergadert ui-
terlijk vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waar-
in de leden van de Provinciale Staten periodiek aftre- 
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den omtrent de vraag welke personen voor een kandida-
tuur voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten 
in aanmerking komen, dit mede in verband met de ge-
wenste samenstelling van de fractie en de onderschei-
den deskundigheden in de fractie. 

2. Het bestuur van de provinciale afdeling stelt uiter-
lijk vóór 16 november van het jaar, voorafgaand aan 
het jaar, waarin de leden van de Provinciale Staten 
periodiek aftreden, een genunmerde advieslijst vast, 
in de volgorde welke wenselijk en noodzakelijk wordt 
geacht 
Deze advieslijst dient ten minste vijf namen van per-
sonen meer te vermelden, dan het aantal leden van de 
zittende CDA-Provinciale Statenfractie telt. Op de ge-
nujurerde advieslijst kunnen namen worden geplaatst 
van personen die niet op de groslijst voorkomen. In-
dien op de advieslijst de naam van een zitting hebbend 
statenlid ontbreekt, wordt de reden daarvan medege-
deeld aan alle onder de provinciale adelingressor-
terende gemeentelijke afdelingen. 

3. De voorzitter van de CDA-Provinciale Statenfractie 
wordt bij de samenstelling van de advieslijst geraad-
pleegd 

Artikel 7 

St21~M122  

1. Direct na vaststelling van de genuirmerde advieslijst, 
als bedoeld in artikel 6 lid 2 van dit reglement, 
wordt deze en de alfabetische groslijst, voorzien van 
een korte toelichting met voor de kandidaatstelling 
relevante gegevens van elke kandidaat, aan de stem-
gerechtigde gemeentelijke afdelingen toegezonden. 
Tegelijkertijd ontvangen de gemeentelijke afdelingen 
een door de secretaris van de provinciale afdeling 
gewaarmerkt stembiljet, waarop is aangegeven het 
stemmenaantal, dat de gemeentelijke afdeling heeft. 
Het bestuur van de provinciale afdeling stelt een 
instructie vast met betrekking tot de wijze van 
vormgeving en verzending van de op de kandidaatstel- 

XILI-5 



ling  betrekking hebbende officiële stukken. 
2. Indien op grond van artikel 18 en/of 19 van de statu-

ten van het CDA, gemeentelijke afdelingen niet aan de 
stemming ter vaststelling van de kandidatenlijst voor 
verkiezingen van leden van de Provinciale Staten mogen 
deelnemen, wordt hiervan aan de betrokken afdeling(en) 
mededeling gedaan. 

3. De gemeentelijke afdelingen vergaderen vóór 15 decem-
ber, voorafgaand aan het jaar, waarin de leden van de 
Provinciale Staten periodiek aftreden, ter bespreking 
van de genummerde advieslijst. In deze vergadering 
stemt elke afdeling, over de door haat gewenste volg-
orde van de kandidatenlijst. 
De schriftelijke stemming heeft betrekking op ten min-
ste vijfentwintig kandidaten. 
Het definitieve aantal hiervan wordt vastgesteld door 
het bestuur van de provinciale afdeling, net in acht-
neming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 van dit 
reglement. 

4. Op het toegezonden gewaarmerkte stembiljet worden de 
namen vermeld van de kandidaten in de volgorde, zoals 
deze door de stermiingsuitslag door de leden van de ge-
meentelijke afdeling wordt gewenst. 

5. Een stembiljet, dat niet het door het bestuur van de 
provinciale afdeling vastgestelde aantal namen, als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel, bevat, dan Yel namen 
vermeld van personen, die niet op de in artikel 5 lid 
3 van dit reglement bedoelde groslijst en/of genuirmer-
de advieslijst voorkomen, is ongeldig. 

6. Het stembiljet diënt uiterlijk vóór 1 januari van het 
jaar, waarin de periodieke verkiezingen voor de leden 
van de Provinciale Staten plaatsvinden, ingevuld aan 
het bestuur van de provinciale afdeling te worden te-
ruggezonden. 

7. De betrokken kamerkring, c.q. provinciale afdeling 
houdt toezicht op strikte naleving van het in de voor-
gaande leden van dit artikel bepaalde. 
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Artikel 8 

1. Een onderzoekcoirmissie, door het bestuur van de pro-
vinciale afdeling benoemd, stelt de uitslag van de 
stemming vast. 
Het opnaken van de uitslag van de stemming, in een 
proces-verbaal, geschiedt als volgt: 
a. aan elke gemeentelijke afdeling, ressorterend on-

der de provinciale afdeling, wordt één stem toe-
gekend en voorts voor ieder vol aantal van vijfen-
zeventig leden één stem meer; 

b. aan de kandidaat wiens/wier naam op een stembiljet 
is gesteld op de eerste plaats, worden toegekend 
zoveel punten als er namen op de kardidatenlijst 
zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor één 
punt minder en zo vervolgens. 
Het bestuur van de provinciale afdeling stelt een 
instructie vast met betrekking tot de wijze van 
verwerking en telling van de stemmen. 

2. De uitslag van de stemming is beslissend voor de sa-
menstelling van de kandidatenlijst en de volgorde, 
waarin de kandidaten op de in te dienen lijsten zullen 
voorkornen,onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 
3 en in artikel 12 van dit reglement. 

3. Wanneer het bestuur van de provinciale afdeling van 
oordeel is, dat op grond van zeer bijzondere omstan-
digheden van de op deze wijze verkregen lijst moet 
worden afgeweken, kan het een voorstel daartoe voor-
leggen aan de algemene ledenvergadering van de pro-
vinciale afdeling, mits geen naam op de kandidaten-
lijst wordt geplaatst, welke niet op de groslijst of 
op de genuiìmerde advieslijst voorkomt. 
Een voorstel tot afwijking is eerst door de algemene 
ledenvergadering aanvaard, wanneer ten minste twee-
derden van de uitgebrachte stemmen zich daar vóór 
verklaart. 

4. Valt één van de kandidaten, door welke omstandigheden 
ook, uit dan vindt aanvulling van de lijst slechts 
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door opschuiving plaats, tenzij een eventueel voor-
stel tot afwijking, in gevolge lid 3 van dit artikel, 
door de algemene ledenvergadering van de provinciale 
afdeling wordt aanvaard. 

Artikel 9

Staartlijsten 

 

1. Indien noodzakelijk wijzen de gemeentelijke afdelingen 
binnen de grenzen van een statenkiéskring de kandida-
ten aan voor de eventueel overeenkomstig artikel 1 
lid 3b van dit reglement aangewezen en nog niet ver-
vulde plaatsen. 
Hiertoe verzendt het bestuur van de provinciale af-
deling tegelijk met de in artikel 7 lid 1 van dit 
reglement bedoelde stukken een tweede gewaarmerkt en 
speciaal daarvoor ingericht stembiljet aan de betref-
fende gemeentelijke afdelingen. 
In de algemene ledenvergadering van de gemeentelijke 
afdeling, als bedoeld in artikel 7 lid 3 van dit re-
glement vindt de schriftelijke stermdng over bedoelde 
kandidaten plaats overeenkomstig de in artikel 7 lid 
4 alsmede in artikel 8 lid 1 van dit reglement vast-
gelegde regeling. 

2. Het bestuur van de provinciale afdeling brengt de 
volgorde van de kandidaten voor de respectievelijke 
staartlijsten ter kennis van de betrokken gemeentelij-
ke afdelingen. 
Indien het bestuur van de provinciale afdeling zich 
niet kan verenigen met de saxrnstelling van één of 
meer van deze lijsten, dan beslist daaromtrent de 
algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling. 

Artikel 10 

Geldigheid lijsten 

Geen kandidatenlijst voor leden van de Provinciale Staten 
is geldig, tenzij deze door de algemene ledenvergadering 
van de provinciale afdeling is bekrachtigd, behoudens het 
bepaalde in artikel 8 lid 4 van dit reglement. 
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Artikel 11 

1. De CDA-kandidatenlijst, met vermelding van de eventu-
ele reservekandidaten, wordt openbaar gemaakt en ten 
minste drie weken voor de dag van kandidaatstelling 
voor de periodieke verkiezingen van leden van de Pro-
vinciale Staten aan de onder de provinciale afdeling 
ressorterende gemeentelijke afdelingen toegezonden 

2. Indien door een gemeentelijke afdeling bezwaren moch-
ten worden ingebracht tegen de gepubliceerde kandida-
tenlijst op grond van vermeende onregelmatigheid, be-
sust het landelijk dagelijks bestuur. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bezwaren kunnen 
worden ingebracht tot de dag, waarop krachtens wette-
lijke bepalingen de kandidaatstelling is vastgesteld. 

Artikel 12 

Lijsttrekker 

1. Het bestuur van de provinciale afdeling stelt een 
voordracht vast voor de verkiezing van de kandidaat-
lijsttrekker door de algemene ledenvergadering van 
de provinciale afdeling. 

2. Vijf of meer gemeentelijke afdelingen, ressorterende 
onder de provinciale afdeling, kunnen te zamen een 
tegenkandidaat voordragen Een tegenvoordracht moet 
uiterlijk tien dagen vóór de algemene ledenvergade-
ring van de provinciale afdeling, waarop de lijst-
trekker wordt verkozen, schriftelijk bij het bestuur 
van de provinciale afdeling zijn ingediend. 
Het voorstel dient door de voorzitters en de secreta- 
rissen van de betreffende gemeentelijke afdelingen 
te zijn ondertekend 

3. De stemming over de keuze van de lijsttrekker vindt 
plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van 
het standaard reglement provinciale afdeling CDA, be-
houdens het geval dat slechts één kandidaat voor het 
lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. Op alle in te dienen kandidatenlijsten voor de verkie- 
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zingen van leden van de Provinciale Staten neemt de 
verkozen lijstaanvoerder de eerste plaats in. 

5. Indien op grond van artikel 1 lid 3c van dit regle-
ment besloten is met twee of meer lijsttrekkers aan 
de verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepa-
lingen van lid 1 tot en net 3 van dit artikel over-
eenkomstige toepassing. 
De (volgorde van) plaatsing op de in te dienen CDA-
kandidatenlijsten van deze twee of neer lijsttrekkers 
wordt, op voorstel van het bestuur van de provinciale 
afdeling, door de algemene ledenvergadering van de 
provinciale afdeling bepaald. 

Ar1-ik1 1T 

Onthouding van-voorkeursacties 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure 
vermeld in dit reglement, definitief is vastgesteld, zij 
partij-organen en/of-verbanden, op straffe van vervallen-
verklaring van alle rechten, alsmede CDA-leden, ver-
plicht zich te onthouden van enigerlei voorkeursactie. 
ten bate  often  nadele van één of neer kandidaten, wier 
naam is vermeld op de definitieve kandidatenlijst. Bij 
overtreding kan royement van een lid plaatsvinden op 
grond van artikel 4 van het huishoudelijk reglement van 
het CDA. 

Artikel 14 

Het bestuur van de provinciale afdeling draagt er zorg 
voor, dat de krachtens artikel C 12 eerste lid van de 
Kieswet vereiste verklaring van bewilliging, alsmede de 
in artikel 2 lid 3 van dit reglement bedoelde bereid-
verklaring van de betreffende kandidaten ten minste twee 
weken vóór de dag van kandidaatstelling voor de perio-
dieke verkiezingen van leden van de Provinciale Staten 
ondertekend ter beschikking zijn, teneinde de gewenste 
regelingen te kunnen treffen. 
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Artikel 15 

1. Het bestuur van de provinciale afdeling draagt zorg 
voor een juiste regeling voor de ondertekening en in-
levering van de formulieren voor de kandidaatstelling 
in elke statenkieskring binnen de grenzen van de be-
treffende provincie. 

2. Het bestuur van de provinciale afdeling benoemt een 
algemene gemachtigde en diens plaatsvervanger, die 
zorgt voor de registratie van de naam van de politie-
ke groepering CDA, ter plaatsing boven de kandidaten-
lijsten en, indien noodzakelijk, voor de verbinding 
van de ingediende kandidatenlijsten in de statenkies-
kringen binnen de grenzen van de betreffende provin 
cie, overeenkomstig artikel H 11 van de Kieswet. 

Artikel 16 

Schema van werkzaamheden 

Het bestuur van de provinciale afdeling stelt een schema 
van werkzaamheden op met vermelding van de data waarop 
en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen 
meten worden verricht. 

Artikel 17 

1. Indien door onvoorziene omstandiqheden de normale uit-
voering van dit reglement en/of van de besluiten van 
de algemene ledenvergadering van de provinciale afde-
ling wordt verhinderd, neemt het bestuur van de pro-
vinciale afdeling, in uiterste noodzaak het dagelijks 
bestuur van de provinciale afdeling, de vereiste be-
slissingen. 

2. Bij verkiezingen, volgend op provinciale herindeling, 
vinden de bepalingen van dit reglement overeenkomstige 
toepassing. 
De vastgestelde en nog vast te stellen data en termij-
nen worden dan door het bestuur van de provinciale af- 
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deling bepaald. 
3. Bij verkiezingen naar aanleiding van provinciale her-

indeling worden riet betrekking tot de voorbereiding 
van de kandidaatstelling de aanwezige gemeentelijke 
afdelingen binnen het heringedeelde gebied geacht 
één provinciale afdeling te vormen. In dat geval 
benoemt het partijbestuur een conmissie, bestaande 
uit ten minste vijf personen, welke geacht wordt het 
voorlopige bestuur te vormen van de binnen het herin-
gedeelde gebied op te richten provinciale afdeling. 
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Reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling 
voorë verkiezing der leden van de gemeenteraad 

Artikel 1 Indieninvanlijsten 

1. De leiding van de werkzaamheden betreffende de ver-
kiezing van de leden van de qemeenteraad berust bij 
het bestuur van de gemeentelijke afdeling. 

2. Het CDA neemt deel aan de verkiezing van de leden van 
de gemeenteraad door indiening in elke gemeentelijke 
kieskring van een kandidatenlijst, zo enigszins moge-
lijk bevattende het maximum aantal namen - bij de wet 
vastgelegd en toegestaan. In geval de gemeente in meer 
dan één kieskring is ongedeeld, worden de ingediende 
lijsten ingevolge hoofdstuk H11 der Kieswet verbonden. 

3. De algemene ledenvergadering bepaalt tenminste twee 
weken voor de dag van kandidaatstelling voor de perio-
dieke verkiezing van de leden van de gemeenteraad, op 
voorstel van het bestuur van de gemeentelijke afdeling:  

a. indien meer dan één kandidatenlijst ingevolge lid 2 
van dit artikel met worden ingediend, in welke 
kieskring eventueel een afzonderlijke lijst en in 
welke kieskringen eventueel gelijkluidende lijsten 
worden ingediend; 

b. indien besloten wordt met een gelijkluidende kop-
lijst in de kieskringen uit te komen, het aantal 
namen, dat op de koplijst zal worden geplaatst; 

C. of met één danwel meer lijsttrekkers aan de ver-
kiezingen wordt deelgenomen. 

Artikel 2 Kandidaten 

1. Tot kandidaat voor de gemeenteraad voor het CDA kunnen 
worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen der wet 
en lid zijn van het CDA. 

2. Vanaf het rtonent dat de kandidaten schriftelijk aan 
het bestuur van de afdeling hebben meegedeeld, dat zij 
een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, ont-
houden zij - onverminderd hun reglementaire rechten en 
verplichtingen-  zich van activiteiten die rechtstreeks 
of zijdelings verband houden met de voorbereiding van 
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de kandidaatstelling voor de verkiezing der leden van 
de gemeenteraad. 

3. Elke kandidaat dient schriftelijk te verklaren dat hij/ 
zij: 
a. instemt met het door het CDA-Congres vastgestelde 

Program van Uitgangspunten en het door de algemene 
ledenvergadering van de afdeling vastgestelde ge-
meentelijk verkiezingsprogram; 

b. bereid is zitting te nemen in de gemeenteraad en in 
principe de gehele zittingsperiode als lid van de 
gemeenteraad aan te zullen blijven; 

C. gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractiever-
band samenwerkt en uiterlijk met ingang van de datum 
van benoeming tot gemeenteraadslid het lidmaatschap 
aanvaardt van de Vereniging van Christen-democra-
tische Gemeente- en provinciebestuurders, alsmede 
regelmatig contact onderhoudt met en voorlichting 
geeft aan de binnen de gemeentegrenzen aanwezige 
CDA-afdeling (en); 

d. door de gemeenteraad tot wethouder gekozen zijnde 
deze functie, indien deze een full-time functie om-
vat, ter beschikking stelt, zodra hij/zij de leef-
tijd van 65 jaar bereikt; 

e. zijn/haar zetel in de gemeenteraad ter beschikking 
stelt, zodra hij/zij de leeftijd van 70 jaar be-
reikt; 

f. zijn/haar zetel in de gemeenteraad ter beschikkinci 
stelt, zodra de samenwerking in CDA-fractieverband 
verbroken, is, en evenzo bij beëindiging en/of ontzet-
ting van het lidmaatschap van het CDA; 

g. de door de algemene ledenvergadering van de gemeen-
telijke afdeling vast te stellen procedure volledig 
in acht neemt en naleeft. 

Artikel 3 

,Kandidaten hebben het recht van  gravamen  met betrekking 
tot hun instemming met het door het CDA-Congres vastge-
stelde Program van Uitgangspunten en het door de algemene 
ledenvergadering van de afdeling vastgestelde gemeentelijk 
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verkiezingsprogram. 

Artikel 4 

Bezwaren tegen de in artikel 3 van dit reglement bedoelde 
programma's moeten door de personen, aan wie een kandida-
tuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is aange-
boden, schriftelijk worden kenbaar gemaakt vóór de indie-
ning van de kandidatenlijst (en) aan het dagelijks bestuur 
van de gemeentelijke afdeling. Het bestuur beslist vervol-
gens, gehoord het pre-advies van het dagelijks bestuur, 
of de bezwaren al dan niet een belemmering vormen om de 
betrokkene op de in te dienen kandidatenlijst (en) te plaat-
sen. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mo-
gelijk. 

Artikel 5 Grosli12t 

1. De leden van het CDA, ressorterend onder de gemeente-
lijke afdeling, hebben het recht vóór elke kandidaat-
stelling voor de verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad schriftelijk bij het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling personen voor te dragen als. kandidaten 
voor de gemeenteraaad. 

2. In verband hiermee richt het bestuur van de gemeente-
lijke afdeling vóór 1 januari van het jaar, waarin de 
leden van de gemeenteraad periodiek aftreden, tot alle 
in de gemeente woonachtige leden het schriftelijke ver-
zoek aan de secretaris van de gemeentelijke afdeling 
vertrouwelijk opgave te doen van namen van personen, 
die zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in 
aanmerking wensen te brengen. Voor het doen van de 
hierbedoelde opgave hebben de leden ten minste vier 
weken na verzending van het verzoek de gelegenheid. 

3. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt een 
alfabetische groslijst samen van de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de gemeenteraad met een korte 
toelichting omtrent iedere daarop voorkomende persoon. 
Deze groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, die door de leden van de 

gemeentelijke afdeling zijn genoid; 
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b. de namen van de zittende CDA-leden van de gemeente-
raad. 

4. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling bericht ter-
stond schriftelijk na opstelling van de alfabetische 
groslijst aan ieder van de daarop vermelde personen, 
dat zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in 
aarmrking zijn gebracht en verzoekt hen daarbij zo 
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie we-
ken mede te delen of zij een eventuele kandidaatstel-
ling zullen aanvaarden. Tegelijkertijd verzoekt het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling aan bedoelde per-
sonen schriftelijk een opgave te verstrekken van ge-
boortedatum, beroep, alle nevenfuncties en andere voor 
de kandidaatstelling van belang zijnde gegevens. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt 
ontvangen, wordt de betreffende persoon geacht zich 
niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 

Artikel 6 Advieslijst 

1. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling vergadert 
ten minste tien weken voor de dag van kandidaatstelling 
voor de periodieke verkiezing van leden van de gemeen-
teraad omtrent de vraag welke personen voor een kandi-
datuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in 
aanmerking komen, dit mede in verband met de gewenste 
samenstelling van de fractie en de onderscheiden des-
kundigheden in de fractie. 

2. Teen minste acht weken voor de dag van kandidaatstelling 
voor de periodieke verkiezing van leden van de gemeen-
teraad stelt het bestuur van de gemeentelijke afdeling 
een genummerde advieslijst vast, in de volgorde welke 
wenselijk en noodzakelijk wordt geacht Deze advieslijst 
dient ten minste vijf namen van personen meer te ver-
melden, dan het aantal leden van de zittende CDA-ge-
meenteraadsfractie telt. Op de genummerde advieslijst 
kunnen namen worden geplaatst van personen, die niet 
op de groslijst voorkanen. Indien op de advieslijst de 
naam van een zitting hebbend gemeenteraadslid ont-
breekt, wordt de reden daarvan medegedeeld aan alle 
onder de gemeentelijke afdeling ressorterende leden. 
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3. De voorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie wordt 
bij de samenstelling van de advieslijst geraadpleegd. 

Artikel 7 Sterrrnin(vo1enszn,2un= 

1. Direct na vaststelling van de genummerde advieslijst, 
als in artikel 6 lid 2 van dit reglement bedoeld, wordt 
deze en de alfabetische groslijst, voorzien van een 
korte toelichting met voor de kandidaatstelling rele-
vante gegevens van elke kandidaat, aan de stemgerecli-
tigde leden van de gemeentelijke afdelingen toegezon-
den. 

2. Indien op grond van artikel 7 en/of 179 van de statu-
ten van het CDA een lid niet aan de stemming ter vast- 
stelling van de kandidatenlijst voor verkiezing van 
leden van de gemeenteraad mag deelnemen, wordt hiervan 
aan de betrokkene mededeling gedaan. 

3. De algemene ledenvergadering van de gemeentelijke af-
deling vergadert tenminste vier weken voor de dag van 
kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van 
leden van de gemeenteraad ter bespreking van de genum-

merde advieslijst. In deze ledenvergadering stemt elk 
stemgerechtigd lid, overeenkomstig de in lid 4 en 5 
van dit artikel vastgelegde reqeling. 

4. De schriftelijke stemrin heeft rii iic to- 
taal aantal namen, dat de kandidatenlijst zal be-„-a-1,-L. 
Dit aantal wordt vastgesteld door het bestuur van de 
gemeentelijke afdeling, met inachtneming van het be-
paalde in artikel 6 lid 2 van dit renlement, 

5. Op het gewaarmerkte stembiljet, dat ter vergadering 
aan de stemgerechtigde leden wordt uitgereikt, worden 
de namen vermeld van de kandidaten in de volgorde, die 
het lid wenselijk acht. 

6. Een onderzoekcorranissie , door het bestuur van de ge-
meentelijke afdeling ter vergadering, als bedoeld in 
lid 3 van dit artikel, benoemd, stelt de uitslag van de 
stemming vast. Deze wordt opgenomen in het verslag van 
de vergadering. Het opmaken van de uitslag van de stenr 
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ming. geschiedt als volgt: 
- aan een kandidaat, wiens/wier naam op een stembiljet 

op de eerste plaats is gesteld, worden zoveel punten 
toegekend, als er namen op de kandidatenlijst zullen 
voorkomen; voor de tweede plaats geldt één punt min-
der en zo vervolgens. 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt een 
instructie vast met betrekking tot de wijze van ver-
werking en telling der stemmen. 

Artikel 8 

1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenver-
gadering, als bedoeld in artikel 7 lid 3 van dit regle-
ment besluiten tot een, van het bepaalde in artikel 7 
lid 3, 4,-5 en 6 van dit reglement,afwijkendestemmings-
regeling. 

2. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot een in 
lid 1 van dit artikel bedoelde stemmingsregeling stemt 
elk stemgerechtigd lid overeenkomstig de in lid 3, 4, 
5 en 6 van dit artikel vastgelegde regeling. 

3. Voor het aantal plaatsen dat gelijk is aan het aantal 
zittende CDA-gemeenteraadsleden geschiedt schriftelijke 
stemming, plaats voor plaats, zodat eerst nummer één 
op de kandidatenlijst wordt aangewezen, vervolgens 
nummer twee, en zo vervolgens. 

4. Voor de overige plaatsen heeft schriftelijk stemming 
betrekking op het totaal aantal namen dat de kandida-
tenlijst zal bevatten na aftrek van de in lid 3 van 
dit artikel bedoelde plaatsen. 

5. Voor de plaatsen bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt 
per stemming een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt aan 
de stemgerechtigde leden, die daarop de naam vermelden 
van de kandidaat, van wie zij het wenselijk achten, 
dat deze op het in stermning zijnde plaatsnummer wordt 
geplaatst. 

6. Voor de plaatsen bedoeld in lid 4 van dit artikel wor- 
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den op het gewaarmerkte stembiljet, dat ter vergadering 
aan de stemgerechtigde leden wordt uitgereikt, de namen 
vermeld van de kandidaten in de volgorde, die het lid 
wenselijk acht. 

7. Een onderzoekcornnissie , door het bestuur van de ge-
meentelijke afdeling ter vergadering, als bedoeld in 
artikel 7 lid 3 van dit reglement, benoert, stelt de 
uitslag van de stemming vast. Deze wordt opgenomen in 
het verslag van de vergadering. Het opmaken van de uit-
slag van de stemming geschiedt als volgt: 
a. Voor de plaatsen bedoeld in lid 3 van dit artikel 

wordt per. stemming vastgesteld wie blij kers de stem-
biljetten als bedoeld in lid 5 van dit artikel de 
meeste stemmen heeft gekregen. 

b. Voor de plaatsen bedoeld in lid 4 van dit artikel 
worden aan een kandidaat, wiens/wier naam op een 
stembiljet als bedoeld in lid 6 van dit artikel, op 
de eerste plaats is gesteld, zoveel punten toegekend 
als er namen, ingevolge het bepaalde in lid 4 van 
dit artikel, op het stembiljet zullen voorkomen; 
voor de tweede plaats geldt één punt minder en zo 
vervolgens. 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt een 
instructie vast met betrekking tot de wijze van ver-
werking en telling der stemmen. 

Artikel 9 tJitslavandestermiin 

1. De uitslag van de stemming is beslissend voor de samen-
stelling van de kandidatenlijst en de volgorde, waarin 
de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst (en) 
zullen voorkomen, onverminderd het bepaalde in artikel 
1 lid 3 en in artikel livan dit reglement. 

2. Wanneer het bestuur van de gemeentelijke afdeling van 
oordeel is dat op grond van zeer bijzondere omstandig-
heden van de op deze wijze verkregen lijst meet worden 
afgeweken, kan het een voorstel daartoe voorleggen aan 
de algemene ledenvergadering van de gemeentelijke af-
deling, mits geen naam op de kandidatenlijst wordt 
geplaatst, welke niet op de groslijst of op de genum- 
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merde advieslijst voorkomt. 
Een voorstel tot afwijking is eerst door de algemene 
ledenvergadering aanvaard, wanneer ten minste twee-
derden van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor ver-
klaart. 

3. Valt één der kandidaten, door welke omstandigheden ook, 
uit, dan vindt aanvulling van de lijst slechts door 
opschuiving plaats, tenzij een eventueel voorstel tot 
afwijking door de algemene ledenvergadering van de ge-
meentelijke afdeling wordt aanvaard. 

Artikel 10 OIDe2 armaiciLiq 

 De CDA-kandidatenlijst, met vermelding van de eventu-
ele eerstvolgende reservekandidaten, wordt openbaar ge-
maakt en ten minste drie weken voor de dag van kandi-
daatstelling voor de periodieke verkiezing van leden 
van de gemeenteraad aan de onder de gemeentelijke af-
deling ressorterende leden toegezonden. 

2. Indien door een lid bezwaren mochten worden ingebracht 
tegen de gepubliceerde kandidatenlijst op grond van 
vermeende onregelmatigheid, dan beslist het landelijk 
dagelijks bestuur daarover. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bezwaren kunnen 
worden ingebracht tot de dag, waarop krachtens wette-
lijke bepalingen de kandidaatstelling is vastgesteld. 

Artikel 11 Lijsttrekker 

1. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt een 
voordracht vast voor de verkiezing van de kandidaat-
lijsttrekker door de algemene ledenvergadering van de 
gemeentelijke afdeling. 

2. Vijf of meer onder de gemeentelijke afdeling ressorte-
rende leden kunnen te zamen een tegenkandidaat voor-
dragen. Een tegenvoordracht moet vóór de aanvang van 
de vergadering, waar over de keuze van de lijsttrekker 
wordt beslist, schriftelijk bij het bestuur van de ge-
meentelijke afdeling zijn ingediend, ondertekend door 
de betreffende leden. 
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3. De sterrniing over de keuze van de lijsttrekker vindt 
plaats overeenkomstig het bepaalde in het artikel 18 
van het standaardreglement gemeentelijke afdeling CDA, 
behoudens het geval dat slechts één kandidaat voor het 
lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. Op de in te dienen CDA-kandidatenlijst(en) voor de ver-
kiezing van de leden van de gemeenteraad neemt de ver-
kozen lijstaanvoerder de eerste plaats in. 

5. Indien op grond van artikel 1 lid 3c van dit releILent 
besloten is net twee of neer lijsttrekkers aan de ver-
kiezingen deel te nerven, dan vinden de bepalingen van 
lid 1 tot en net 3 van dit artikel overeenkomstige 
toepassing. De -(volgorde van) plaatsing op de in te 
dienen CDA-kandidatenlijst(en) van deze twee of meer 
lijsttrekkers wordt, op voorstel van het hesti'u rn 
de gemeentelijke afdeling, door de algemene ledenver-
qadering van de qerreentelijke afdelinq bepaald. 

Artikel 12 Onthouding van voorkeursacties 

Nadat  de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure 
vermeld in dit reglemert, definitief is vastgesteld, zijn 
partij-organen en/of -verbanden, op straffe van vervallen-
verklaring van alle rechten, alsmede CDA-leden, verplicht 
zich te onthouden van enigerleivoorkeursactie ten bate of 
ten nadele van één of meer kandidaten, wier naam is ver-
meld op de definitieve kandidatenlijst. Bij overtreding 
kan royement van een lid plaatsvinden op grond van arti-
kel 4 van het huishoudelijk reglement van het CDA. 

Artikel 13 Verk1ari2 van bewiflijin 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt er zorg 
voor, dat de krachtens artikel G 12 eerste lid van de Kies-
wet vereiste verklaringen van bewilliging, alsmede de in 
artikel 132 van de statuten bedoelde bereidvrklaring 
van de betreffende kandidaten ten minste twee weken voor 
de dag van kandidaatstelling voor de periodieke verkie-
zing van leden van de gemeenteraad ondertekend ter be-
schikking zijn, teneinde de gewenste regelingen te kunnen 
treffen. 
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Artikel 14 Inleverin(enverbindin) 
van de lijst(en) 

1. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt zorg 
voor een juiste regeling voor de ondertekening en de 
inlevering van de formulieren voor de kandidaatstelling 
in de gemeentelijke kieskring(en). 

2. Het bestuur benoemt een algemene gemachtigde en diens 
plaatsvervanger, die zorgt voor de registratie van de 
naam van de politieke groepering CDA, ter plaatsing 
boven de kandidatenlijst(en) en, indien noodzakelijk, 
voor de verbinding van de ingediende kandidatenlijsten 
in meer dan één kieskring binnen de gemeente, overeen-
komstig artikel H 11 van de Kieswet. 

Artikel 15 Schema van werkzaamheden 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt een 
schema van werkzaamheden op met vermelding van de data 
waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven han-
delingen moeten worden verricht 

Artikel 16 Onvoorziene omstandi(1~2~2Li 

1. Indien door onvoorziene omstandigheden de normale uit-
voering van dit reglement en van de besluiten van de 
algemene ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling 
wordt verhinderd, neemt het bestuur van de gemeentelijke 
afdeling, in uiterste noodzaak het dagelijks bestuur 
van de gemeentelijke afdeling, de vereiste beslissingen. 

2. Bij verkiezingen, volgend op gemeentelijke herindeling, 
vinden de bepalingen van dit reglement overeenkomstig 
toepassing. De vastgestelde en nog vast te stellen data 
en termijnen worden dan door het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling bepaald. 

3. Bij verkiezingen naar aanleiding van gemeentelijke her-
indeling worden met betrekking tot de voorbereiding 
van de kandidaatstelling de aanwezige gemeentelijke 
afdelingen binnen het heringedeelde gebied geacht 
één gemeentelijke afdeling te vormen, terwijl de be- 
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sturen van die gemeentelijke afdelingen met betrekking 
tot de voorbereiding van de kandidaatstelling worden 
geacht het voorlopige bestuur te vormen van de binnen 
het heringedeelde gebied op te richten gemeentelijke 
afdeling. 

Artikel 17 Reelinenbijemeentelijkeafdelin9 
gevormd door twee of meer wijk--of 

Indien een gemeentelijke afdeling, overeenkomstig artikel 
32 van de statuten van het CDA, wordt gevormd door twee 
of meer wijk- of dorpsafdelingen, zijn de bepalingen van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing, met macht-
neming van de volgende bepalingen: 
1. het in artikel 5 lid 2 van dit reglement bedoelde ver- 

zoek dient gedaan te worden via de besturen van de 
wijk- of dorpsafdelingen; 

2. op de in artikel 5 lid 3 van dit reglement bedoelde 
groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, die vijf of meer malen 

door de leden van de gemeentelijke afdeling zijn 
genoemd; 

b. de namen van de zittende CDA-leden van de gemeente-
raad. 

3. de in artikel 6 lid 2 van dit reglement genoemde vast-
stelling van de genuumerde advieslijst geschiedt in 
een vergadering van het bestuur van de gemeentelijke 
afdeling, versterkt met even zoveel extra afgevaardig-
den van elke wijk- of dorpsafdeling als deze afdeling 
vertegenwoordigers heeft in het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling; 

4. de in artikel 6 lid 2 van dit reglement bedoelde mede-
deling dient overgebracht te worden via de besturen 
van de wijk- of dorpsafdelingen; 

5. de in artikel 7 lid 1 van dit reglement bedoelde toe-
zending vindt plaats aan de stemgerechtigde wijk- of 
dorpsafdelingen. Tegelijkertijd ontvangen deze wijk-
of dorpsafdelingen een door het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling gewaarmerkt stembiljet, waarop is 
aangegeven het stemmenaantal, dat de wijk- of dorps- 
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afdeling heeft; 
6. de in artikel 7 lid 2 van dit reglement bedoelde mede-

deling dient ook gedaan te worden aan de wijk- of dorps-
afdeling, waaronder het betrokken lid ressorteert; 

7. in artikel 7 lid 3 van dit reglement is de algemene 
ledenvergadering van de verschillende wijk- of dorps-
afdelingen bedoeld; 

8. op het in lid 5 van dit artikel toegezonden stembiljet 
worden door het bestuur van de wijk- of dorpsafdeling 
de namen vermeld van de kandidaten, in de volgorde, 
zoals deze door de stemmingsuitslag door de algemene 
ledenvergadering van de wijk- of dorpsafdeling wordt 
gewenst. Dit stembiljet dient uiterlijk drie weken 
voor de dag van kandidaatstelling voor de periodieke 
verkiezing van leden van de gemeenteraad ingevuld aan 
het bestuur van de gemeentelijke afdeling te worden 
teruggezonden. Een stembiljet, dat niet het door het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling vastgestelde 
aantal namen, als bedoeld in artikel 7 lid 3 van dit 
reglement, bevat dan wel namen vermeld van personen, 
die niet op de in artikel 7 lid 1 van dit reglement 
bedoelde groslijst en/of genummerde advieslijst voor-
komen, wordt ongeldig verklaard; 

9. de in artikel 7 lid 5 van dit reglement bedoelde onder-
zoekccnmissie wordt door het bestuur van de gemeente-
lijke afdeling benoemd. De uitslag van de stemning 
wordt in dit geval opgenomen in een proces-verbaal, dat 
naar de wijk- of dorpsafdelingen wordt toegezond -n; 

10.het opnaken van de uitslag der stemming door de wijk-
of dorpsafdelingen geschiedt, overeenkomstig het be-
paalde in artikel 7 lid 5 van dit reglement, met dien 
verstande, dat aan elke wijk- of dorpsafdeling Mn 
stem wordt toegekend en voorts voor ieder vol aantal 
van vijftig leden één stem meer. 

11. de in artikel 10 lid 1 van dit reglement bedoelde toe-
zending dient plaats te vinden ten minste twee weken 
voor de dag van kandidaatstelling voor de periodieke 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan de 
wijk- of dorpsafdelingen. 
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Artikel 18 

In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 5, 7, 8, 
9 en 10 van dit reglement kan de gemeentelijke afdeling, 
gevormd door twee of meer wijk- of dorpsafdelingen, ter 
voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing 
der leden van de gemeenteraad besluiten een vergadering 
te beleggen, waarop alle onder de gemeentelijke afdeling 
ressorterende CDA-leden stemrecht hebben. 
Dit besluit wordt slechts genomen met een meerderheid 
van drievierden van de uitgebrachte stemmen, aan welke 
stemming ten minste tweederden van de afgevaardigden naar 
de gemeentelijke afdeling heeft deelgenomen en indien in-
stemming is verkregen van elke onder de gemeentelijke 
afdeling ressortende wijk- en/of dorpsafdeling. 

Artikel 19 Sterrmi2enbes1uitvormin 

Met betrekking tot stemming en besluitvorming is artikel 
18 van het standaard reglement gemeentelijke afdeling CDA 
van overeenkomstige toepassing. 
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