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NEDERLANDSE POLITIEKE 



INHOUDSOPGAVE FUSIEPROTOCOL CDA 

3. CDA-Huishoudelijk Reglement 

4. Reglement voor de vaststelling van programs 

5. Reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing 
der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

6. Reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezingen 
der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

7. Reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing 
der leden van het Europese Parlement 

De ondergetekenden: 
1. de Anti-Revolutionaire Partij, hieronder t e  noemen: "AR", 
2, de Christelijk-Historische Unie, hieronder te noemen: "CHU", 
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 begonnen met als doel t e  geraken tot een nauwere 
samenwerking 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 gemeen- 
schappelijk urgentieprogram, zij het dat de drie onderscheiden Kamerfracties 
hun zelfstandigheid behielden; 

C. dat de drie partijen vervolgens in februari 1972 de zogenaamde "Contact- 
raad" instelden, die tot taak kreeg de mogelijkheden van een verdere politieke 
en partij-organisatorische samenwerking nader t e  onderzoeken; 

D. dat de Contactraad in juni 1972 een nota uitbracht, getiteld: "Op weg naar 
een verantwoordelijke maatschappij", met als ondertitel "Een politieke strate- 
gie voor de zeventiger jaren"; 

E. dat deze nota in de drie partijen uitvoerig en diepgaand besproken werd, het- 
geen - 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 Vergadering van de CHU als de 
daartoe bevoegde partij-organen werd aanvaard en welke als bijlage 1 aan dit 
fusieprotocol i s  toegevoegd (de AR-partijraad aanvaardde een amendement 
op deze resolutie, welke in de bijlage apart i s  vermeld); 

F. dat krachtens vermelde resolutie een pre-federatieve samenwerking tot stand 
kwam, genaamd Christen Democratisch Appel (CDA), onder leiding van een 
voorlopig bestuursorgaan, dat als speciale opdracht kreeg concrete voorstel- 
len betreffende de vormgeving van het CDA uit te werken; 

G. dat het bestuursorgaan voorstelde een federatie in het leven te roepen als 
groeimodel tot een algemene fusie van AR, CHU 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, CHU en KVP zijn aanvaard, waardoor het CDA als federatie 
tussen de partijen tot stand kwam, geleid door federatieve organen, bekleed 
met federatieve bevoegdheden; 

J. dat tijdens een bijeenkomst van de drie partijen, gehouden te Berg en Dal op 
30 en 31 oktober 1975, een verschil van mening bleef bestaan over de vraag 
of van cJe vertegenwoordigers van de CDA mocht worden verwacht, dat zij ook 
persoonlijk het Evangelie voor hun politiek handelen aanvaarden, zij het dat 
dit meningsverschil geen belemmering vormde voor het uitkomen met één lijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1977; 
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K. dat inmiddels de partijraden van AR en KVP en de CH-Unieraad in hun res- 
pectieve vergadering van 9 december 1978 zich positief uitspraken over het 
rapport "relatie geloof en politiek handelen", opgesteld door een CDA-com- 
missie, welke was ingesteld, nadat de partijen een verschil 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 CHU, in hun respectieve 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-protocol i s  toe- 
gevoegd; 

M. dat deze juridisch-organisatorische stap politieke inhoud heeft gekregen, door- 
dat de fracties van AR, CHU en KVP in de Tweede Kamer in mei 1976 beslo- 
ten tot gemeenschappelijke fractievergaderingen, hetgeen er mede toe leidde, 
dat de AR, CHU en KVP voor de verkiezingen van de leden van de 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 overeenstemming 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 statuten en 
reglementen, tot stand komend krachtens de hieronder volgende invoerings- 
bepalingen en tevens geregeerd door de na de statuten en reglementen ver- 
melde overgangsbepalingen; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

P. Invoeringsbepalingen 

Artikel P.1. 

De partijen heffen zich per 11 oktober 1980 op teneinde door volledige fusie 
op te gaan in één partij: het als zodanig omgevormde Christen Democratisch 
Appel (CDA). De daartoe benodigde wijziging van de statuten van de federa- 
t i e  CDA behoeft, krachtens artikel 8 daarvan, de goedkeuring van het Con- 
gres. Volgens de inleiding van de statuten van de federatie CDA dienen wij- 
zigingen daarvan te worden goedgekeurd door dezelfde organen van AR, CHU 
en KVP, die deze statuten hebben vastgesteld en die deze goedkeuring zullen 
verlenen onder de opschortende voorwaarde, dat het Congres van de federa- 
tie CDA de statuten ongewijzigd goedkeurt. 

Artikel P.Z. 

De organen, krachtens eigen statuten bevoegd tot opheffing van de partij, 
mitsgaders aangaan van de fusie zijn: 

voor de A R: 

de stemhebbende leden van de partijraad en de kiesverenigingen te zamen, 
handelende op de voet van artikel 32 lid 11 van de statuten van de AR; 

voor de CHU: 

de Algemene Vergadering, beslissende krachtens artikel 68 (nieuw) lid 1 van 
de statuten van de CHU; 

voor de K VP: 
de partijraad, beslissende krachtens artikel 100a van het Algemeen Regle- 
ment van de KVP. 

Door de unanieme aanvaarding van het fusieprotocol besluiten deze organen 
tot opheffing der afzonderlijke partijen en door middel van fusie op t e  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 rechtstreekse leden - reeds lid zijn van het 
CDA, is  er, behoudens ten opzichte van die leden van de CHU die gebruik 
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 om als lid toe t e  treden tot het 
CDA. Na de fusiedatum gelden voor beëindiging van het lidmaatschap uitslui- 
tend 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 ver- 
plichtingen van henzelf en van met haar gelieerde organisaties in als vermeld 
in bijlage 3 van dit fusieprotocol. 

Artikel P.5. 

Met ingang van de fusiedatum worden de partij-organen, met uitzondering 
van statencentrales c.q. statenkringen van AR, CHU en KVP op provinciaal, 
regionaal, gemeentelijke en plaatselijk niveau geacht te zamen een overeen- 
komstig verband van de partij het CDA t e  vormen, respectievelijk aangeduid 
a l s  provinciale afdeling, kamerkring, gemeentelijke afdeling, wijk- of dorpsaf- 
deling enlof bijzondere afdeling. Zij brengen ieder hun rechten en verplich- 
tingen in, welke vermeld worden in een door de voorzitters en secretarissen 
van de respectieve bevoegde organen van AR, CHU en KVP ondertekende 
overeenkomst. Uit de overeenkomst moet eveneens blijken, dat de binnen 
het werkgebied, van het nieuw gevormde of nog te vormen CDA-partijver- 
band, wonende leden, afkomstig uit de vier verschillende componenten van 
het CDA, daarin genoegzaam zijn gerepresenteerd. 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 fusie- 
datum wordt deze overeenkomst gevoegd bij de officiële erkenningsstukken 
van het nieuw gevormde of nog t e  vormen CDA-partijverband. 
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Ar t i ke l  P.6. 

M e t  ingang van de fusiedatum worden de statencentrales, casu quo  statenkrin- 
gen van AR, C H U  enlof  K V P  geacht te  z i jn  ontbonden. 
Bestaande statenkringverbanden binnen de federatie CDA, worden eveneens 
geacht m e t  ingang van de fusiedatum te  z i j n  ontbonden, tenzij de kamerkring, 
casu quo  de provinciale afdeling, waaronder z i j  statutair ressorteren, de instel- 
l ing van een betreffend federatief statenkringverband w i l  handhaven als regio- 
naal verband, overeenkomstig het bepaalde i n  de artikelen 4 2  enlof  48 van de 
statuten en de artikelen 2 3  en 2 7  van het  huishoudelijk reglement van d e  
par t i j  het  CDA. 
V o o r  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. 

Ar t i ke l  P.7. 

M e t  betrekking t o t  w i j k -  o f  dorpskiesverenigingen, casu q u o  w i j k -  o f  dorpsaf- 
delingen van AR, C H U  en lo f  K V P  en bestaande wijkverbanden binnen d e  
federatie C D A  is artikel P.6. van dit fusieprotocol van overeenkomstige toe- 
passing, m e t  dien verstande, dat i n  plaats van kamerkring enlof  provinciale 
afdeling gelezen moet  worden gemeentelijke afdeling. 

A r t i ke l  P.8. 

H e t  personeel van AR, C H U  en K V P  en de federatie C D A  kan desgewenst 
in dienst treden, casu q u o  blijven, van het C D A  o p  de arbeidsvoorwaarden 
en in de functies als vermeld i n  bijlage 4 van dit fusieprotocol. 

A r t i ke l  P.9. 

H e t  dagelijks bestuur van het  C D A  w o r d t  met  ingang van de fusiedatum ge- 
machtigd, ter  bescherming van het  exclusief gebruik van de namen enlof  
aanduidingen van AR, CHU, K V P  en lo f  CDA, telkens, wanneer zulks nood- 
zakeli jk b l i j k t  te zijn, voormelde nartien en lo f  aanduidingen van AR, CHU, 
K V P  enlof  C D A  t e  doen registreren. 

R.Het CDA wordt geregeerd door de navolgende statuten en regle- 
menten: 

a. de statuten (zie bijlage I) ;  
b. het  huishoudelijk reglement (zie bijlage 11); 
c. de standaard-reglementen voor CDA-verbanden (zie bijlagen 1 1 1  + I V  + 

v + VI) ;  
d. het  reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkie- 

zingen der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (zie bijlage l x ) ;  
e. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 

kiezingen der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie bi j -  
lage X); 

I. het  reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 
kiezingen der leden van het  Europese Parlement (zie bijlage XI) ;  

g. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 
kiezingen der leden van de Provinciale Staten (zie bijlage X I I ) ;  

h. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkie-. 
zingen der leden van de Gemeenteraad (zie bijlage X I I I ) ;  

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

Overige gelijksoortige reglementen als hierboven opgesomd, en b i j  statuten 
van de par t i j  het  C D A  vereist, worden voorafgaande aan de fusiedatum naar 
analogie geregeld en vastgelegd. 

S. Overgangsbepalingen 

Ar t i ke l  S.1. 

De voorzitter, de beide ondervoorzitters en de stemhebbende leden van het 
dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur i n  enkelvoudige samenstelling, 
d ie  m e t  ingang van de fusiedatum als zodanig z i t t ing hebben, worden per die 
datum geacht rechtsgeldig verkozen te z i jn  en derhalve z i t t ing te  hebben i n  
het  parti jbestuur voor de eerste zittingsperiode o p  de voet van he t  bepaalde 
in art ikel 7 0  lid a.2. van de statuten. 
D e  i n  art ikel 7 0  lid a.3. van de statuten bedoelde leden van het  parti jbestuur 
worden eveneens per fusiedatum rechtsgeldig benoemd, respectievelijk verko- 
zen geacht voor de eerste zittingsperiode. 

Deze benoeming, respectievelijk verkiezing, geschiedt onder de navolgende 
restricties: 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Groningen d ient  van oor-  

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de rechtstreekse leden van het  CDA. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Groningen dient van 

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

oorsprong afkomstig te zi jn vanuit  de A R .  
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Leeuwarden dient van 

oorsprong afkomstig te z i jn  vanuit de CHU. 
- de vertegenwoordiger van de kamerkring Assen dient van oorsprong af- 

komstig te zi jn vanuit  de A R .  
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le  dient van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de KVP. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le  dient van oor- 

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de AR.  
- de (derde) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le dient van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de CHU. 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Nijmegen dient van oor- 

sprong afkomstig te  zi jn vanuit de KVP. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Nijmegen dient van oor- 

sprong afkomstig te  z i j n  vanuit de rechtstreekse leden van het  CDA. 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Anrhem dient  van oor- 

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de CHU. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Arnhem dient  van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de AR.  



Ar t i ke l  P.6. 

M e t  ingang van de fusiedatum worden de statencentrales, casu quo  statenkrin- 
gen van AR, C H U  enlof  K V P  geacht te  z i jn  ontbonden. 
Bestaande statenkringverbanden binnen de federatie CDA, worden eveneens 
geacht m e t  ingang van de fusiedatum te  z i j n  ontbonden, tenzij de kamerkring, 
casu quo  de provinciale afdeling, waaronder z i j  statutair ressorteren, de instel- 
l ing van een betreffend federatief statenkringverband w i l  handhaven als regio- 
naal verband, overeenkomstig het bepaalde i n  de artikelen 4 2  enlof  48 van de 
statuten en de artikelen 2 3  en 2 7  van het  huishoudelijk reglement van d e  
par t i j  het  CDA. 
V o o r  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. 

Ar t i ke l  P.7. 

M e t  betrekking t o t  w i j k -  o f  dorpskiesverenigingen, casu q u o  w i j k -  o f  dorpsaf- 
delingen van AR, C H U  en lo f  K V P  en bestaande wijkverbanden binnen d e  
federatie C D A  is artikel P.6. van dit fusieprotocol van overeenkomstige toe- 
passing, m e t  dien verstande, dat i n  plaats van kamerkring enlof  provinciale 
afdeling gelezen moet  worden gemeentelijke afdeling. 

A r t i ke l  P.8. 

H e t  personeel van AR, C H U  en K V P  en de federatie C D A  kan desgewenst 
in dienst treden, casu q u o  blijven, van het C D A  o p  de arbeidsvoorwaarden 
en in de functies als vermeld i n  bijlage 4 van dit fusieprotocol. 

A r t i ke l  P.9. 

H e t  dagelijks bestuur van het  C D A  w o r d t  met  ingang van de fusiedatum ge- 
machtigd, ter  bescherming van het  exclusief gebruik van de namen enlof  
aanduidingen van AR, CHU, K V P  en lo f  CDA, telkens, wanneer zulks nood- 
zakeli jk b l i j k t  te zijn, voormelde nartien en lo f  aanduidingen van AR, CHU, 
K V P  enlof  C D A  t e  doen registreren. 

R.Het CDA wordt geregeerd door de navolgende statuten en regle- 
menten: 

a. de statuten (zie bijlage I) ;  
b. het  huishoudelijk reglement (zie bijlage 11); 
c. de standaard-reglementen voor CDA-verbanden (zie bijlagen 1 1 1  + I V  + 

v + VI) ;  
d. het  reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkie- 

zingen der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (zie bijlage l x ) ;  
e. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 

kiezingen der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie bi j -  
lage X); 

I. het  reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 
kiezingen der leden van het  Europese Parlement (zie bijlage XI) ;  

g. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de ver- 
kiezingen der leden van de Provinciale Staten (zie bijlage X I I ) ;  

h. het reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkie-. 
zingen der leden van de Gemeenteraad (zie bijlage X I I I ) ;  

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

Overige gelijksoortige reglementen als hierboven opgesomd, en b i j  statuten 
van de par t i j  het  C D A  vereist, worden voorafgaande aan de fusiedatum naar 
analogie geregeld en vastgelegd. 

S. Overgangsbepalingen 

Ar t i ke l  S.1. 

De voorzitter, de beide ondervoorzitters en de stemhebbende leden van het 
dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur i n  enkelvoudige samenstelling, 
d ie  m e t  ingang van de fusiedatum als zodanig z i t t ing hebben, worden per die 
datum geacht rechtsgeldig verkozen te z i jn  en derhalve z i t t ing te  hebben i n  
het  parti jbestuur voor de eerste zittingsperiode o p  de voet van he t  bepaalde 
in art ikel 7 0  lid a.2. van de statuten. 
D e  i n  art ikel 7 0  lid a.3. van de statuten bedoelde leden van het  parti jbestuur 
worden eveneens per fusiedatum rechtsgeldig benoemd, respectievelijk verko- 
zen geacht voor de eerste zittingsperiode. 

Deze benoeming, respectievelijk verkiezing, geschiedt onder de navolgende 
restricties: 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Groningen d ient  van oor-  

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de rechtstreekse leden van het  CDA. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Groningen dient van 

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

oorsprong afkomstig te zi jn vanuit  de A R .  
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Leeuwarden dient van 

oorsprong afkomstig te z i jn  vanuit de CHU. 
- de vertegenwoordiger van de kamerkring Assen dient van oorsprong af- 

komstig te zi jn vanuit  de A R .  
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le  dient van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de KVP. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le  dient van oor- 

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de AR.  
- de (derde) vertegenwoordiger van de kamerkring Zwol le dient van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de CHU. 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Nijmegen dient van oor- 

sprong afkomstig te  zi jn vanuit de KVP. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Nijmegen dient van oor- 

sprong afkomstig te  z i j n  vanuit de rechtstreekse leden van het  CDA. 
- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Anrhem dient  van oor- 

sprong afkomstig te  z i jn  vanuit de CHU. 
- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Arnhem dient  van oor- 

sprong afkomstig te z i jn  vanuit de AR.  



- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Utrecht dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Utrecht dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

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

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Haarlem dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de CHU. 

- de (tweede) vertegenvwoordiger van de kamerkring Haarlem dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de KVP. 

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

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

- de vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Gravenhage dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Leiden dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de AR. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Leiden dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de vertegenwoordiger van de kamerkring Rotterdam dient van oorsprong 
afkomstig t e  zijn vanuit de CHU. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Dordrecht dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de CHU. 

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

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

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Tilburg dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Tilburg dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Hertogenbosch dient 
van oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Hertogenbosch dient 
van oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de karnerkring Maastricht dient van 
oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

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

Gedurende de eerste zittingsperiode vindt bij tussentijds aftreden enlof ont- 
staan van een vacature de plaatsvervanging plaats vanuit de door de respec- 
tieve partijen en door de rechtstreekse leden van de federatie CDA, voor- 
afgaande aan de fusiedatum. aangewezen plaatsvervangers; een totaal-over- 
zicht daarvan i s  als bijlage 5 aan dit fusieprotocol toegevoegd. Bij uitputting van 
de lijst van plaatsvervangers vinden de statutair vastgestelde 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 rechts- 
geldig 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 provinciaal, regionaal, gemeentelijk en plaatselijk 
niveau, die met ingang van de fusiedatum als zodanig zitting hebben, worden 
per die datum geacht rechtsgeldig benoemd, respectievelijk verkozen te zijn 
voor de eerste zittingsperiode. De statutaire termijnen beginnen vanaf die 
datum te lopen. Een totaal overzicht daarvan wordt, voorafgaand aan de 
fusiedatum, als bijlage bij de overeenkomst, als bedoeld in artikel P.5. van dit 
fusieprotocol, gevoegd. Bij tussentijds aftreden enlof bij ontstaan van een 
vacature gedurende de eerste zittingsperiode vinden de statutair vastgestelde 
regels toepassing. 
De overige leden van het bestuur van de verbanden, bedoeld in respectievelijk 
de artikelen 11.2., 14.2., 15.4., 24.1. en 28.1. van het huishoudelijk regle- 
ment van het CDA worden geacht per fusiedatum rechtsgeldig benoemd, res- 
pectievelijk verkozen t e  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 verdeelsleu- 
tel over de respectieve partijen en de rechtstreekse leden van de federatie 
CDA geldt de sleutel voor de samenstelling van het Congres, zoals deze op de 
fusiedatum van toepassing is. Gedurende de eerste zittingsperiode vindt bij 
tussentijds aftreden enlof bij ontstaan 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 plaatsver- 
vangers; een totaal-overzicht daarvan is  in genoemde bijlage 6 vermeld. 
Bij uitputting van de lijst van plaatsvervangers vinden 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 t e  zijn. 

Artikel S.4. 

Alle opvolgingsafspraken, getroffen vóór de fusiedatum met betrekking tot 
vertegenwoordigende lichamen, blijven ook na die datum, voor de volle ter- 
mijn waarop die afspraken betrekking hebben, gehandhaafd. De geldende ter- 
mijnen met betrekking tot elk van de vertegenwoordigende lichamen zijn ver- 
meld in bijlage 7 van dit fusieprotocol. 

Artikel S.5. 

a. Er komt een College van Bindend Adviseurs, bevoegd om een bindende uit- 
spraak t e  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 kandidaatstelling voor een partij-orgaan, in redelijk- 
heid geen recht i s  gedaan aan de opbouw van het CDA uit de verschillende 
componenten. 

b. Vóór de fusiedatum wijst elk der partijen, alsmede de delegatie van recht- 
streekse leden in het Congres, tien personen aan als haar bindend advi- 



- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Utrecht dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Utrecht dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

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

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Haarlem dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de CHU. 

- de (tweede) vertegenvwoordiger van de kamerkring Haarlem dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de KVP. 

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

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

- de vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Gravenhage dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Leiden dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de AR. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Leiden dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de vertegenwoordiger van de kamerkring Rotterdam dient van oorsprong 
afkomstig t e  zijn vanuit de CHU. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Dordrecht dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de CHU. 

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

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

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring Tilburg dient van oor- 
sprong afkomstig te zijn vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring Tilburg dient van oor- 
sprong afkomstig t e  zijn vanuit de rechtstreekse leden van het CDA. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Hertogenbosch dient 
van oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

- de (tweede) vertegenwoordiger van de kamerkring 's-Hertogenbosch dient 
van oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de AR. 

- de (eerste) vertegenwoordiger van de karnerkring Maastricht dient van 
oorsprong afkomstig t e  zijn vanuit de KVP. 

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

Gedurende de eerste zittingsperiode vindt bij tussentijds aftreden enlof ont- 
staan van een vacature de plaatsvervanging plaats vanuit de door de respec- 
tieve partijen en door de rechtstreekse leden van de federatie CDA, voor- 
afgaande aan de fusiedatum. aangewezen plaatsvervangers; een totaal-over- 
zicht daarvan i s  als bijlage 5 aan dit fusieprotocol toegevoegd. Bij uitputting van 
de lijst van plaatsvervangers vinden de statutair vastgestelde 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 rechts- 
geldig 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 provinciaal, regionaal, gemeentelijk en plaatselijk 
niveau, die met ingang van de fusiedatum als zodanig zitting hebben, worden 
per die datum geacht rechtsgeldig benoemd, respectievelijk verkozen te zijn 
voor de eerste zittingsperiode. De statutaire termijnen beginnen vanaf die 
datum te lopen. Een totaal overzicht daarvan wordt, voorafgaand aan de 
fusiedatum, als bijlage bij de overeenkomst, als bedoeld in artikel P.5. van dit 
fusieprotocol, gevoegd. Bij tussentijds aftreden enlof bij ontstaan van een 
vacature gedurende de eerste zittingsperiode vinden de statutair vastgestelde 
regels toepassing. 
De overige leden van het bestuur van de verbanden, bedoeld in respectievelijk 
de artikelen 11.2., 14.2., 15.4., 24.1. en 28.1. van het huishoudelijk regle- 
ment van het CDA worden geacht per fusiedatum rechtsgeldig benoemd, res- 
pectievelijk verkozen t e  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 verdeelsleu- 
tel over de respectieve partijen en de rechtstreekse leden van de federatie 
CDA geldt de sleutel voor de samenstelling van het Congres, zoals deze op de 
fusiedatum van toepassing is. Gedurende de eerste zittingsperiode vindt bij 
tussentijds aftreden enlof bij ontstaan 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 plaatsver- 
vangers; een totaal-overzicht daarvan is  in genoemde bijlage 6 vermeld. 
Bij uitputting van de lijst van plaatsvervangers vinden 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 t e  zijn. 

Artikel S.4. 

Alle opvolgingsafspraken, getroffen vóór de fusiedatum met betrekking tot 
vertegenwoordigende lichamen, blijven ook na die datum, voor de volle ter- 
mijn waarop die afspraken betrekking hebben, gehandhaafd. De geldende ter- 
mijnen met betrekking tot elk van de vertegenwoordigende lichamen zijn ver- 
meld in bijlage 7 van dit fusieprotocol. 

Artikel S.5. 

a. Er komt een College van Bindend Adviseurs, bevoegd om een bindende uit- 
spraak t e  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 kandidaatstelling voor een partij-orgaan, in redelijk- 
heid geen recht i s  gedaan aan de opbouw van het CDA uit de verschillende 
componenten. 

b. Vóór de fusiedatum wijst elk der partijen, alsmede de delegatie van recht- 
streekse leden in het Congres, tien personen aan als haar bindend advi- 



seurs, respectievelijk o p  de li jsten B, C, D en E. Na  de fusiedatum worden 
voorkomende vacatures o p  die !i jst vervuld door  coöptat ie van de leden 
van de betreffende lijsten. 

c. Het  Dagelijks Bestuur van de federatie C D A  benoemt t ien onafhankelijke 
voorzitters o p  li jst A, alsmede de voorzi t ter van het  College van Bindend 
Adviseurs. 

d. O p  een klacht word t  uitspraak gedaan door  een Kamer van v i j f  personen, 
één van elke lijst, welke Kamer telkens word t  samengesteld door  de voor- 
zi t ter van het  College van Bindend Adviseurs. 

e. De-secretaris van het C D A  o f  z i jn  plaatsvervanger treedt o p  als secretaris 
en als adviserend l id.  

f .  Het  College van Bindend Adviseurs is een bijzonder orgaan van het CDA, 
als bedoeld i n  artikel 7 6  van de statuten van het  CDA. Taak en bevoegd- 
heden z i jn  geregeld i n  een reglement, dat i n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  
artikel 7 7  van de statuten van het  CDA, is vastgesteld door  de bevoegde 
partij-organen van AR, C H U  en KVP. D i t  reglement kan niet worden ge- 
wijzigd, en is als bijlage X V I  aan dit fusieprotocol toegevoegd. 

Ar t ike l  S.6. 

Voor  de  verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
i n  1981, o f  zoveel eerder als noodzakelijk mocht  b l i jken te  zijn, geldt de vol-  
gende zetelverdeling over de AR, CHU, K V P  en rechtstreekse leden: 
de eerste zeven plaatsen o p  de totaall i jst worden als volgt verdeeld: 

A R P  : 2; C H U  : 2; K V P  : 2; R L  : 1. 

Hierbi j  word t  aangetekend dat  de part i j  (ARP, C H U  o f  KVP)  d ie  de li jst- 
t rekker "levert", tevens i n  aanmerking k o m t  voor plaats 4. Plaats 5 van de 
totaal-kandidatenlijst is gereserveerd voor de eerste kandidaat van de recht- 
streekse leden (R L) .  

1 K V P  - 1 
2 A R P  - 1 
3 C H U  - 1 
4 K V P  - 2 of: 
5 R L  - 1  
6 ARP - 2 
7 C H U  - 2 
8 K V P  - 3 
9 ARP - 3 

10  C H U  - 3 
11 K V P  - 4 
12 A R P  - 4 
13  C H U  - 4 
14  R L  - 2 
15 K V P  - 5 
16 A R P  - 5 
17  C H U  - 5 
18  K V P  - 6 
19 K V P  - 7 

A R P  - 1 C H U  - 1 
K V P  - 1 K V P  - 1 
C H U  - 1 ARP - 1 
A R P  - 2 of: C H U  - 2 
R L  - 1 R L  - 1 
K V P  - 2 K V P  - 2 
C H U  - 2 ARP - 2 
3 3  A R P  - 8 
3 4  C H U  - 7 
3 5  K V P  -17 
3 6  K V P  -18 
3 7  K V P  -19 
3 8  A R P  - 9 
3 9  A R P  -10 
4 0  K V P  -20 
4 1  A R P  -11 
4 2  C H U  - 8 
4 3  K V P  -21 
4 4  A R P  -12 

2 0  K V P  - 8 
2 1  K V P  - 9 
2 2  A R P  - 6 
23  K V P  -10 
2 4  K V P  -11 
25 K V P  -12 
2 6  A R P  - 7 
2 7  C H U  - 6 
28  R L  - 3 
29  K V P  -13 
3 0  K V P  -14 
3 1  K V P  -15 
3 2  K V P  -16 

4 5  K V P  -22 
4 6  K V P  -23 
4 7  C H U  - 9 
4 8  R L  - 4  
4 9  K V P  -24 
5 0  A R P  -13 
5 1  R L  - 5 
5 2  K V P  -25 
5 3  C H U  -10 
5 4  K V P  -26 
5 5  A R P  -14 
5 6  C H U  -1 1 
5 7  R L  - 6 

Vanaf plaats 5 8  worden groepen van elf plaatsen gevormd met  als onderlinge 
verdeling per groep: 

K V P  : 5; A R P  : 3; C H U  : 2; R L  : 1; en wel i n  de volgende volgorde: 
ARP, KVP, CHU, KVP, RL, KVP, ARP, KVP, CHU, KVP, ARP. 

Deze volgorde word t  aangehouden t o t  plaats 172. De  laatste 9 plaatsen van 
de li jst worden zodanig toegedeeld, dat  de totaal verdeling over de vier CDA- 
componenten luidt: K V P  : 85; A R P  : 47; C H U  : 32; R L  : 16. 

De  kandidaten worden aangewezen volgens de eigen procedures, geldende 
voor iedere afzonderli jke parti j. 
Met  betrekking t o t  de rechtstreekse leden geldt de volgende procedure: 
het Dagelijks Bestuur van de  federatie C D A  stelt een groslijst o p  en maakt 
een voordracht voor de volgorde. De  rechtstreekse leden van het  Congres 
stellen vervolgens de definitieve volgorde vast. 

A r t i ke l  S.7. 

Voor  de verkiezingen van de hel f t  van de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal i n  1980, o f  indien verkiezingen van alle leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal ui ter l i jk i n  1981 noodzakelijk mocht  b l i jken te  
zijn, geldt de volgende zetelverdeling(en) over de AR, CHU, K V P  en recht- 
streekse leden: 
Voor  de eerste 2 0  zetels geschiedt de (technische) kandidaatstelling en de ver- 
kiezing i n  de verhouding: 

ARP - 4; C H U  - 4; K V P  - 12. 

Vervolgens: 27  K V P  -15 
2 1  ARP - 5 2 8 C H U  - 6 
2 2  K V P  -13 29  rechtstreeks lid - 2 
23  C H U  7 5 3 0  A R P  - 7 
2 4  K V P  -14 3 1  K V P  -16 
25  ARP - 6 3 2 C H U  - 7 
2 6  rechtstreeks l id  - 1 3 3  rechtstreeks l i d  - 3 



seurs, respectievelijk o p  de li jsten B, C, D en E. Na  de fusiedatum worden 
voorkomende vacatures o p  die !i jst vervuld door  coöptat ie van de leden 
van de betreffende lijsten. 

c. Het  Dagelijks Bestuur van de federatie C D A  benoemt t ien onafhankelijke 
voorzitters o p  li jst A, alsmede de voorzi t ter van het  College van Bindend 
Adviseurs. 

d. O p  een klacht word t  uitspraak gedaan door  een Kamer van v i j f  personen, 
één van elke lijst, welke Kamer telkens word t  samengesteld door  de voor- 
zi t ter van het  College van Bindend Adviseurs. 

e. De-secretaris van het C D A  o f  z i jn  plaatsvervanger treedt o p  als secretaris 
en als adviserend l id.  

f .  Het  College van Bindend Adviseurs is een bijzonder orgaan van het CDA, 
als bedoeld i n  artikel 7 6  van de statuten van het  CDA. Taak en bevoegd- 
heden z i jn  geregeld i n  een reglement, dat i n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  
artikel 7 7  van de statuten van het  CDA, is vastgesteld door  de bevoegde 
partij-organen van AR, C H U  en KVP. D i t  reglement kan niet worden ge- 
wijzigd, en is als bijlage X V I  aan dit fusieprotocol toegevoegd. 

Ar t ike l  S.6. 

Voor  de  verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
i n  1981, o f  zoveel eerder als noodzakelijk mocht  b l i jken te  zijn, geldt de vol-  
gende zetelverdeling over de AR, CHU, K V P  en rechtstreekse leden: 
de eerste zeven plaatsen o p  de totaall i jst worden als volgt verdeeld: 

A R P  : 2; C H U  : 2; K V P  : 2; R L  : 1. 

Hierbi j  word t  aangetekend dat  de part i j  (ARP, C H U  o f  KVP)  d ie  de li jst- 
t rekker "levert", tevens i n  aanmerking k o m t  voor plaats 4. Plaats 5 van de 
totaal-kandidatenlijst is gereserveerd voor de eerste kandidaat van de recht- 
streekse leden (R L) .  

1 K V P  - 1 
2 A R P  - 1 
3 C H U  - 1 
4 K V P  - 2 of: 
5 R L  - 1  
6 ARP - 2 
7 C H U  - 2 
8 K V P  - 3 
9 ARP - 3 

10  C H U  - 3 
11 K V P  - 4 
12 A R P  - 4 
13  C H U  - 4 
14  R L  - 2 
15 K V P  - 5 
16 A R P  - 5 
17  C H U  - 5 
18  K V P  - 6 
19 K V P  - 7 

A R P  - 1 C H U  - 1 
K V P  - 1 K V P  - 1 
C H U  - 1 ARP - 1 
A R P  - 2 of: C H U  - 2 
R L  - 1 R L  - 1 
K V P  - 2 K V P  - 2 
C H U  - 2 ARP - 2 
3 3  A R P  - 8 
3 4  C H U  - 7 
3 5  K V P  -17 
3 6  K V P  -18 
3 7  K V P  -19 
3 8  A R P  - 9 
3 9  A R P  -10 
4 0  K V P  -20 
4 1  A R P  -11 
4 2  C H U  - 8 
4 3  K V P  -21 
4 4  A R P  -12 

2 0  K V P  - 8 
2 1  K V P  - 9 
2 2  A R P  - 6 
23  K V P  -10 
2 4  K V P  -11 
25 K V P  -12 
2 6  A R P  - 7 
2 7  C H U  - 6 
28  R L  - 3 
29  K V P  -13 
3 0  K V P  -14 
3 1  K V P  -15 
3 2  K V P  -16 

4 5  K V P  -22 
4 6  K V P  -23 
4 7  C H U  - 9 
4 8  R L  - 4  
4 9  K V P  -24 
5 0  A R P  -13 
5 1  R L  - 5 
5 2  K V P  -25 
5 3  C H U  -10 
5 4  K V P  -26 
5 5  A R P  -14 
5 6  C H U  -1 1 
5 7  R L  - 6 

Vanaf plaats 5 8  worden groepen van elf plaatsen gevormd met  als onderlinge 
verdeling per groep: 

K V P  : 5; A R P  : 3; C H U  : 2; R L  : 1; en wel i n  de volgende volgorde: 
ARP, KVP, CHU, KVP, RL, KVP, ARP, KVP, CHU, KVP, ARP. 

Deze volgorde word t  aangehouden t o t  plaats 172. De  laatste 9 plaatsen van 
de li jst worden zodanig toegedeeld, dat  de totaal verdeling over de vier CDA- 
componenten luidt: K V P  : 85; A R P  : 47; C H U  : 32; R L  : 16. 

De  kandidaten worden aangewezen volgens de eigen procedures, geldende 
voor iedere afzonderli jke parti j. 
Met  betrekking t o t  de rechtstreekse leden geldt de volgende procedure: 
het Dagelijks Bestuur van de  federatie C D A  stelt een groslijst o p  en maakt 
een voordracht voor de volgorde. De  rechtstreekse leden van het  Congres 
stellen vervolgens de definitieve volgorde vast. 

A r t i ke l  S.7. 

Voor  de verkiezingen van de hel f t  van de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal i n  1980, o f  indien verkiezingen van alle leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal ui ter l i jk i n  1981 noodzakelijk mocht  b l i jken te  
zijn, geldt de volgende zetelverdeling(en) over de AR, CHU, K V P  en recht- 
streekse leden: 
Voor  de eerste 2 0  zetels geschiedt de (technische) kandidaatstelling en de ver- 
kiezing i n  de verhouding: 

ARP - 4; C H U  - 4; K V P  - 12. 

Vervolgens: 27  K V P  -15 
2 1  ARP - 5 2 8 C H U  - 6 
2 2  K V P  -13 29  rechtstreeks lid - 2 
23  C H U  7 5 3 0  A R P  - 7 
2 4  K V P  -14 3 1  K V P  -16 
25  ARP - 6 3 2 C H U  - 7 
2 6  rechtstreeks l id  - 1 3 3  rechtstreeks l i d  - 3 



De kandidaten worden aangewezen volgens de eigen procedures geldende voor 
iedere afzonderlijke partij. 
Met betrekking tot de rechtstreekse leden geldt de volgende procedure: 
Het Dagelijks Bestuur van de federatie CDA stelt een groslijst op en maakt 
een voordracht voor de volgorde. 
De rechtstreekse leden van het Algemeen Bestuur in verdubbelde samenstel- 
ling stellen vervolgens de definitieve volgorde vast, 

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 res- 
pectievelijk van één der Provinciale Staten, van een Gemeenteraad, van een a l  
dan niet rechtstreeks gekozen intergemeentelijke- enlof gewestraad, alsmede 
voor leden enlof kandidaten van en voor een deelgemeente- enlof wijkraad 
zijn eerst van toepassing na afloop van de voorafgaand aan de fusiedatum aan- 
gevangen zittingsperiode. 

T. Slotbepaling 

De federatie CDA verklaart door mede-ondertekening van dit fusieprotocol 
in t e  stemmen met de daarin tussen AR, CHU en KVP overeengekomen om- 
zetting van de federatie CDA tot één partij, geheten het CDA, en de daaruit 
voor haar voortvloeiende rechten en verplichtingen op zich t e  nemen. 

's-Gravenhage, de I I e  oktober 1980 

w.g. de Anti-Revolutionaire Partij 

w.g. de Chrisrelijk-Historische Unie 

w.g. de Katholieke Volkspartij 

w.g. de federatie Christen Democratisch Appel 

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 desbetreffende standaard- 
reglement. 
Indien een erkend verband binnen zes maanden na de fusiedatum geen wijzi- 
gingsvoorstellen indient, wordt het standaard-reglement definitief vastgesteld 
voor dat verband. 
In gemeenten waar op het moment van de fusie geen erkende CDA-verbanden 
bestaan, worden de in die gemeenten 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 eveneens het standaard-reglement. 
De besturen van de tot de fusiedatum in de desbetreffende gemeenten be- 
staande gemeentelijke organisaties van de drie partijen zijn er voor verant- 
woordelijk,dat binnen zes maanden na de fusiedatum een nieuw bestuur van het 
verband in oprichting wordt gekozen, volgens de procedure vermeld in het 
standaard-reglement. Bestonden er tot de fusiedatum geen gemeentelijke or- 
ganisaties van de drie partijen in een bepaalde gemeente, dan wordt de zojuist 
genoemde verantwoordelijkheid overgenomen door het bestuur van de be- 
treffende kamerkring. Het nieuw gekozen bestuur van het CDA-verband in 
oprichting draagt zorg, dat de aanvraag om erkenning vanwege het partijbe- 
stuur van het CDA binnen zes maanden na de fusiedatum wordt aangevraagd, 
conform de daarvoor geldende procedure, als vastgelegd in de statuten en reg- 
lementen van de partij het CDA. 

Artikel S.lO. 

Leden van het CDA, die vóór de fusiedatum zijn gei'nstalleerd als erelid of 
lid van verdienste van één van de partijen AR, CHU enlof KVP, zijn met in- 
gang van de fusiedatum en zolang hun lidmaatschap van de partij het CDA 
voortduurt, adviserend lid van de partijraad. 



De kandidaten worden aangewezen volgens de eigen procedures geldende voor 
iedere afzonderlijke partij. 
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voor dit verband in oprichting geldt eveneens het standaard-reglement. 
De besturen van de tot de fusiedatum in de desbetreffende gemeenten be- 
staande gemeentelijke organisaties van de drie partijen zijn er voor verant- 
woordelijk,dat binnen zes maanden na de fusiedatum een nieuw bestuur van het 
verband in oprichting wordt gekozen, volgens de procedure vermeld in het 
standaard-reglement. Bestonden er tot de fusiedatum geen gemeentelijke or- 
ganisaties van de drie partijen in een bepaalde gemeente, dan wordt de zojuist 
genoemde verantwoordelijkheid overgenomen door het bestuur van de be- 
treffende kamerkring. Het nieuw gekozen bestuur van het CDA-verband in 
oprichting draagt zorg, dat de aanvraag om erkenning vanwege het partijbe- 
stuur van het CDA binnen zes maanden na de fusiedatum wordt aangevraagd, 
conform de daarvoor geldende procedure, als vastgelegd in de statuten en reg- 
lementen van de partij het CDA. 
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Leden van het CDA, die vóór de fusiedatum zijn gei'nstalleerd als erelid of 
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STATUTEN VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL 

Hoofdstuk I: PARTIJ 

A. Naam en zetel 

Ar t i ke l  1 

a. De  vereniging draagt de  naam Christen Democratisch Appel, hierna te noe- 
men: CDA; 

b. zi j  heeft haar zetel t e  's-Gravenhage; 
c. het  CDA, opgericht o p  15 april 1975, is een pol i t ieke parti j. 

B. Grondslag 
Art ike l  2 

Het C D A  aanvaardt de  Heilige Schr i f t  als richtsnoer voor het pol i t ieke handelen. 

C. Doel 
Art ike l  3 

Het  C D A  streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte 
krijgt, de mens z i jn  vr i jheid en verantwoordeli jkheid kan beleven en waarin het 
welzijn van allen w o r d t  gediend; het legt zi jn pol i t ieke overtuiging vast i n  een 
Program van Uitgangspunten en z i jn  concrete doeleinden i n  een actieprogramma, 
waarmede he t  zich u i tdrukkel i jk  r icht  t o t  de gehele Nederlandse samenleving 
zonder onderscheid naar geloofsovertuiging o f  maatschappelijke groepering. 

Ar t ike l  4 

Het C D A  w i l  o p  basis van de i n  artikel 2 genoemde grondslag z i jn  doel bereiken 
door  het bevorderen van de bezinning op, de verdieping, vernieuwing en verbrei- 
ding van de christendemocratische gedachte met  alle middelen, welke hem ten 
dienste staan. 

Hoofdstuk I I: LIDMAATSCHAP 

A. Leden 

Ar t i ke l  5 

Lid van het C D A  kan  zi jn iedere Nederlander, alsmede iedere niet-Nederlander, 
die Nederlands ingezetene is, d ie  de  leeft i jd van veertien jaar heeft bereikt en d ie 
instemt met  de grondslag en het  doel  van het  CDA. 

Ar t ike l  6 

De aanmelding voor het lidmaatschap v indt  plaats rechtstreeks b i j  het  part i j -  
secretariaat te 's-Gravenhage o f  via de gemeentelijke afdeling. He t  partijsecreta- 
riaat geeft van elke inschrijving van een lid kennis aan de betreffende gemeente- 
l i jke afdeling en, indien aanwezig, aan de betreffende w i j k -  o f  dorpsafdeling. 

Ar t ike l  7 

Gedurende een periode van acht weken na de inschrijving heeft een lid geen 
stemrecht en  kan het n ie t  voor  bestuurli jke en vertegenwoordigende functies wor -  
den gekandideerd. 

Ar t ike l  8 

leder lid verplicht zich t o t  betaling van een jaarlijks door  de  parti jraad vast t e  
stellen contributie, waarbij rekening gehouden word t  met  z i jn  financiële draag- 
kracht. 

B. Leden buitenland 
Art ike l  9 

De i n  he t  buitenland woonachtige leden ressorteren onder de kamerkring 
's-Gravenhage. Van hun  contributiebedrag draagt het  parti jbestuur een deel af 
aan dit verband. 

Ar t ike l  10 

De i n  artikel 9 bedoelde leden z i jn  bevoegd voorstellen en amendementen, ter  
behandeling door  de parti jraad en het congres, i n  t e  dienen b i j  de kamerkring 
's-Gravenhage en deze i n  de vergadering van de kamerkring te  verdedigen. 

C. Beëindiging lidmaatschap 

Art ike l  11 

I Het  lidmaatschap van het C D A  eindigt door: 

1 a. overlijden; 
b. opzegging; 

I c. vervallenverklaring vanwege het parti jbestuur wegens het niet-voldoen aan de  
aan het  lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen; 

l 
d. royement. 

! Ar t ike l  12 
Opzegging van het lidmaatschap moet  schrifteli jk plaatsvinden, hetzi j  recht- 
streeks b i j  het partijsecretariaat te  's-Gravenhage, danwel via de gemeentelijke af- 

i deling. De opzegging dient vóór 1 november van het lopende contributiejaar b i j  
het  partijsecretariaat te zi jn gemeld. Opzegging ontslaat niet van de verplichting 
t o t  contributiebetaling over dat  jaar. 
Opzeggingstermijnen worden geregeld b i j  huishoudelijk reglement. 

l 

Ar t ike l  13 

i Een lid kan geroyeerd worden door  het parti jbestuur wegens handelen i n  stri jd 
met  de statuten, reglementen o f  besluiten van de partijorganen o f  van de ver- 

I banden, danwel omdat de par t i j  op  onredelijke wijze word t  benadeeld. De roye- 
mentsprocedure word t  nader geregeld i n  het huishoudelijk reglement. 



STATUTEN VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL 

Hoofdstuk I: PARTIJ 

A. Naam en zetel 

Ar t i ke l  1 

a. De  vereniging draagt de  naam Christen Democratisch Appel, hierna te noe- 
men: CDA; 

b. zi j  heeft haar zetel t e  's-Gravenhage; 
c. het  CDA, opgericht o p  15 april 1975, is een pol i t ieke parti j. 

B. Grondslag 
Art ike l  2 

Het C D A  aanvaardt de  Heilige Schr i f t  als richtsnoer voor het pol i t ieke handelen. 

C. Doel 
Art ike l  3 
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Program van Uitgangspunten en z i jn  concrete doeleinden i n  een actieprogramma, 
waarmede he t  zich u i tdrukkel i jk  r icht  t o t  de gehele Nederlandse samenleving 
zonder onderscheid naar geloofsovertuiging o f  maatschappelijke groepering. 

Ar t ike l  4 

Het C D A  w i l  o p  basis van de i n  artikel 2 genoemde grondslag z i jn  doel bereiken 
door  het bevorderen van de bezinning op, de verdieping, vernieuwing en verbrei- 
ding van de christendemocratische gedachte met  alle middelen, welke hem ten 
dienste staan. 

Hoofdstuk I I: LIDMAATSCHAP 

A. Leden 

Ar t i ke l  5 

Lid van het C D A  kan  zi jn iedere Nederlander, alsmede iedere niet-Nederlander, 
die Nederlands ingezetene is, d ie  de  leeft i jd van veertien jaar heeft bereikt en d ie 
instemt met  de grondslag en het  doel  van het  CDA. 

Ar t ike l  6 

De aanmelding voor het lidmaatschap v indt  plaats rechtstreeks b i j  het  part i j -  
secretariaat te 's-Gravenhage o f  via de gemeentelijke afdeling. He t  partijsecreta- 
riaat geeft van elke inschrijving van een lid kennis aan de betreffende gemeente- 
l i jke afdeling en, indien aanwezig, aan de betreffende w i j k -  o f  dorpsafdeling. 

Ar t ike l  7 

Gedurende een periode van acht weken na de inschrijving heeft een lid geen 
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l 
d. royement. 

! Ar t ike l  12 
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t o t  contributiebetaling over dat  jaar. 
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l 

Ar t ike l  13 

i Een lid kan geroyeerd worden door  het parti jbestuur wegens handelen i n  stri jd 
met  de statuten, reglementen o f  besluiten van de partijorganen o f  van de ver- 

I banden, danwel omdat de par t i j  op  onredelijke wijze word t  benadeeld. De roye- 
mentsprocedure word t  nader geregeld i n  het huishoudelijk reglement. 



Artikel 14 

Tegen het besluit van het partijbestuur tot vervallenverklaring van het lidmaat- 
schap enlof tot royement staat beroep open bij de Commissie van Beroep. 

Hoofdstuk I II: PARTIJORGANISATIE 

Artikel 15 

Het CDA kent binnen zijn partijorganisatie op plaatselijk, gemeentelijk, regio- 
naal en provinciaal niveau verbanden; op landelijk niveau achtereenvolgens or- 
ganen, bijzondere organen en bijzondere organisaties. 

A. Verbanden 

Artikel 16 

Verbanden van het CDA zijn: de gemeentelijke afdeling, de wijk- of dorpsaf- 
deling, de kamerkring, de provinciale afdeling, de bijzondere afdeling. Een ver- 
band komt 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 bepalingen mogen bevatten strijdig met de statuten en het huishoude- 
lijk reglement van het CDA. Het dagelijks bestuur kan afwijking van deze regle- 
menten toestaan. 

Artikel 18 

Een verband kan de bevoegdheden, welke krachtens deze statuten enlof krach- 
tens enig ander reglement binnen partijverband zijn toegekend, alleen uitoefenen, 
wanneer aan de financiële verplichtingen tegenover het partijbestuur over het 
voorafgaande boekjaar zijn voldaan. 

Artikel 19 

Het partijbestuur heeft de bevoegdheid een verband, ter zake van overtreding van 
deze statuten enlof van enig ander reglement binnen partijverband enlof beslui- 
ten van de partijorganen, danwel omdat de partij op onredelijke wijze wordt be- 
nadeeld, van haar rechten vervallen te verklaren. 
Van de beslissing van het partijbestuur staat beroep open bij de Commissie van 
Beroep. 

A.I.: 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 gevestigde afdeling een gemeente behoort, waar niet of 
niet meer een afdeling bestaat. 
De in die gemeente woonachtige leden hebben voor de behandeling van lande- 
lijke en provinciale enlof regionale aangelegenheden, toegang tot de vergaderin- 
gen van die aangewezen afdeling. 
Deze leden hebben in die vergaderingen met betrekking tot landelijke en provin- 
ciale enlof regionale aangelegenheden dezelfde rechten als tot die afdeling beho- 
rende leden. 

Artikel 22 

Binnen een zelfde werkgebied kan slechts één gemeentelijke afdeling werkzaam 
zijn. 

Artikel 23 

Met instemming van het partijbestuur kunnen binnen het werkgebied wijk- of 
dorpsafdelingen worden ingesteld. Indien binnen een gemeente een wijk- of 
dorpsafdeling tot stand i s  gekomen, zijn de bepalingen genoemd in artikel 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 geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in arti- 
kel 17 van deze statuten vast te stellen, reglementen. 

A.I. 1 .: Kandidaatstelling voor de gemeenteraad 

Artikel 25 

Iedere gemeentlijke afdeling is  - behoudens bijzondere omstandigheden, zulks 
ter beoordeling van het partijbestuur en gehoord door het bestuur van de betref- 
fende kamerkring - verplicht aan de raadsverkiezingen binnen haar werkgebied 
deel te nemen met een CDA-kandidatenlijst. 

Artikel 26 

In afwijking van het bepaalde in artikel 25 van deze statuten, kan de gemeente- 
lijke afdeling, met instemming van het partijbestuur en nadat het bestuur van de 
betrokken kamerkring is gehoord, t e  zamen met één of meer andere politieke 
groeperingen binnen haar werkgebied met een kandidatenlijst aan de verkiezin- 
gen voor leden van de gemeenteraad deelnemen. 

Artikel 27 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de leiding bij de voorbereiding 
en de organisatie van de verkiezing voor leden van de gemeenteraad. 
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A r t i k e l  28 
D e  kandidaatstellingsprocedure word t  geregeld i n  het reglement voor de voorbe- 
reiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de gemeenteraad. 

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

A r t i k e l  29 

Overeenkomstig artikel 23 van deze statuten kunnen binnen het werkgebied van 
een gemeentelijke afdeling één o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen worden inge- 
steld. 

A r t i k e l  30 

A l l e  leden van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van een nader aan te  
d u i d e n  werkgebied, vormen een w i j k -  o f  dorpsafdeling. Een w i j k -  o f  dorpsaf- 
de l ing dient ten minste t ien leden te  tellen. 

A r t i k e l  31 

Binnen  eenzelfde werkgebied kan slechts één wi jk-  o f  dorpsafdeling werkzaam 
zijn. 

A r t i k e l  32 

I n d i e n  twee o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen binnen één gemeente t o t  stand z i jn  
gekomen, vormen zi j  i n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  art ikel 20 van deze sta- 
tu ten ,  de gemeentelijke afdeling. 

A r t i k e l  33 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van een 
w i j k -  o f  dorpsafdeling en een door  meer van deze afdelingen gevormde gemeente- 
l i j k e  afdeling worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde i n  artikel 17 van 
deze statuten vast te stellen, reglementen. 

A.3.: Kamerkring 
A r t i k e l  34 

D e  afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een Kamerkieskring, vormen te 
zamen een kamerkring. 

A r t i k e l  35 

B i n n e n  een zelfde werkgebied kan slechts één kamerkring werkzaam zijn. 

A r t i k e l  36 

De vergaderingen van de kamerkring z i jn  toegankelijk voor alle leden binnen 
zi j  n ressort. 

A r t i ke l  37 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van h u n  ledentallen afgevaardigden 
aan, d ie  stemrecht hebben i n  de vergaderingen van de kamerkring. 
In die gevallen, waarin een gemeentelijke afdeling w o r d t  gevormd door  twee o f  
meer wi jk-  o f  dorpsafdelingen heeft iedere laatstbedoelde afdeling i n  alle gevallen 
het  recht t o t  aanwijzing van ten minste één afgevaardigde naar de kamerkring, 
zulks overeenkomstig de bepalingen i n  de reglementen als i n  art ikel 33 van deze 
statuten bedoeld. 

A r t i ke l  38 

Vallen de grenzen van de Kamerkieskring samen m e t  die van een gemeente, 
dan is de gemeentelijke afdeling tevens d e  kamerkring. 

A r t i ke l  39 

Met  instemming van het parti jbestuur kunnen de kamerkringen, welke binnen 
de grenzen van een provincie h u n  werkgebied hebben, taken en bevoegdheden 
overdragen aan de binnen die provincie aanwezige provinciale afdeling. 

A r t i ke l  40 

Met  instemming van het parti jbestuur kunnen o p  verzoek van één o f  meer der 
betrokken kamerkringen i n  gevolge artikel 39 van deze statuten overgedragen 
taken en bevoegdheden aan een provinciale afdeling wederom door  alle hierbi j  
betrokken kamerkringen ter  hand worden genomen. 

Ar t i ke l  41 
Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met  de grenzen van een provin- 
cie, dan is de kamerkring tevens de provinciale afdeling. 

A r t i ke l  42 

Het  bestuur van een Kamerkring kan o p  ini t iat ief van en i n  overleg met  gemeen- 
tel i jke verbanden binnen zi jn ressort regionale verbanden i n  het  leven roepen en 
daaraan bevoegdheden overdragen met  inachtneming van het  ter  zake bepaalde 
in he t  huishoudelijk reglement. 
Zolang het gebied binnen de grenzen van de Zuidel i jke IJsselmeerpolders niet 
b i j  de wet provinciaal is ingediend, wormen de binnen dat  gebied aanwezige ver- 
banden een regionaal verband o p  d e  voet van het ter zake bepaalde i n  het huis- 
houdelijk reglement, ressorterend onder de kamerkring. 

A r t i ke l  43 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van een 
kamerkring worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van 
deze statuten vast te  stellen reglementen. 
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Art ike l  52 A.4.: Provinciale afdeling 

Art ike l  44 

De afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een provincie, vormen te zamen 
een provinciale afdeling. 

Ar t ike l  45 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één provinciale afdeling werkzaam zijn. 

Ar t ike l  46 

De vergaderingen van de  provinciale afdeling z i jn  toegankelijk voor alle leden 
binnen haar ressort. 

Ar t ike l  47 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van h u n  iedentallen afgevaardig- 
den aan, die stemrecht hebben i n  de vergaderingen van de provinciale afdeling. 
I n  die gevallen, waarin een gemeentelijke afdeling word t  gevormd door  twee 
o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen, is het bepaalde i n  artikel 37 van deze statuten 
van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  48 

Het bestuur van een provinciale afdeling kan o p  ini t iat ief van en i n  overleg met  
gemeentelijke verbanden binnen haar ressort regionale verbanden i n  het leven 
roepen en daaraan bevoegdheden overdragen met inachtneming van het  ter zake 
bepaalde i n  het huishoudelijk reglement. I n  die gevallen waarbij artikel 41 van 
deze statuten niet van toepassing is, behoeft  de instelling van deze kr ingen tevens 
de instemming van de hierbi j  betrokken kamerkringen. 

Ar t i ke l  49 

Indien b innen het werkgebied van een provinciale afdeling twee o f  meer kamer- 
kringen h u n  werkgebied hebben, wi jst  de algemene ledenvergadering van elk van 
deze kamerkringen één o f  meer van haar bestuursleden aan als l i d  van het  be- 
stuur van deze provinciale afdeling. 

Ar t ike l  50 

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

A.4.1.: Kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 
Art ike l  51 

iedere provinciale afdeling is verplicht aan de statenverkiezingen binnen haar 
werkgebied deel te nemen met  een CDA-kandidatenli jst. 

I n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  artikel 51 van deze statuten kan de provinciale 
afdeling, met  instemming van het  partijbestuur, te zamen met  één o f  meer ande- 
re polit ieke groeperingen binnen haar werkgebied met  een kandidatenli jst aan de 
verkiezingen voor leden van de  Provinciale Staten deelnemen. 

Ar t ike l  53 

Het bestuur van de  provinciale afdeling heeft de leiding b i j  de voorbereiding 
en de organisatie van de verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten. 

Ar t ike l  54 

De kandidaatstellingsprocedure w o r d t  geregeld i n  het reglement voor de voorbe- 
reiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de Provinciale Staten. 

A.5.: Bijzondere afdeling 

Art ike l  55 

De afdeling(en) gevestigd binnen de grenzen van een gebied, waarvoor b i j  de wet 
een openbaar lichaam is ingesteld o f  binnen de grenzen van een gebied, waarvoor 
o p  grond van een gemeenschappelijke regeling een rechtspersoonlijkheid bezit- 
tend lichaam is genoemd, waarvan de voorzitter is, c.q. word t  benoemd door  de 
Kroon, danwel waarvoor binnen de grenzen van een gemeente deelraden worden 
geformeerd, vormen (te zamen) een bijzondere afdeling. 

Ar t ike l  56 

De bepalingen i n  de artikelen 45, 46 en 50 t o t  en met  53 van deze statuten z i jn  
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  57 

Indien sprake is van een bijzondere afdeling i n  eerstbedoelde zin, is artikel 47 
van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  58 

De kandidaatstellingsprocedure word t  i n  dat geval geregeld i n  het  reglement voor 
de voorbereiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van het,bij wet 
ingestelde openbaar lichaam o f  een, o p  grond van een gemeenschappelijke rege- 
ling, rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. 

Ar t ike l  59 

Indien sprake is van een deelraad, dan vormt de binnen de grenzen van bedoeld 
gemeentelijk deelgebied t o t  stand gekomen wi jk-  o f  dorpsafdeling tevens een bi j -  
zondere afdeling. Hebben twee o f  meer wi jk- o f  dorpsafdelingen binnen de gren- 
zen van bedoeld gemeentelijk deelgebied hun ressort, dan is artikel 47 van deze 
statuten van overeenkomstige toepassing. 



Art ike l  52 A.4.: Provinciale afdeling 

Art ike l  44 

De afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een provincie, vormen te zamen 
een provinciale afdeling. 

Ar t ike l  45 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één provinciale afdeling werkzaam zijn. 

Ar t ike l  46 

De vergaderingen van de  provinciale afdeling z i jn  toegankelijk voor alle leden 
binnen haar ressort. 

Ar t ike l  47 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van h u n  iedentallen afgevaardig- 
den aan, die stemrecht hebben i n  de vergaderingen van de provinciale afdeling. 
I n  die gevallen, waarin een gemeentelijke afdeling word t  gevormd door  twee 
o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen, is het bepaalde i n  artikel 37 van deze statuten 
van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  48 

Het bestuur van een provinciale afdeling kan o p  ini t iat ief van en i n  overleg met  
gemeentelijke verbanden binnen haar ressort regionale verbanden i n  het leven 
roepen en daaraan bevoegdheden overdragen met inachtneming van het  ter zake 
bepaalde i n  het huishoudelijk reglement. I n  die gevallen waarbij artikel 41 van 
deze statuten niet van toepassing is, behoeft  de instelling van deze kr ingen tevens 
de instemming van de hierbi j  betrokken kamerkringen. 

Ar t i ke l  49 

Indien b innen het werkgebied van een provinciale afdeling twee o f  meer kamer- 
kringen h u n  werkgebied hebben, wi jst  de algemene ledenvergadering van elk van 
deze kamerkringen één o f  meer van haar bestuursleden aan als l i d  van het  be- 
stuur van deze provinciale afdeling. 

Ar t ike l  50 

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

A.4.1.: Kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 
Art ike l  51 

iedere provinciale afdeling is verplicht aan de statenverkiezingen binnen haar 
werkgebied deel te nemen met  een CDA-kandidatenli jst. 

I n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  artikel 51 van deze statuten kan de provinciale 
afdeling, met  instemming van het  partijbestuur, te zamen met  één o f  meer ande- 
re polit ieke groeperingen binnen haar werkgebied met  een kandidatenli jst aan de 
verkiezingen voor leden van de  Provinciale Staten deelnemen. 

Ar t ike l  53 

Het bestuur van de  provinciale afdeling heeft de leiding b i j  de voorbereiding 
en de organisatie van de verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten. 

Ar t ike l  54 

De kandidaatstellingsprocedure w o r d t  geregeld i n  het reglement voor de voorbe- 
reiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de Provinciale Staten. 

A.5.: Bijzondere afdeling 

Art ike l  55 

De afdeling(en) gevestigd binnen de grenzen van een gebied, waarvoor b i j  de wet 
een openbaar lichaam is ingesteld o f  binnen de grenzen van een gebied, waarvoor 
o p  grond van een gemeenschappelijke regeling een rechtspersoonlijkheid bezit- 
tend lichaam is genoemd, waarvan de voorzitter is, c.q. word t  benoemd door  de 
Kroon, danwel waarvoor binnen de grenzen van een gemeente deelraden worden 
geformeerd, vormen (te zamen) een bijzondere afdeling. 

Ar t ike l  56 

De bepalingen i n  de artikelen 45, 46 en 50 t o t  en met  53 van deze statuten z i jn  
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  57 

Indien sprake is van een bijzondere afdeling i n  eerstbedoelde zin, is artikel 47 
van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

Ar t ike l  58 

De kandidaatstellingsprocedure word t  i n  dat geval geregeld i n  het  reglement voor 
de voorbereiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van het,bij wet 
ingestelde openbaar lichaam o f  een, o p  grond van een gemeenschappelijke rege- 
ling, rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. 

Ar t ike l  59 

Indien sprake is van een deelraad, dan vormt de binnen de grenzen van bedoeld 
gemeentelijk deelgebied t o t  stand gekomen wi jk-  o f  dorpsafdeling tevens een bi j -  
zondere afdeling. Hebben twee o f  meer wi jk- o f  dorpsafdelingen binnen de gren- 
zen van bedoeld gemeentelijk deelgebied hun ressort, dan is artikel 47 van deze 
statuten van overeenkomstige toepassing. 



Ar t i ke l  60 

I n  geval artikel 5 9  van deze statuten van toepassing is, word t  de kandidaatstel- 
lingsprocedure geregeld i n  het  reglement voor de voorbereiding der kandidaat- 
stelling voor verkiezing van leden van de b i j  gemeentelijk besluit ingestelde deel- 
raad. 

Ar t i ke l  61 

Is er geen formeel t o t  stand gekomen verband binnen de i n  artikel 5 5  van deze 
statuten bedoelde grenzen aanwezig, dan z i jn  voor deelname aan de hier bedoelde 
verkiezingen respectievelijk de  provinciale afdeling en de gemeentelijke afdeling 
verantwoordeli jk. 

A r t i ke l  62 

Ind ien artikel 61 van deze statuten van toepassing is, hebben uitsluitend de b in-  
nen bedoelde grenzen woonachtige leden ten aanzien van de kandidaatstellings- 
procedure stemrecht. 

A r t i ke l  63 

Een bijzondere afdeling is met  adviserende stem vertegenwoordigd i n  de betrok- 
ken  kamerkring(en) en provinciale afdeling(en) respectievelijk i n  de gemeente- 
l i jke afdeling. 

B. Organen 
Ar t i ke l  64 

Organen van het  C D A  zijn: het  congres. de partijraad, het partijbestuur, het  
dagelijks bestuur en het  presidium. 

Ar t i ke l  65 

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van de organen worden 
geregeld i n  het  huishoudelijk reglement. 

B. 1 .: Congres 

B.l  .l .: Samenstelling 
Ar t i ke l  66 

Het  congres bestaat u i t :  
a. stemhebbende leden 

1. de leden, aangewezen d o o r  de gemeentelijke afdelingen; 
2. de  stemhebbende leden van de partijraad; 
3. de leden van he t  bestuur van het  vrouwenberaad; 
4. de leden van he t  bestuur van het  wetenschappelijk instituut; 
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Gemeente- en Provincie- 

bestuurders; 
6 .  vi j f t ig leden aangewezen door  de jongerenorganisatie. 

b. adviserende leden 
1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van de Tweede Kamer-  

fractie der Staten-Generaal en  de  Nederlandse leden van de  christen- 
democratische fractie i n  het Europese Parlement; 

2. de secretaris, benoemd door  het partijbestuur; 
3. de leden van de door  het parti jbestuur ingestelde vaste en bi jzondere 

commissies; 
4. de leden van de Financiële Commissie; 
5. de leden van de Commissie van Beroep. 

B.l  .Z.: Taak en bevoegdheden 
Art ike l  67 

Het congres heeft t o t  taak en is bevoegd tot :  
a. de toetsing van het pol i t ieke beleid, met  name van de fracties i n  de Eerste 

Kamer en i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de christen-demo- 
cratische fractie i n  het Europese Parlement; 

b. het aannemen van resoluties en het  doen van uitspraken, zowel over organi- 
satorische zaken als over vraagstukken van pol i t iek beleid. Een resolutie o f  
uitspraak moet  schrifteli jk worden ingediend; 

c. de bespreking van het  beleid van de partijraad; 
d. de bekrachtiging van programs ten behoeve van de verkiezingen van de leden 

van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van d e  
leden van het  Europese Parlement. 
De procedure voor de totstandkoming en vaststelling van programs is geregeld 
i n  het reglement voor de  vaststelling van programs; 

e. de bekrachtiging van model-programs ten behoeve van verkiezingen van de 
leden van de vertegenwoordigende lichamen, welke n iet  i n  lid d van d i t  art i -  
kel zi jn genoemd; 

f. de vaststelling van het  Program van Uitgangspunten van het  C D A  en wijziging 
daarvan, waartoe een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stem- 
men is vereist; 

g. de vaststelling van de uitslag van de schrifteli jke verkiezing van de voorzi t ter 
en de beide ondervoorzitters door  de gemeentelijke afdelingen en de stemheb- 
bende leden van de parti jraad 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 i n  artikel 1 1 van het reglement voor de voorbereiding van de kandi- 
daatstelling voor de verkiezingen der leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal; 

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

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

k .  de verkiezing van tenminste v i j f  leden en hun  plaatsvervangers van de Com- 
missie van Beroep, o p  voordracht van de partijraad; 

I. de benoeming van ereleden o p  voorstel van het partijbestuur. 



Ar t i ke l  60 

I n  geval artikel 5 9  van deze statuten van toepassing is, word t  de kandidaatstel- 
lingsprocedure geregeld i n  het  reglement voor de voorbereiding der kandidaat- 
stelling voor verkiezing van leden van de b i j  gemeentelijk besluit ingestelde deel- 
raad. 

Ar t i ke l  61 

Is er geen formeel t o t  stand gekomen verband binnen de i n  artikel 5 5  van deze 
statuten bedoelde grenzen aanwezig, dan z i jn  voor deelname aan de hier bedoelde 
verkiezingen respectievelijk de  provinciale afdeling en de gemeentelijke afdeling 
verantwoordeli jk. 

A r t i ke l  62 

Ind ien artikel 61 van deze statuten van toepassing is, hebben uitsluitend de b in-  
nen bedoelde grenzen woonachtige leden ten aanzien van de kandidaatstellings- 
procedure stemrecht. 

A r t i ke l  63 

Een bijzondere afdeling is met  adviserende stem vertegenwoordigd i n  de betrok- 
ken  kamerkring(en) en provinciale afdeling(en) respectievelijk i n  de gemeente- 
l i jke afdeling. 

B. Organen 
Ar t i ke l  64 

Organen van het  C D A  zijn: het  congres. de partijraad, het partijbestuur, het  
dagelijks bestuur en het  presidium. 

Ar t i ke l  65 

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van de organen worden 
geregeld i n  het  huishoudelijk reglement. 

B. 1 .: Congres 

B.l  .l .: Samenstelling 
Ar t i ke l  66 

Het  congres bestaat u i t :  
a. stemhebbende leden 

1. de leden, aangewezen d o o r  de gemeentelijke afdelingen; 
2. de  stemhebbende leden van de partijraad; 
3. de leden van he t  bestuur van het  vrouwenberaad; 
4. de leden van he t  bestuur van het  wetenschappelijk instituut; 
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Gemeente- en Provincie- 

bestuurders; 
6 .  vi j f t ig leden aangewezen door  de jongerenorganisatie. 

b. adviserende leden 
1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van de Tweede Kamer-  

fractie der Staten-Generaal en  de  Nederlandse leden van de  christen- 
democratische fractie i n  het Europese Parlement; 

2. de secretaris, benoemd door  het partijbestuur; 
3. de leden van de door  het parti jbestuur ingestelde vaste en bi jzondere 

commissies; 
4. de leden van de Financiële Commissie; 
5. de leden van de Commissie van Beroep. 

B.l  .Z.: Taak en bevoegdheden 
Art ike l  67 

Het congres heeft t o t  taak en is bevoegd tot :  
a. de toetsing van het pol i t ieke beleid, met  name van de fracties i n  de Eerste 

Kamer en i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de christen-demo- 
cratische fractie i n  het Europese Parlement; 

b. het aannemen van resoluties en het  doen van uitspraken, zowel over organi- 
satorische zaken als over vraagstukken van pol i t iek beleid. Een resolutie o f  
uitspraak moet  schrifteli jk worden ingediend; 

c. de bespreking van het  beleid van de partijraad; 
d. de bekrachtiging van programs ten behoeve van de verkiezingen van de leden 

van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van d e  
leden van het  Europese Parlement. 
De procedure voor de totstandkoming en vaststelling van programs is geregeld 
i n  het reglement voor de  vaststelling van programs; 

e. de bekrachtiging van model-programs ten behoeve van verkiezingen van de 
leden van de vertegenwoordigende lichamen, welke n iet  i n  lid d van d i t  art i -  
kel zi jn genoemd; 

f. de vaststelling van het  Program van Uitgangspunten van het  C D A  en wijziging 
daarvan, waartoe een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stem- 
men is vereist; 

g. de vaststelling van de uitslag van de schrifteli jke verkiezing van de voorzi t ter 
en de beide ondervoorzitters door  de gemeentelijke afdelingen en de stemheb- 
bende leden van de parti jraad 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 i n  artikel 1 1 van het reglement voor de voorbereiding van de kandi- 
daatstelling voor de verkiezingen der leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal; 

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

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

k .  de verkiezing van tenminste v i j f  leden en hun  plaatsvervangers van de Com- 
missie van Beroep, o p  voordracht van de partijraad; 

I. de benoeming van ereleden o p  voorstel van het partijbestuur. 



B.2.: Partijraad 

B.2.1.: Samenstelling 

Ar t i ke l  68 

De parti jraad bestaat ui t :  
p. stemhebbende leden 

1. de stemhebbende leden van het  partijbestuur; 
2. de  leden, aangewezen d o o r  de kamerkringen; 
3. de leden van de Kader- en Vormingscommissie; 
4. de leden van de Commissie Buitenland; 
5. de  leden van het  dagelijks bestuur van het  vrouwenberaad; 
6 .  de leden van he t  dagelijks bestuur van het  wetenschappelijk instituut; 
7. de  leden van het  dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeente- en 

Provinciebestuurders; 
8. de leden van he t  dagelijks bestuur van de jongerenorganisatie o f  hun  plaats- 

vervangers. 

b. adviserende leden 
1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van de Tweede Kamer- 

fractie der Staten-Generaal en de Nederlandse leden van de christen-demo- 
cratische fractie i n  he t  Europese Parlement; 

2. de  secretaris; 
3. de  leden van het bestuur van het  vrouwenberaad; 
4. de leden van het  bestuur van het  wetenschappelijk inst i tuut;  
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Gemeente- en Provincie- 

bestuurders; 
6. de leden van het  bestuur van de jongerenorganisatie; 
7. de leden van de door  het  parti jbestuur ingestelde vaste en bijzondere 

commissies; 
8. de leden van de Financiële Commissie; 
9. de leden van de  Commissie van Beroep. 

B.2.2.: Taak en bevoegdheden 

Ar t i ke l  69 

De parti jraad heeft  t o t  taak en is bevoegd to t :  
a. de behandeling en vaststelling van de jaarverslagen van de partijorganen en 

van de bijzondere organen en de behandeling van de jaarverslagen van de b i j -  
zondere organisaties, direct o f  indirect werkzaam binnen het  partijverband; 

b. de behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en las- 
ten, alsmede de  begroting van de  instanties. welke - ten behoeve van de  i n  l i d  
a van d i t  artikel bedoelde parti jorganen en bijzondere organen - de geldmid- 
delen enlof  eigendommen beheren. 
Na  goedkeuring van de balans en rekening van baten en lasten van deze in-  
stanties word t  décharge verleend aan het parti jbestuur en de besturen van de 
bedoelde bijzondere organen; 

c. de behandeling van de balans en de rekening van baten en lasten, alsmede de 

begroting van de in Hoofdstuk 111, paragraaf D bedoelde bijzondere organisa- 
ties; 

d. de vaststelling van programs ten behoeve van de verkiezingen van de leden van 
d e  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 verkiezingen van de leden 
van de vertegenwoordigende lichamen, welke niet i n  l i d  d van dit artikel z i jn  
genoemd; 

f. de vaststelling van de - overeenkomstig de, i n  de reglementen voor de voorbe- 
reiding van de kandidaatstelling voor verkiezing van respectievelijk de leden 
van de Tweede Kamer en de leden van het  Europees Parlement, vastgestelde 
procedure - i n  te dienen kandidatenlijst(en); 

g. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, zowel over organi- 
satorische zaken als over vraagstukken van pol i t iek beleid. Een resolutie o f  
uitspraak moet  schrifteli jk worden ingediend; 

h. de bespreking van het  pol i t ieke beleid van de fracties i n  de Eerste Kamer en 
i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de fractie i n  het Europees 
Parlement; 

i. het  opstellen van een voordracht voor de verkiezing van de voorzitter en de 
beide ondervoorzitters, alsmede voor de verkiezing van de leden en hun  
plaatsvervangers van de Commissie van Beroep; 

j. de vaststelling en wijziging - met  inachtneming van de bepalingen van deze 
statuten - van reglementen, onverminderd het bepaalde i n  artikel 6 7  l i d  i van 
deze statuten, alsmede van notarieel te verlijden statuten van instanties, d ie  
voor bijzondere organen in  het leven worden geroepen ten behoeve van het  
beheer van geldmiddelen enlof  eigendommen; 

k .  de goedkeuring van, alsmede wijziging van statuten en reglementen van de i n  
Hoofdstuk I I I, paragraaf D van deze statuten bedoelde bijzondere organisa- 
ties; 

l. de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse contr ibut ie per lid, door  de ge- 
meentelijke afdelingen verschuldigd; 

m. he t  optreden als plaatsvervanger van het congres i n  spoedeisende gevallen; 
n. de verkiezing van ten minste t ien 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 Vormingscommissie, van de 

Commissie Buitenland, van de Huisvestingscommissie, van het College van 
Bindend Adviseurs, van het Wetenschappelijk Inst i tuut en van het Vrouwen- 
beraad; 

q. He t  nemen van beslissingen over alle voorstellen van organisatorische en finan- 
ciële aard, welke door  kamerkringen enlof  door  gemeentelijke afdelingen ten- 
minste acht weken voordat de vergadering van de partijraad plaatsvindt, ter  
behandeling o p  de partijraad b i j  het partijbestuur z i jn  ingediend, dat  zulks 
van een pre-advies voorziet. 



B.2.: Partijraad 

B.2.1.: Samenstelling 

Ar t i ke l  68 

De parti jraad bestaat ui t :  
p. stemhebbende leden 

1. de stemhebbende leden van het  partijbestuur; 
2. de  leden, aangewezen d o o r  de kamerkringen; 
3. de leden van de Kader- en Vormingscommissie; 
4. de leden van de Commissie Buitenland; 
5. de  leden van het  dagelijks bestuur van het  vrouwenberaad; 
6 .  de leden van he t  dagelijks bestuur van het  wetenschappelijk instituut; 
7. de  leden van het  dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeente- en 

Provinciebestuurders; 
8. de leden van he t  dagelijks bestuur van de jongerenorganisatie o f  hun  plaats- 

vervangers. 

b. adviserende leden 
1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van de Tweede Kamer- 

fractie der Staten-Generaal en de Nederlandse leden van de christen-demo- 
cratische fractie i n  he t  Europese Parlement; 

2. de  secretaris; 
3. de  leden van het bestuur van het  vrouwenberaad; 
4. de leden van het  bestuur van het  wetenschappelijk inst i tuut;  
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Gemeente- en Provincie- 

bestuurders; 
6. de leden van het  bestuur van de jongerenorganisatie; 
7. de leden van de door  het  parti jbestuur ingestelde vaste en bijzondere 

commissies; 
8. de leden van de Financiële Commissie; 
9. de leden van de  Commissie van Beroep. 

B.2.2.: Taak en bevoegdheden 

Ar t i ke l  69 

De parti jraad heeft  t o t  taak en is bevoegd to t :  
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satorische zaken als over vraagstukken van pol i t iek beleid. Een resolutie o f  
uitspraak moet  schrifteli jk worden ingediend; 

h. de bespreking van het  pol i t ieke beleid van de fracties i n  de Eerste Kamer en 
i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de fractie i n  het Europees 
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beide ondervoorzitters, alsmede voor de verkiezing van de leden en hun  
plaatsvervangers van de Commissie van Beroep; 

j. de vaststelling en wijziging - met  inachtneming van de bepalingen van deze 
statuten - van reglementen, onverminderd het bepaalde i n  artikel 6 7  l i d  i van 
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ties; 

l. de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse contr ibut ie per lid, door  de ge- 
meentelijke afdelingen verschuldigd; 

m. he t  optreden als plaatsvervanger van het congres i n  spoedeisende gevallen; 
n. de verkiezing van ten minste t ien 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 Vormingscommissie, van de 

Commissie Buitenland, van de Huisvestingscommissie, van het College van 
Bindend Adviseurs, van het Wetenschappelijk Inst i tuut en van het Vrouwen- 
beraad; 

q. He t  nemen van beslissingen over alle voorstellen van organisatorische en finan- 
ciële aard, welke door  kamerkringen enlof  door  gemeentelijke afdelingen ten- 
minste acht weken voordat de vergadering van de partijraad plaatsvindt, ter  
behandeling o p  de partijraad b i j  het partijbestuur z i jn  ingediend, dat  zulks 
van een pre-advies voorziet. 



6.3.: Partijbestuur 

6.3.1 .: Samenstelling 

Ar t i ke l  70 

Het  parti jbestuur bestaat uit: 

a. stemhebbende leden 
1. de voorzi t ter e n  de beide ondervoorzitters, te kiezen door  de gemeentelijke 

afdelingen e n  d e  stemhebbende leden van de parti jraad te zamen; 
2. ten minste t i en  leden, te  kiezen door  de stemhebbende leden van de part i j -  

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

zitter; 
5. twee leden van het bestuur van de jongerenorganisatie, waaronder de voor- 

zitter. 

b. adviserende leden 
1. de voorzi t ter van de Eerste Kamerfractie en de voorzi t ter van de Tweede 

Kamerfractie, alsmede een vertegenwoordiger van de Nederlandse leden 
van de christen-democratische fractie i n  het  Europees Parlement; 

2. de secretaris; 
3. de voorzi t ter van de Kader- en Vormingscommissie; 
4. de voorzi t ter van de Commissie Buitenland; 
5. de voorzi t ter e n  de directeur van het  wetenschappelijk inst i tuut;  
6. de voorzi t ter van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders. 

B.3.2.: Taak en bevoegdheden 

Ar t i ke l  71 

Het  parti jbestuur heeft  t o t  taak en is bevoegd tot:  
a. he t  leiding geven aan alle pol i t ieke en organisatorische activiteiten van en b in-  

nen het  CDA; 
b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van 

parti jraad en congres; 
c. de zorg voor de handhaving van statuten en reglementen; 
d. het  opstellen van ontwerp- (model-)programs ten behoeve van de verkiezin- 

gen van de leden van de vertegenwoordigende lichamen, overeenkomstig de 
procedure voor  de totstandkoming en vaststelling van programs, geregeld i n  
het  reglement voor  de vaststelling van de programs, dat  als bijlage 5 b i j  deze 
statuten is gevoegd; 

e. het  beleggen van parti jconferenties ter behandeling van actuele vraagstukken; 
f. de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de leden van de Eerste 

Kamer en van d e  Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Europees 

i. de benoeming, de schorsing en het ontslag van het personeel, o p  voordracht 
van het dagelijks bestuur; 

j. de benoeming, de schorsing en he t  ontslag van de secretaris, o p  voordracht 
van het dagelijks bestuur; 

k. het  nemen van beslissingen i n  spoedeisende gevallen en i n  alle gevallen, waarin 
door  deze statuten en bijbehorende reglementen niet is voorzien; 

I. het  instellen en opheffen van vaste en bijzondere commissies, alsmede de be- 
noeming van leden hiervan; 

m. de vaststelling van reglementen en/of r icht l i jnen voor de i n  lid 1 van dit arti- 
kel bedoelde vaste en bijzondere commissie; 

n. de verkiezing van de penningmeester u i t  het  midden van de stemhebbende 
leden van het  parti jbestuur; 

o. de verkiezing van ten hoogste zeven leden van het dagelijks bestuur u i t  z i j n  
midden. 

6.4.: Dagelijks bestuur 

6.4.1 .: Samenstelling 
Ar t i ke l  72 

Het  dagelijks bestuur bestaat ui t :  
a. stemhebbende leden 

1. de voorzi t ter en de beide ondervoorzitters; 
2. de penningmeester, te kiezen door  en u i t  het partijbestuur; 
3. ten hoogste zeven leden te kiezen door  en uit het partijbestuur. 

b. adviserende leden 
1. de voorzi t ter van de Eerste Kamerfractie en de voorzi t ter van de Tweede 

Kamerfractie; 
2. de secretaris; 
3. de voorzi t ter en de directeur van het  wetenschappelijk instituut; 
4. de voorzi t ter van het  vrouwenberaad; 
5. de voorzi t ter van de jongerenorganisatie. 

6.4.2.: Taak en bevoegdheden 

Art ike l  73 

Het  dagelijks bestuur heeft t o t  taak en is bevoegd tot :  
a. de dagelijkse leiding van alle pol i t ieke en organisatorische activiteiten van en 

binnen het CDA; 
b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van he t  

partijbestuur; 
c. het nemen van beslissingen i n  spoedeisende gevallen, waarbij het  namens het  

parti jbestuur optreedt; 
d. het bijeenroepen van het  Congres en de partijraad, hetzi j  schrifteli jk, hetzij 

door  middel van een partijorgaan. 

Parlement; 
g. de uitgave van partij-organen; 
h. de zorg voor he t  beheer van de geldmiddelen en eigendommen van het CDA; 
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door  middel van een partijorgaan. 

Parlement; 
g. de uitgave van partij-organen; 
h. de zorg voor he t  beheer van de geldmiddelen en eigendommen van het CDA; 



B.5.1.: Presidium C. 1 .: Kader- en Vormingscommissie 

Artikel 79 B.5.1.: Samenstelling 

Artikel 74 

Het presidium bestaat uit: 
a. stemhebbende leden 

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

b. adviserende leden 
de secretaris. 

8.5.2.: 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 optreed t; 
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 partijsecretaris of 
zijn plaatsvervanger. 

C. Bijzondere organen 

Artikel 76 

Bijzondere organen van het CDA zijn: 
de Kader- en Vormingscommissie, de Commissie Buitenland, de Financiële Com- 
missie, de Commissie van Beroep, de Huisvestingscommissie, het College van Bin- 
dend Adviseurs. 
Op voorstel van het partijbestuur kan de partijraad andere bijzondere organen in- 
stellen. 

Artikel 77 

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van bijzondere organen 
worden geregeld in door de partijraad vast te stellen reglementen, welke geen be- 
palingen mogen bevatten strijdig met deze statuten enlof het huishoudelijk regle- 
ment. 

Artikel 78 

De partijraad kan voor een doelmatig en juist beheer van de geldmiddelen van 
een bijzonder orgaan een beheersinstantie instellen. De partijraad stelt de eventu- 
ele rechtsvorm statuten en reglementen van een dergelijke instantie, na overleg 
met het betreffende bijzondere orgaan, vast. 

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

Artikel 80 
De Kader- en Vormingscommissie bestaat uit ten minste zeven leden. Adviseren- 
de leden zijn de partijsecretaris, een vertegenwoordiger van de Commissie Buiten- 
land, alsmede een vertegenwoordiger van elke bijzondere organisatie. 

Artikel 81 
De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en gehoord de Kader- 
en Vormingscommissie, door de partijraad in functie verkozen. De overige stem- 
hebbende leden worden op voorstel van het dagelijks bestuur en gehoord de 
Kader- en Vormingscommissie, door het partijbestuur benoemd. 

Artikel 82 

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

C.2.: Commissie Buitenland 

Artikel 83 

De Commissie Buitenland is belast met de voorbereiding en coördinatie van alle 
internationale activiteiten binnen het partijverband. Zij adviseert het partijbe- 
stuur hieromtrent. Zij heeft de zorg voor een goed functioneren van het buiten- 
lands contact. De Commissie Buitenland begeleidt en ondersteunt de internatio- 
nale vertegenwoordiging van het CDA waar nodig. 
Zij verricht haar taak in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van 
het partijbestuur. 

Artikel 84 

De Commissie Buitenland bestaat uit tenminste zeven leden, waaronder de voor- 
zitter enlof één van de beide ondervoorzitters. Adviserende leden zijn de partij- 
secretaris en een vertegenwoordiger van de Kader- en Vormingscommissie, van 
het wetenschappelijk instituut, van de jongerenorganisatie en van het vrouwenbe- 
raad, alsmede een vertegenwoordiger aangewezen door de Eerste Kamerfractie, 
door de Tweede Kamerfractie en door de Nederlandse christendemocratische 
leden van het Europees Parlement. 

Artikel 85 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en gehoord de Com- 
missie Buitenland, door de partijraad in functie gekozen. De overige stemheb- 
bende leden worden, op voorstel van het dagelijks bestuur en gehoord de Com- 
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missie Buitenland, door het partijbestuur benoemd. 

Artikel 86 

Met het secretariaat van de Commissie Buitenland wordt een door het partij- 
bestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat belast. 

C.3.: Financiën 

C.3.1.: Financiële Commissie 
Artikel 87 
De Financiële Commissie is belqst .net het jaarlijks onderzoek 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, bijzondere or- 
ganen en bijzondere organisaties de geldmiddelen enlof eigendommen beheren 
en daarvan verslag uit te brengen aan de partijraad. 
Zij adviseert het partijbestuur over belangrijke financiële aangelegenheden. 

Artikel 88 

De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, geen lid zijnde van de besturen 
van de in artikel 15 van deze statuten bedoelde organen, bijzondere organen en/ 
of bijzondere organisaties. Zij worden op voordracht van het partijbestuur, door 
de partijraad gekozen. 

Artikel 89 

De Financiële Commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een 
door het partijbestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat, die be- 
last i s  met de financiële administratie. 

C.3.2.: Financiën partij 
Artikel 90 
De geldmiddelen van de partij worden in hoofdzaak beheerd door de Stichting 
Secretariaat CDA. 
Artikel 91 

1. De geldmiddelen van het CDA bestaan uit: 
a. de jaarlijkse contributie van de leden, welke door middel van een centrale 

inning van hen wordt ontvangen; 
b. renten van belegde gelden; 
c. schenkingen, legaten en erfstellingen; 
d. andere inkomsten. 

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boe- 
delscheiding. 

Artikel 92 

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 af- 

gelopen boekjaar, wordt opgedragen aan een registeraccountant. 

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 behan- 
deld en vastgesteld, behoudens verlenging van deze termijn door de partijraad. 

C.4.: Commissie van Beroep 
Artikel 95 

De Commissie van Beroep beslist over geschillen, welke voortvloeien uit de toe- 
passing van de bepalingen van deze statuten en daaruit voortvloeiende reglemen- 
ten. De uitspraak van de Commissie van Beroep inzake een voorgelegd geschil i s  
bindend voor alle betrokkenen. 

Artikel 96 

De Commissie van Beroep bestaat uit ten minste vijf leden die met hun plaats- 
vervangers, op de voordracht van de partijraad, door het congres worden ver- 
kozen. Leden en plaatsvervangers kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van 
de besturen van de in artikel 15 van deze statuten bedoelde organen, bijzondere 
organen d o f  bijzondere organisaties. 

Artikel 97 

Bij ontstentenis of in geval een lid van de Commissie van Beroep direct of indi- 
rect i s  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 bij- 
gestaan door het partijsecretariaat. 

C.5.: Huisvestingscommissie 
Artikel 99 

De Huisvestingscommissie is  belast met kopen, verkopen, huren en verhuren, het 
beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken ten behoeve van huis- 
vesting van CDA-organen en -organisaties, één en ander in de ruimste zin. Zij ver- 
richt haar taak in samenwerking en in overleg met het partijbestuur. 

Artikel 100 

De Huisvestingscommissie bestaat uit zeven leden. 

Artikel 101 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en gehoord de Huisves- 
tingscommissie, door de partijraad in functie verkozen. Van de overige leden 
worden drie leden door het partijbestuur en drie leden door het wetenschappe- 



missie Buitenland, door het partijbestuur benoemd. 

Artikel 86 

Met het secretariaat van de Commissie Buitenland wordt een door het partij- 
bestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat belast. 
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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, bijzondere or- 
ganen en bijzondere organisaties de geldmiddelen enlof eigendommen beheren 
en daarvan verslag uit te brengen aan de partijraad. 
Zij adviseert het partijbestuur over belangrijke financiële aangelegenheden. 

Artikel 88 

De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, geen lid zijnde van de besturen 
van de in artikel 15 van deze statuten bedoelde organen, bijzondere organen en/ 
of bijzondere organisaties. Zij worden op voordracht van het partijbestuur, door 
de partijraad gekozen. 

Artikel 89 

De Financiële Commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een 
door het partijbestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat, die be- 
last i s  met de financiële administratie. 
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b. renten van belegde gelden; 
c. schenkingen, legaten en erfstellingen; 
d. andere inkomsten. 

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boe- 
delscheiding. 

Artikel 92 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 
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De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële administratie wordt 
gevoerd, alsmede de controle ter zake de rekening en verantwoording over het af- 

gelopen boekjaar, wordt opgedragen aan een registeraccountant. 

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 behan- 
deld en vastgesteld, behoudens verlenging van deze termijn door de partijraad. 

C.4.: Commissie van Beroep 
Artikel 95 

De Commissie van Beroep beslist over geschillen, welke voortvloeien uit de toe- 
passing van de bepalingen van deze statuten en daaruit voortvloeiende reglemen- 
ten. De uitspraak van de Commissie van Beroep inzake een voorgelegd geschil i s  
bindend voor alle betrokkenen. 

Artikel 96 

De Commissie van Beroep bestaat uit ten minste vijf leden die met hun plaats- 
vervangers, op de voordracht van de partijraad, door het congres worden ver- 
kozen. Leden en plaatsvervangers kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van 
de besturen van de in artikel 15 van deze statuten bedoelde organen, bijzondere 
organen d o f  bijzondere organisaties. 

Artikel 97 

Bij ontstentenis of in geval een lid van de Commissie van Beroep direct of indi- 
rect i s  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 bij- 
gestaan door het partijsecretariaat. 

C.5.: Huisvestingscommissie 
Artikel 99 

De Huisvestingscommissie is  belast met kopen, verkopen, huren en verhuren, het 
beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken ten behoeve van huis- 
vesting van CDA-organen en -organisaties, één en ander in de ruimste zin. Zij ver- 
richt haar taak in samenwerking en in overleg met het partijbestuur. 
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De Huisvestingscommissie bestaat uit zeven leden. 

Artikel 101 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en gehoord de Huisves- 
tingscommissie, door de partijraad in functie verkozen. Van de overige leden 
worden drie leden door het partijbestuur en drie leden door het wetenschappe- 



Artikel 108 lijk instituut van het CDA benoemd. 

Artikel 102 

De Huisvestingscommissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een 
door het partijbestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat. 

C.6.: College van Bindend Adviseurs 
Artikel 103 

Het College van Bindend '~dviseurs is  bevoegd uitspraak te doen op een via het 
partijbestuur ingediende klacht met betrekking tot de opstelling van een kandi- 
datenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam enlof de kandidaatstelling voor 
een partij-orgaan enlof een partijverband. 

Artikel 104 

Het College van Bindend Adviseurs bestaat uit éénenvijftig leden. Adviserend lid 
i s  de partijsecretaris of zijn plaatsvervanger. 

Artikel 105 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en gehoord het College 
van Bindend Adviseurs door de partijraad in functie verkozen. Tien leden wor- 
den op voordracht van het dagelijks bestuur, door het partijbestuur benoemd, 
bestemd om in voorkomende gevallen en door de voorzitter van het College 
van Bindend Adviseurs te bepalen - op te treden als voorzitter van een Kamer, 
welke een ingediende klacht beoordeelt en daaromtrent uitspraak doet. De 
overige leden zijn benoemd. respectievelijk voorkomend op de lijsten B, C, D en 
E, welke als één bijlage bij deze statuten zijn gevoegd. In eventuele vacatures op 
deze lijsten wordt voorzien door coöptatie. 

Artikel 106 

In  geval een lid van het College van Bindend Adviseurs persoonlijk bij het onder- 
werp 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 i s  opgekomen. 
De voorzitter van het College van Bindend Adviseurs draagt in dat geval onver- 
wijld zorg voor vervanging. 

D. Bijzondere organisaties 
Artikel 107 

Bijzondere organisaties van het CDA zijn: 
het wetenschappelijk instituut, de Vereniging van Gemeente- en Provinciebe- 
stuurders, de jongerenorganisatie, het Vrouwenberaad. 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van bij- 
zondere organisaties worden geregeld in door deze bijzondere organisaties vast- 
gestelde statuten enlof reglementen, welke door de partijraad dienen te worden 
goedgekeurd en welke geen bepalingen mogen bevatten strijdig met deze statu- 
ten enlof het huishoudelijk reglement. 

D. 1 .: Wetenschappelijk instituut 
Artikel 109 

Het wetenschappelijk instituut is belast met de uitvoering van alle taken ter ver- 
wezenlijking van het doel, omschreven in zijn statuten op basis van de grondslag 
van het CDA en in aansluiting aan het Program van Uitgangspunten. Het insti- 
tuut stimuleert met name de bezinning op de relatie tussen levensovertuiging en 
politiek handelen. Het geeft gedocumenteerde adviezen over politieke vraagstuk- 
ken en het adviseert over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op verzoek vanuit de partij enlof van leden van de partij in vertegenwoor- 
digende lichamen. 

Artikel 110 

Het wetenschappelijk instituut kent een bestuur, dat bestaat uit ten minste 
negen leden, waaronder de partijvoorzitter of één van de beide ondervoorzitters. 
Drie leden van het bestuur worden aangewezen, c.q. benoemd door het partij- 
bestuur. 

Artikel 11 1 

De voorzitter wordt op voordracht van het wetenschappelijk instituut, in overleg 
met het partijbestuur, door de partijraad in functie verkozen. De overige be- 
stuursleden worden gekozen, c.q. benoemd zoals in de in artikel 108 van deze 
statuten bedoelde statuten enlof reglement bepaald. 

Artikel 112 

Het wetenschappelijk instituut brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden ter behandeling door de partijraad. Dit verslag, waarin onder 
meer een meerjarenprogramma is  opgenomen, wordt tevoren in een vergadering 
van het partijbestuur behandeld. Het wetenschappelijk instituut dient jaarlijks, 
ter behandeling door de partijraad tijdig de balans, de rekening van baten en 
lasten en de begroting voor het komende jaar bij het partijbestuur in. 

Artikel 113 

Voor de vervulling van de in artikel 109 van deze statuten bedoelde taken ont- 
vangt het wetenschappelijk instituut van de partij een jaarlijks in de begroting 
vast te stellen deel van de contributie. Voor het verrichten van specifieke admini- 
stratieve taken wordt het wetenschappelijk instituut bijgestaan door het partij- 
bureau. 
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welke een ingediende klacht beoordeelt en daaromtrent uitspraak doet. De 
overige leden zijn benoemd. respectievelijk voorkomend op de lijsten B, C, D en 
E, welke als één bijlage bij deze statuten zijn gevoegd. In eventuele vacatures op 
deze lijsten wordt voorzien door coöptatie. 

Artikel 106 

In  geval een lid van het College van Bindend Adviseurs persoonlijk bij het onder- 
werp 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 i s  opgekomen. 
De voorzitter van het College van Bindend Adviseurs draagt in dat geval onver- 
wijld zorg voor vervanging. 

D. Bijzondere organisaties 
Artikel 107 

Bijzondere organisaties van het CDA zijn: 
het wetenschappelijk instituut, de Vereniging van Gemeente- en Provinciebe- 
stuurders, de jongerenorganisatie, het Vrouwenberaad. 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van bij- 
zondere organisaties worden geregeld in door deze bijzondere organisaties vast- 
gestelde statuten enlof reglementen, welke door de partijraad dienen te worden 
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D. 1 .: Wetenschappelijk instituut 
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Het wetenschappelijk instituut is belast met de uitvoering van alle taken ter ver- 
wezenlijking van het doel, omschreven in zijn statuten op basis van de grondslag 
van het CDA en in aansluiting aan het Program van Uitgangspunten. Het insti- 
tuut stimuleert met name de bezinning op de relatie tussen levensovertuiging en 
politiek handelen. Het geeft gedocumenteerde adviezen over politieke vraagstuk- 
ken en het adviseert over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op verzoek vanuit de partij enlof van leden van de partij in vertegenwoor- 
digende lichamen. 

Artikel 110 

Het wetenschappelijk instituut kent een bestuur, dat bestaat uit ten minste 
negen leden, waaronder de partijvoorzitter of één van de beide ondervoorzitters. 
Drie leden van het bestuur worden aangewezen, c.q. benoemd door het partij- 
bestuur. 
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De voorzitter wordt op voordracht van het wetenschappelijk instituut, in overleg 
met het partijbestuur, door de partijraad in functie verkozen. De overige be- 
stuursleden worden gekozen, c.q. benoemd zoals in de in artikel 108 van deze 
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Artikel 112 

Het wetenschappelijk instituut brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden ter behandeling door de partijraad. Dit verslag, waarin onder 
meer een meerjarenprogramma is  opgenomen, wordt tevoren in een vergadering 
van het partijbestuur behandeld. Het wetenschappelijk instituut dient jaarlijks, 
ter behandeling door de partijraad tijdig de balans, de rekening van baten en 
lasten en de begroting voor het komende jaar bij het partijbestuur in. 
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vangt het wetenschappelijk instituut van de partij een jaarlijks in de begroting 
vast te stellen deel van de contributie. Voor het verrichten van specifieke admini- 
stratieve taken wordt het wetenschappelijk instituut bijgestaan door het partij- 
bureau. 



D.2.: Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders 

Artikel 114 

De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders i s  belast met de uitvoering 
van alle taken ter verwezenlijking van het doel, omschreven in haar statuten. Zij 
verricht haar taken in samenwerking met het partijbestuur. 

Artikel 115 

De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders i s  opgebouwd uit provin- 
ciale en landelijke groepen en kent een bestuur, dat bestaat ui t  ten minste twaalf 
leden. De partijsecretaris i s  adviserend lid. 

Artikel 116 

De bestuursleden van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders wor- 
den gekozen c.q. benoemd, zoals in de in artikel 108 van deze statuten bedoel- 
de statuten en/of reglement bepaald. 

Artikel 117 

Ten aanzien van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders i s  artikel 
112 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 118 

Voor de vervulling van de in artikel 114 van deze statuten bedoelde taken ont- 
vangt de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders indien nodig een 
financiële bijdrage van de partij. 

D.3.: Jongerenorganisatie 

Artikel 119 

De jongerenorganisatie, het Christen Democratisch Jongeren Appel - hierna te 
noemen: "CDJA" - i s  belast met alle taken ter verwezenlijking van het doel, om- 
schreven in haar statuten. Zij verricht haar taken in samenwerking met het 
partijbestuur. 

Artikel 120 

Het CDJA is  opgebouwd uit gemeentelijke enlof plaatselijke, provinciale en lan- 
delijke groepen en kent een bestuur, dat bestaat uit ten minste vijftien leden. 
Een vertegenwoordiger, aangewezen door het partijbestuur i s  adviserend 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 statuten enlof reglement bepaald. 

Artikel 122 

Artikel 123 

Voor de vervulling van de in artikel 119 van deze statuten bedoelde taken ont- 
vangt het CDJA van de partij een jaarlijks in de begroting vast t e  stellen deel van 
de contributie. 

Artikel 124 

De partijverbanden zijn verplicht, wanneer het CDJA binnen hun werkgebied 
gemeentelijke enlof plaatselijke, regionale enlof provinciale afdelingen kent, het 
werk hiervan te bevorderen en waar nodig financieel t e  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 CDJA-bestuur, en na 
overleg met het partijbestuur, benoemde medewerker belast. Dit secretariaat 
i s  gevestigd op het partijsecretariaat. Voor het verrichten van specifiek admini- 
stratieve taken wordt het CDJA bijgestaan door het partijbureau. 

D.4.: Vrouwenberaad 

Artikel 126 

Het CDA kent een CDA-vrouwenberaad, dat in nauwe samenwerking met het 
partijbestuur i s  belast met de navolgende taken: 
a. het bevorderen van de politieke bewustwording bij 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 

komende nationale - en internationale vrouwenorganisaties; 
e. het bij het partijbestuur voordragen van vrouwen voor functies binnen en bui- 

ten de partij, en in de politieke vertegenwoordigingen; 
f. het adviseren van het partijbestuur en de besturen van partijverbanden met 

betrekking tot de in sub a en b genoemde onderwerpen. 

Artikel 127 

Het vrouwenberaad i s  opgebouwd uit gemeentelijke enlof plaatselijke, provinci- 
ale en landelijke groepen overeenkomstig de partijopbouw en kent op landelijk 
niveau een bestuur, dat bestaat uit ten minste vijftien leden. Adviserende 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 statuten be- 
doelde reglement bepaald. 

Ten aanzien van het CDJA i s  artikel 112 van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing. 
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Het CDA kent een CDA-vrouwenberaad, dat in nauwe samenwerking met het 
partijbestuur i s  belast met de navolgende taken: 
a. het bevorderen van de politieke bewustwording bij 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 

komende nationale - en internationale vrouwenorganisaties; 
e. het bij het partijbestuur voordragen van vrouwen voor functies binnen en bui- 

ten de partij, en in de politieke vertegenwoordigingen; 
f. het adviseren van het partijbestuur en de besturen van partijverbanden met 

betrekking tot de in sub a en b genoemde onderwerpen. 

Artikel 127 

Het vrouwenberaad i s  opgebouwd uit gemeentelijke enlof plaatselijke, provinci- 
ale en landelijke groepen overeenkomstig de partijopbouw en kent op landelijk 
niveau een bestuur, dat bestaat uit ten minste vijftien leden. Adviserende 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 statuten be- 
doelde reglement bepaald. 

Ten aanzien van het CDJA i s  artikel 112 van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing. 



Artikel 129 

Ten aanzien van het vrouwenberaad i s  artikel 112 van deze statuten van overeen- 
komstige toepassing. 

Artikel 130 

De partij staat desgewenst het vrouwenberaad bij de uitoefening van zijn taken 
terzijde en stelt, op basis van een door het vrouwenberaad ingediende begroting, 
financiële 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 vrouwen- 
beraad. Dit secretariaat i s  gevestigd op het partijsecretariaat. Voor het verrichten 
van specifieke taken wordt het vrouwenberaad bijgestaan door het partijbureau. 

E.: Partijsecretariaat 

E.I.: Partijbureau 

Artikel 132 

In  de werkzaamheden van het partijbestuur, dagelijks bestuur en presidium en 
voor de administratieve activiteiten van de in Hoofdstuk III, paragraaf C en D 
van deze statuten genoemde bijzondere organen en bijzondere organisaties, 
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 bevoegd- 
heden van de secretaris nader zijn omschreven. 

Artikel 135 

Salaris en rechtspositie van het personeel van het partijbureau worden door het 
partijbestuur geregeld en vastgesteld op voorstel van het dagelijks bestuur. 

E.2.: Personeelscommissie 

Artikel 136 

De personeelsleden van het partijbureau verkiezen een personeelscornmissie 
overeenkomstig bij reglement vast te stellen regels. 

Artikel 137 

Samenstelling, organisatie en werkwijze. alsmede taak en bevoegdheden worden 
vastgelegd in een afzonderlijk reglement, dat onder goedkeuring van het partij- 
bestuur, door het personeel van het partijbestuur, door het personeel van het 
partijbureau wordt vastgesteld. tenzij de wet anders bepaalt. 

Hoofdstuk IV:  VERKIEZINGEN 

A. Tweede Kamer 

Artikel 138 

Het partijbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van en de te voeren acti- 
viteiten 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. Dit reglement mag geen bepalingen 
bevatten strijdig met deze statuten enlof het huishoudelijk reglement. 

Artikel 140 
Kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer kunnen die personen 
worden gesteld, die bij verkiezing voldoen 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 toegestaan, 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 reglement. 

Artikel 141 

Bezwaren tegen de in artikel 140 vandeze statuten bedoelde programma's moeten 
door de personen, aan wie een kandidatuur voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer wordt aangeboden, schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan het 
dagelijks bestuur vóór de indiening van de kandidatenlijst(en1. 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 kan- 
didatenlijst t e  plaatsen. Tegen het besluit van het partijbestuur i s  geen beroep 
mogelijk. 

Artikel 142 

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden geacht, met behoud 
van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, bij het verrichten van hun taak, re- 
kening 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 kamer- 
kringen, welke aan elk van hen, in overleg tussen fractie en dagelijks bestuur 
worden toegewezen. 
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B. Europees Parlement 

Ar t i ke l  144 

Het  parti jbestuur heeft  de leiding b i j  de voorbereiding van en de  t e  voeren acti- 
v i tei ten voor  de  verkiezingen van de leden van het  Europees Parlement. 

A r t i ke l  145 

De wijze van kandidaatstelling word t  geregeld i n  een reglement, da t  door  de par- 
ti jraad word t  vastgesteld en gewijzigd. 

A r t i ke l  146 

De artikelen 140 t o t  en met  143 van deze statuten z i jn  ten aanzien van de kandi- 
daatstelling en verkiezingen van leden van het  Europese Parlement van overeen- 
komstige toepassing. 

C. Eerste Kamer 
Ar t i ke l  147 

Het  dagelijks bestuur heeft  de leiding b i j  de voorbereiding van en de te  voeren 
activiteiten voor de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal. 

A r t i ke l  148 

De wijze van kandidaatstelling wordt  geregeld i n  een reglement, dat  door  de 
parti jraad w o r d t  vastgesteld en gewijzigd. 

A r t i ke l  149 

De artikelen 140 t o t  en met  143 van deze statuten z i jn  ten aanzien van de kandi- 
daatstelling en verkiezingen van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
van overeenkomstige toepassing. 

D. Provinciale Staten 

Ar t i ke l  150 

Het  bestuur van de provinciale afdeling heeft de leiding b i j  de voorbereiding van 
en  de  te  voeren activiteiten voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale 
Staten i n  z i jn  ressort. 

A r t i ke l  151 

De artikelen 140 en 141 van deze statuten zi jn ten aanzien van de kandidaatstel- 
l ing en verkiezingen van leden van de Provinciale Staten van overeenkomstige 
toepassing, met  dien verstande, dat  i n  plaats van parti jbestuur gelezen moet  wor-  
den  bestuur van de provinciale afdeling. 

A r t i ke l  152 

De leden van de Provinciale Staten worden geacht, met  behoud van ieders per- 

soonlijke verantwoordelijkheid, bij he t  verrichten van hun  taak rekening te  hou- 
den met  uitspraken en verklaringen van de bevoegde partijorganen, alsmede van 
d e  verbanden binnen het  ressort. 

A r t i ke l  153 

De leden van de Provinciale Staten dienen l i d  te  z i jn  van de Vereniging van 
gemeente- en provinciebestuurders van he t  CDA. 

Ar t i ke l  154 

D e  leden van de  Provinciale Staten hebben de verplichting, als onderdeel van h u n  
taak, regelmatig contact te onderhouden met de verschillende geledingen van de  
part i j  binnen de provinciegrenzen. Daartoe behoort onder meer het geven van 
voorlichting, evenals het  afleggen van verantwoording over he t  gevoerde beleid 
aan de provinciale afdeling, de kamerkring(en) en gemeentelijke afdelingen. 

E. Gemeenteraad 
Ar t i ke l  155 

Het  bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de leiding b i j  de voorbereiding 
van en de te  voeren activiteiten voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad i n  zi jn ressort. 

A r t i ke l  156 

De artikelen 140, 141, 152 en 153 van deze statuten zi jn ten aanzien van de kan- 
didaatstelling en verkiezing, c.q. benoeming van leden van de gemeenteraad van 
overeenkomstige toepassing, met  d ien verstande, da t  i n  plaats van parti jbestuur 
gelezen moet worden bestuur van de gemeentelijke afdeling. 

Ar t ike l  157 

De leden van de gemeenteraad hebben de verplichting, als onderdeel van h u n  
taak, regelmatig contact te  onderhouden met de verschillende geledingen van de 
part i j  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. Vertegenwoordigende openbare lichamen 
Art ike l  158 

Het bestuur van de bijzondere afdeling heeft de leiding b i j  de voorbereiding van 
en de te voeren activiteiten voor de verkiezing(en1 van de leden van het vertegen- 
woordigende openbare lichaam, respectievelijk de  deelraad i n  z i jn  ressort. 

Ar t ike l  159 

De artikelen 140, 141, 152 en 153 van deze statuten z i jn  ten aanzien van de 
kandidaatstelling en verkiezing(en), c.q. benoeming(en1 van leden van vertegen- 
woordigende openbare lichamen, respectievelijk van deelraden, van overeenkom- 
stige toepassing, met  dien verstande, da t  i n  plaats van parti jbestuur gelezen moet 
worden bestuur van de bijzondere afdeling. 
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Art ike l  160 

De leden van de vertegenwoordigende openbare lichamen, respectievelijk van 
deelraden, hebben de verplichting, als onderdeel van hun  taak, regelmatig con- 
tact te  onderhouden met de verschillende geledingen van de part i j  b innen de 
grenzen van he t  openbaar lichaam, respectievelijk van de deelraad. Daartoe be- 
hoor t  onder meer het  geven van voorl icht ing evenals het  afleggen van verant- 
woording over he t  gevoerde beleid aan de afdeling(en) binnen het ressort. 

Hoofdstuk V: HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE 
REGLEMENTEN 

A. Huishoudelij k reglement 

Art ike l  161 
Het  congres stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin deze statuten nader 
worden uitgewerkt. De  inhoud van dit reglement mag niet i n  stri jd z i jn  met  de 
bepalingen van deze statuten. 

Ar t ike l  162 

Het parti jbestuur enlof een kamerkring kan het  ini t iat ief nemen o m  wijziging i n  
het huishoudelijk reglement aan de partijraad voor te  stellen. 

Ar t ike l  163 

De gemeentelijke afdelingen hebben het recht o m  voor de vergadering van de 
partijraad b i j  het parti jbestuur schrifteli jk amendementen, voorzien van een toe- 
lichting, i n  te  dienen. 

Ar t ike l  164 
De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de eventueel daarop inge- 
diende amendementen, voorzien van een pre-advies van het partijbestuur. De 
partijraad besluit de wijziging, al dan niet geamendeerd, aan het congres voor 
te  leggen. 

Ar t ike l  165 

Het congres kan het wijzigingsvoorstel, al dan niet geamendeerd, aanvaarden o f  
verwerpen. 

Ar t i ke l  l66 

Voor wijziging van het  huishoudelijk reglement is een tweederde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen vereist; voor aanvaarding van een amendement 
op  een voorstel t o t  wijziging is een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen vereist. 

Ar t ike l  167 

De indieners van amendementen, als bedoeld i n  artikel 163 van deze statuten, 
z i jn  gerechtigd de vergadering van de betreffende parti jraad b i j  te wonen en des- 
gewenst een toel icht ing daarop t e  geven. 

B. Andere reglementen 
Art ike l  168 

De partijraad stelt de reglementen van bijzondere organen vast, waarin de bepa- 
lingen van deze statuten en het huishoudelijk reglement nader worden uitge- 
werkt.  Hetzelfde is van toepassing ten aanzien van de vaststelling van statuten 
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partijraad besluit de wijziging, al dan niet geamendeerd, aan het congres voor 
te  leggen. 

Ar t ike l  165 

Het congres kan het wijzigingsvoorstel, al dan niet geamendeerd, aanvaarden o f  
verwerpen. 

Ar t i ke l  l66 

Voor wijziging van het  huishoudelijk reglement is een tweederde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen vereist; voor aanvaarding van een amendement 
op  een voorstel t o t  wijziging is een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen vereist. 

Ar t ike l  167 

De indieners van amendementen, als bedoeld i n  artikel 163 van deze statuten, 
z i jn  gerechtigd de vergadering van de betreffende parti jraad b i j  te wonen en des- 
gewenst een toel icht ing daarop t e  geven. 

B. Andere reglementen 
Art ike l  168 

De partijraad stelt de reglementen van bijzondere organen vast, waarin de bepa- 
lingen van deze statuten en het huishoudelijk reglement nader worden uitge- 
werkt.  Hetzelfde 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 geroepen. 
De bepalingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en 
het huishoudelijk reglement. 

Artikel 169 
Statuten en reglementen van bijzondere organisaties, alsmede wijziging daarvan, 
zijn onderworpen aan de goedkeuring door de partijraad. Statuten en reglemen- 
ten mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en het huis- 
houdelijk reglement. 

Artikel 170 

Het partijbestuur en/of de bijzondere organen kunnen het initiatief om wijzi- 
ging in de in artikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen en statuten 
voor t e  stellen aan de partijraad. De voorgestelde wijziging dient voorzien t e  
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 wijziging al dan niet geamendeerd aanbrengen. Voor wijziging van de in ar- 
tikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen is een eenvoudige meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen vereist. Voor wijziging van de in artikel 168 van 
deze statuten bedoelde statuten is  een tweederde meerderheid van de uitgebrach- 
t e  stemmen vereist. 

Artikel 172 

Voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot wijziging van de in 
artikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen en statuten i s  een eenvoudi- 
ge meerder.heid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Artikel 173 

De partijraad stelt de overige reglementen vast als bedoeld in de artikelen 28, 54, 
58, 60, 139, 'i45 en 148 van deze statuten, waarin de bepalingen van deze sta- 
tuten en het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt. De bepalingen in 
de hier bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van 
deze statuten enlof het huishoudelijk reglement. 

Artikel 174 

Het partijbestuur kan, op voorstel van het dagelijks bestuur, het initiatief nemen 
om wijziging in de in artikel 173 van deze statuten bedoelde reglementen voor t e  
stellen. Het initiatief kan ook worden genomen door middel van ondertekening 
door ten minste één kamerkring, danwel door ten minste tien gemeentelijke 
afdelingen, van een schriftelijk ingediend voorstel tot wijziging bij het partij- 
bestuur. In beide gevallen dient het voorstel, 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 enlof het partijbestuur 
heeft het recht voor de vergadering van de partijraad, bij het partijbestuur schrif- 
telijk amendementen, voorzien van een toelichting, in te dienen. 

Artikel 176 

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

Artikel 177 
Voor wijziging van de in artikel 173 van deze statuten bedoelde reglementen i s  
een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist; voor aanvaar- 
ding van een amendement op een voorstel tot wijziging is  een eenvoudige meer- 
derheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Hoofdstuk VI: ALGEMENE BEPALINGEN 

A. Stemrecht en stemming 

Artikel 178 

In de vergaderingen van de verbanden, organen, bijzondere organen en bijzon- 
dere organisaties, wordt het stemrecht uitgeoefend door die leden, die daar 
krachtens de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de 
betreffende reglementen toe bevoegd zijn. 

Artikel 179 

Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend, wanneer aan de financiële ver- 
plichtingen jegens de partij is voldaan. 

Artikel 180 

Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. 

Artikel 181 

Besluiten van de besturen van de verbanden, organen, bijzondere organen en bij- 
zondere organisaties, worden, tenzij anders bij statuten enlof reglement(en) 
bepaald, genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden genomen, wanneer niet 
de helft van de stemhebbende leden van het bestuur van het betreffende ver- 
band, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere instantie aanwezig is. 

Artikel 182 

Besluiten van de ledenvergaderingen van de verbanden, organen, bijzondere or- 
ganen en bijzondere organisaties worden genomen met eenvoudige meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is  bepaald. 



van instanties, welke ten behoeve van het beheer van geldmiddelen en eventuele 
eigendommen van de partij en van bijzondere organen in het leven zijn geroepen. 
De bepalingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en 
het huishoudelijk reglement. 

Artikel 169 
Statuten en reglementen van bijzondere organisaties, alsmede wijziging daarvan, 
zijn onderworpen aan de goedkeuring door de partijraad. Statuten en reglemen- 
ten mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en het huis- 
houdelijk reglement. 

Artikel 170 

Het partijbestuur en/of de bijzondere organen kunnen het initiatief om wijzi- 
ging in de in artikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen en statuten 
voor t e  stellen aan de partijraad. De voorgestelde wijziging dient voorzien t e  
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 wijziging al dan niet geamendeerd aanbrengen. Voor wijziging van de in ar- 
tikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen is een eenvoudige meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen vereist. Voor wijziging van de in artikel 168 van 
deze statuten bedoelde statuten is  een tweederde meerderheid van de uitgebrach- 
t e  stemmen vereist. 

Artikel 172 

Voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot wijziging van de in 
artikel 168 van deze statuten bedoelde reglementen en statuten i s  een eenvoudi- 
ge meerder.heid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Artikel 173 

De partijraad stelt de overige reglementen vast als bedoeld in de artikelen 28, 54, 
58, 60, 139, 'i45 en 148 van deze statuten, waarin de bepalingen van deze sta- 
tuten en het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt. De bepalingen in 
de hier bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van 
deze statuten enlof het huishoudelijk reglement. 

Artikel 174 

Het partijbestuur kan, op voorstel van het dagelijks bestuur, het initiatief nemen 
om wijziging in de in artikel 173 van deze statuten bedoelde reglementen voor t e  
stellen. Het initiatief kan ook worden genomen door middel van ondertekening 
door ten minste één kamerkring, danwel door ten minste tien gemeentelijke 
afdelingen, van een schriftelijk ingediend voorstel tot wijziging bij het partij- 
bestuur. In beide gevallen dient het voorstel, 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 enlof het partijbestuur 
heeft het recht voor de vergadering van de partijraad, bij het partijbestuur schrif- 
telijk amendementen, voorzien van een toelichting, in te dienen. 

Artikel 176 

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

Artikel 177 
Voor wijziging van de in artikel 173 van deze statuten bedoelde reglementen i s  
een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist; voor aanvaar- 
ding van een amendement op een voorstel tot wijziging is  een eenvoudige meer- 
derheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Hoofdstuk VI: ALGEMENE BEPALINGEN 

A. Stemrecht en stemming 

Artikel 178 

In de vergaderingen van de verbanden, organen, bijzondere organen en bijzon- 
dere organisaties, wordt het stemrecht uitgeoefend door die leden, die daar 
krachtens de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de 
betreffende reglementen toe bevoegd zijn. 

Artikel 179 

Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend, wanneer aan de financiële ver- 
plichtingen jegens de partij is voldaan. 

Artikel 180 

Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. 

Artikel 181 

Besluiten van de besturen van de verbanden, organen, bijzondere organen en bij- 
zondere organisaties, worden, tenzij anders bij statuten enlof reglement(en) 
bepaald, genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden genomen, wanneer niet 
de helft van de stemhebbende leden van het bestuur van het betreffende ver- 
band, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere instantie aanwezig is. 

Artikel 182 

Besluiten van de ledenvergaderingen van de verbanden, organen, bijzondere or- 
ganen en bijzondere organisaties worden genomen met eenvoudige meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is  bepaald. 



Ar t i ke l  183 

Indien het vereiste quorum ontbreekt, w o r d t  binnen termijnen, te  bepalen b i j  
reglement, een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan 
de orde is. Ongeacht he t  aantal der aanwezige stemhebbende leden, worden i n  
die vergadering geldige besluiten genomen b i j  eenvoudige meerderheid van de  
uitgebrachte stemmen, tenzi j  anders is bepaald. 

A r t i ke l  184 

Over personen word t  schrifteli jk gestemd, behalve i n  geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling. Over zaken word t  mondeling gestemd, tenzij door  de meer- 
derheid van de stemhebbende leden van de vergadering een schrifteli jke stem- 
m ing  word t  verlangd. 

B. Zittingsperiode 

Ar t i ke l  185 

De stemhebbende leden van besturen van verbanden, organen, bijzondere orga- 
nen en bijzondere organisaties worden - met  uitzondering van de benoemde se- 
cretaris en lof  directeur - gekozen, respectievelijk benoemd voor een periode van 
vier jaar. Men is terstond éénmaal herkiesbaar. 

A r t i ke l  186 

De i n  artikel 185 van deze statuten bedoelde besturen stellen een rooster van 
periodiek aftreden op, zodanig da t  de functies van voorzi t ter en penningmeester 
en de functies van secretaris en ondervoorzitter o f  algemeen adjunct n ie t  tege- 
l i jker t i jd  vacant komen. 

Ar t i ke l  187 

B i j  het  ontstaan van een tussentijdse vacature van één van de stemhebbende 
leden van de i n  artikel 185 van deze statuten bedoelde besturen, verkiest het  be- 
treffende verband, orgaan, bijzondere orgaan enlof  bijzondere organisatie, over- 
eenkomstig de i n  statuten en reglementen vastgelegde bepalingen, een nieuw lid. 
B i j  tussentijdse vacature treedt de  gekozene i n  het  schema van degene i n  wiens 
plaats h i j  kwam. 

Ar t i ke l  188 

Een bestuurslid kan, ook al is h i j  voor bepaalde t i j d  benoemd, te allen t i jde door  
degene die hem heeft benoemd, worden ontslagen o f  geschorst. 

C. Vervanging 

Ar t i ke l  189 

De bevoegde verbanden kunnen voor hun  afgevaardigden naar organen, bi jzon- 
dere organen en bijzondere organisaties plaatsvervangers aanwijzen, overeen- 
komstig de procedure, welke is vastgelegd i n  de statuten enlof  betreffende reg- 
lementen. 

D. Incompatibiliteiten en cumulatie van functies 

Art ike l  190 

Behoudens ontheff ing i n  ui tzonderl i jke gevallen, te  verlenen door  het  parti jbe- 
stuur, c.q. de partijraad op  voorstel van het partijbestuur, is het  lidmaatschap 
van meer dan één vertegenwoordigend lichaam uitgesloten en sluiten het  l idmaat- 
schap van een vertegenwoordigend lichaam en een bestuurslidmaatschap van een 
partij-orgaan, c.q. -verband op  hetzelfde niveau u i t .  
Een fractievoorzitter o f  z i jn  plaatsvervanger is adviserend l i d  van he t  bestuur van 
een partij-orgaan, c.q. -verband o p  hetzelfde niveau. 
De onverenigbaarheid van functies, anders dan i n  dit artikel bedoeld, word t  
nader geregeld i n  het  huishoudelijk reglement. 

Ar t ike l  191 

Ter voorkoming van een ongewenste cumulatie van pol i t ieke met  maatschappe- 
l i jke functies benoemt de partijraad, o p  voordracht van het  partijbestuur, eeri 
toetsingscommissie, die de cumulatie van functies beoordeelt. 
De toetsingscommissie bestaat u i t  v i j f  leden; de secretaris o f  zi jn plaatsvervanger 
is adviserend l i d  en treedt o p  als secretaris van de commissie. 

Ar t ike l  192 

Personen die geacht worden een pol i t ieke functie als volledige dagtaak te vervul- 
len, als bedoeld i n  artikel 62 van het  huishoudelijk reglement, alsmede personen 
die worden gekandideerd voor o f  z i t t ing hebben i n  de Eerste Kamer enlof  Twee- 
de Kamer der Staten-Generaal en lo f  het Europese Parlement en lof  het  dagelijks 
bestuur dienen de (neven-)functies, die zi j  uitoefenen, alsmede de (neven-)func- 
ties die zi j  overwegen te aanvaarden, aan de beoordeling van de  toetsingscommis- 
sie te onderwerpen. 

Ar t ike l  193 

De toetsingscommissie beslist binnen dertig dagen, nadat o m  een oordeel is ge- 
vraagd, en stuurt haar besluit terstond ter fiattering aan het  partijbestuur. De  
instemming van het parti jbestuur word t  geacht verleend te zijn, indien het niet 
binnen veertien dagen na ontvangst van het besluit van de toetsingscommissie 
een ander besluit neemt. 

Ar t ike l  194 

De toetsingscommissie neemt haar besluit onder andere aan de hand van de na- 
volgende criteria: 
a. be langenvermeng ing ;  
b. fysieke belasting; 
c. aanzien van het  ambt; 
d. spreiding van functies. 

Ar t ike l  195 

Al le  nevenfuncties van leden van de  part i j  i n  vertegenwoordigende lichamen, 
van de leden van het  dagelijks bestuur en van de voorzitters van de besturen van 
de verbanden dienen publiek te zijn. 



Ar t i ke l  183 

Indien het vereiste quorum ontbreekt, w o r d t  binnen termijnen, te  bepalen b i j  
reglement, een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan 
de orde is. Ongeacht he t  aantal der aanwezige stemhebbende leden, worden i n  
die vergadering geldige besluiten genomen b i j  eenvoudige meerderheid van de  
uitgebrachte stemmen, tenzi j  anders is bepaald. 

A r t i ke l  184 

Over personen word t  schrifteli jk gestemd, behalve i n  geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling. Over zaken word t  mondeling gestemd, tenzij door  de meer- 
derheid van de stemhebbende leden van de vergadering een schrifteli jke stem- 
m ing  word t  verlangd. 

B. Zittingsperiode 

Ar t i ke l  185 

De stemhebbende leden van besturen van verbanden, organen, bijzondere orga- 
nen en bijzondere organisaties worden - met  uitzondering van de benoemde se- 
cretaris en lof  directeur - gekozen, respectievelijk benoemd voor een periode van 
vier jaar. Men is terstond éénmaal herkiesbaar. 

A r t i ke l  186 

De i n  artikel 185 van deze statuten bedoelde besturen stellen een rooster van 
periodiek aftreden op, zodanig da t  de functies van voorzi t ter en penningmeester 
en de functies van secretaris en ondervoorzitter o f  algemeen adjunct n ie t  tege- 
l i jker t i jd  vacant komen. 

Ar t i ke l  187 

B i j  het  ontstaan van een tussentijdse vacature van één van de stemhebbende 
leden van de i n  artikel 185 van deze statuten bedoelde besturen, verkiest het  be- 
treffende verband, orgaan, bijzondere orgaan enlof  bijzondere organisatie, over- 
eenkomstig de i n  statuten en reglementen vastgelegde bepalingen, een nieuw lid. 
B i j  tussentijdse vacature treedt de  gekozene i n  het  schema van degene i n  wiens 
plaats h i j  kwam. 

Ar t i ke l  188 

Een bestuurslid kan, ook al is h i j  voor bepaalde t i j d  benoemd, te allen t i jde door  
degene die hem heeft benoemd, worden ontslagen o f  geschorst. 

C. Vervanging 

Ar t i ke l  189 

De bevoegde verbanden kunnen voor hun  afgevaardigden naar organen, bi jzon- 
dere organen en bijzondere organisaties plaatsvervangers aanwijzen, overeen- 
komstig de procedure, welke is vastgelegd i n  de statuten enlof  betreffende reg- 
lementen. 

D. Incompatibiliteiten en cumulatie van functies 

Art ike l  190 

Behoudens ontheff ing i n  ui tzonderl i jke gevallen, te  verlenen door  het  parti jbe- 
stuur, c.q. de partijraad op  voorstel van het partijbestuur, is het  lidmaatschap 
van meer dan één vertegenwoordigend lichaam uitgesloten en sluiten het  l idmaat- 
schap van een vertegenwoordigend lichaam en een bestuurslidmaatschap van een 
partij-orgaan, c.q. -verband op  hetzelfde niveau u i t .  
Een fractievoorzitter o f  z i jn  plaatsvervanger is adviserend l i d  van he t  bestuur van 
een partij-orgaan, c.q. -verband o p  hetzelfde niveau. 
De onverenigbaarheid van functies, anders dan i n  dit artikel bedoeld, word t  
nader geregeld i n  het  huishoudelijk reglement. 

Ar t ike l  191 

Ter voorkoming van een ongewenste cumulatie van pol i t ieke met  maatschappe- 
l i jke functies benoemt de partijraad, o p  voordracht van het  partijbestuur, eeri 
toetsingscommissie, die de cumulatie van functies beoordeelt. 
De toetsingscommissie bestaat u i t  v i j f  leden; de secretaris o f  zi jn plaatsvervanger 
is adviserend l i d  en treedt o p  als secretaris van de commissie. 

Ar t ike l  192 

Personen die geacht worden een pol i t ieke functie als volledige dagtaak te vervul- 
len, als bedoeld i n  artikel 62 van het  huishoudelijk reglement, alsmede personen 
die worden gekandideerd voor o f  z i t t ing hebben i n  de Eerste Kamer enlof  Twee- 
de Kamer der Staten-Generaal en lo f  het Europese Parlement en lof  het  dagelijks 
bestuur dienen de (neven-)functies, die zi j  uitoefenen, alsmede de (neven-)func- 
ties die zi j  overwegen te aanvaarden, aan de beoordeling van de  toetsingscommis- 
sie te onderwerpen. 

Ar t ike l  193 

De toetsingscommissie beslist binnen dertig dagen, nadat o m  een oordeel is ge- 
vraagd, en stuurt haar besluit terstond ter fiattering aan het  partijbestuur. De  
instemming van het parti jbestuur word t  geacht verleend te zijn, indien het niet 
binnen veertien dagen na ontvangst van het besluit van de toetsingscommissie 
een ander besluit neemt. 

Ar t ike l  194 

De toetsingscommissie neemt haar besluit onder andere aan de hand van de na- 
volgende criteria: 
a. be langenvermeng ing ;  
b. fysieke belasting; 
c. aanzien van het  ambt; 
d. spreiding van functies. 

Ar t ike l  195 

Al le  nevenfuncties van leden van de  part i j  i n  vertegenwoordigende lichamen, 
van de leden van het  dagelijks bestuur en van de voorzitters van de besturen van 
de verbanden dienen publiek te zijn. 



Ar t i ke l  196 F. Wijziging en aanvulling 
Medewerkers van het  partijsecretariaat kunnen, tenzij zij t o t  secretaris van een 
partijorgaan, bedoeld i n  artikel 6 4  van deze statuten, z i jn  benoemd niet tevens 
lid z i jn  van een partijorgaan. 

E. Ontbinding en vereffening 

Ar t i ke l  197 

Ontbinding van de part i j  geschiedt uitsluitend door  besluit van de gemeentelijke 
afdelingen en stemhebbende leden van de parti jraad te  zamen. De  stemming over 
d i t  besluit dient schrifteli jk te  geschieden. 

Ar t i ke l  198 

Ingeval van ontb ind ing wi jst  het parti jbestuur de bestemming aan van de bezit- 
t ingen van de parti j, m e t  d ien verstande, dat  zij zo enigszins mogelijk zullen wor- 
den aangewend ten bate van het doel, waarvoor zi j  z i jn verkregen. 

Ar t i ke l  199 

Ontbinding van verbanden geschiedt, onverminderd het  bepaalde i n  artikel 20 
van deze statuten, door  besluit van de betreffende ledenvergadering, dan wel 
d o o r  besluit van he t  parti jbestuur. De  stemming over dit besluit dient schrifte- 
l i jk  t e  geschieden. Ind ien ontb ind ing plaatsvindt door  besluit van de betreffende 
ledenvergadering is tevens vereist, da t  het landelijk dagelijks bestuur toestemming 
verleent t o t  ontbinding van een verband. 

Ar t i ke l  200 

De ontbinding van bijzondere organisaties geschiedt door  besluit van de betref- 
fende ledenvergadering. De  stemming over d i t  besluit dient schrifteli jk te geschie- 
den. 
Tevens is vereist da t  het  landelijk dagelijks bestuur toestemming verleent t o t  ont -  
b ind ing van een bijzondere organisatie. 

A r t i ke l  201 

I n  geval van ontbinding van een i n  de artikelen 199 en 200 van deze statuten be- 
doeld verband, o f  bijzondere organisatie wi jst  de betreffende ledenvergadering, 
danwel het partijbestuur, de bestemming van de bezittingen van het verband o f  
de bijzondere organisatie aan, met  dien verstande, dat zi j  zo enigszins mogelijk 
worden aangewend ten bate van het  doel, waarvoor zi j  z i jn verkregen. 

Ar t i ke l  202 
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re 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 bestuur van een bijzondere organisatie, voorzover het  
de  bijzondere organisatie betreft. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET CDA 

I: Van het lidmaatschap 

Aanmelding en inschrijving 

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 lidmaatschap ontvangt, zendt de secretaris van het betreffende 
verband deze binnen veertien dagen toe aan het partijsecretariaat. 

1.2. Terstond na ontvangst van een aanmelding voor het lidmaatschap gaat 
het partijsecretariaat tot inschrijving over. 

1.3. Binnen veertien dagen na de inschrijving wordt hiervan bericht gegeven 
aan de ingeschrevene. 

1.4. Ten minste eenmaal per jaar zendt het partijsecretariaat aan de secreta- 
rissen van de gemeentelijke afdelingen en, indien aanwezig, van de wijk- 
of dorpsafdelingen een volledig overzicht van onder die afdeling ressor- 
terende leden. 

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

Toelating 

Artikel 2 

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

2.2. Na de in artikel 1.3. van dit reglement bedoelde berichtgeving van in- 
schrijving geldt voor de ingeschrevene een voorlopige toelating van het 
lidmaatschap gedurende een termijn van ten hoogste acht weken. 

2.3. Binnen deze termijn kan het partijbestuur enlof het bestuur van een ver- 
band de toelating weigeren. 

2.4. Indien een bestuur van een verband de toelating weigert, geeft het hier- 
van kennis aan het partijbestuur. 

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

2.6. Door een besluit tot weigering van de toelating worden alle rechten en 
verplichtingen, die aan het lidmaatschap 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 
i s  geworden, dan wel is vernietigd. 

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

Opzegging 

Artikel 3 

3.1. De opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 12 van de sta- 
tuten, kan rechtstreeks schriftelijk plaatsvinden bij het partijsecretariaat 
of via de gemeentelijke afdeling, waaronder het betreffende lid ressor- 
teert. 
In het laatste geval zendt het secretariaat van deze afdeling onverwijld 
bericht van de opzegging aan het partijsecretariaat. 

Royement 
Artikel 4 

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 over- 
weging te nemen. Een dergelijk besluit wordt onverwijld en met redenen 
omkleed schriftelijk aan het betrokken lid medegedeeld, terwijl de be- 
trokkene in de gelegenheid wordt gesteld door ten minste drie leden 
van het partijbestuur 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 i s  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, waarbij wordt meegedeeld, dat de betrokkene de 
bevoegdheid heeft tegen dit besluit beroep in te stellen bij de Commissie 
van Beroep binnen vier weken na dagtekening van het aangetekend xhrij- 
ven. 

4.4. Door een besluit tot (overweging van) royement worden alle rechten en 
verplichtingen, die aan het lidmaatschap zijn verbonden, opgeschort, 
behoudens de bevoegdheid tot horen als bedoeld in artikel 4.1. van dit 
reglement en tot beroep als bedoeld in artikel 4.3. van dit reglement; de 
opschorting duurt voort tot het besluit onherroepelijk i s  geworden, dan 
wel is vernietigd. 

4.5. Een besluit tot royement wordt onherroepelijk door het verstrijken van 
de in bepaling 4.3. van dit reglement bedoelde beroepstermijn of een be- 
sluit van de Commissie van Beroep, waarbij het ingestelde beroep is  af- 
gewezen. 

I I : Van de verbanden 

Oprichting en erkenning 

Artikel 5 

5.1. Ten minste tien leden kunnen een verband, als bedoeld in artikel 16 van 
de statuten, oprichten, met dien verstande, dat wanneer zich een ver- 
band als bedoeld in artikel 16 van de statuten, heeft gevormd, hiervan 
door het voorlopige bestuur van dat verband schriftelijk mededeling 
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wordt gedaan aan het partijbestuur, onder opgave van de namen en adres- 
sen van de leden van het voorlopige bestuur van het nieuwe verband. 
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. 
Ten behoeve van de vorming van een verband zendt het partijsecretari- 
aat een adressenoverzicht van de leden, die onder het verband in oprich- 
ting zullen ressorteren, aan het voorlopige bestuur van dat verband. 
Voorts ontvangt het voorlopige bestuur een exemplaar van het standaard- 
reglement voor het betreffende verband, respectievelijk als bijlage III tot 
en met V l l l  bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. 
Binnen twaalf weken na de in artikel 5.3. van dit reglement bedoelde 
verzending dient het voorlopige bestuur van een verband in oprichting, 
daartoe gemachtigd door de voorlopige algemene ledenvergadering, welke 
wordt gevormd door de leden, die onder het verband in oprichting zul- 
len ressorteren, schriftelijk een aanvraag om erkenning door het partij- 
bestuur in bij het dagelijks bestuur. 
Als reglement voor een verband in oprichting geldt het door de partij- 
raad 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. 
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. I s  het antwoord hierop bevestigend 
dan draagt het dagelijks bestuur het betreffende verband in oprichting ter 
erkenning voor aan het partijbestuur. Indien er geen voorstellen tot af- 
wijking van het standaard-reglement ingediend zijn, wordt zonder meer, 
namens het partijbestuur, tot erkenning van het betreffende verband in 
oprichting overgegaan. 
Het partijbestuur beslist of een verband, op grond van een voordracht 
van het dagelijks bestuur, wordt erkend. 
Terstond na het besluit van het partijbestuur een verband t e  erkennen, 
wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan het voorlopige bestuur 
van het betreffende verband onder mede zending van één, namens het 
partijbestuur gedagtekend, exemplaar van het reglement van het betref- 
fende verband. 
Wanneer het dagelijks bestuur van oordeel is dat er redenen aanwezig 
zijn een verband in oprichting (nog) niet voor t e  dragen tot erkenning 
bij het partijbestuur, treedt het daaromtrent in overleg met het voorlo- 
pige bestuur van het betreffende verband in oprichting. 

Het dagelijks bestuur geeft daarbij aan welke mogelijkheden er zijn om 
tot een voordracht tot erkenning t e  kunnen overgaan. De voorlopige alge- 
mene ledenvergadering 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 gedagtekende besluit van het 
partijbestuur tot erkenning van het verband, belegt het voorlopige be- 
stuur van dat verband een algemene ledenvergadering ter verkiezing van 
een bestuur, alsmede voor het treffen van eventueel noodzakelijke maat- 
regelen. 
De samenstelling van het definitieve bestuur dient terstond schriftelijk 
ter kennis gebracht te worden aan het partijsecretariaat. 

Algemene bepalingen 

Artikel 6 

6.1. Aan een erkend verband worden rechten toegekend, welke zijn opgeno- 
men in en voortvloeien uit de bepalingen 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 bepalingen van de statuten enlof enig ander reglement 
binnen partijverband aan hem zijn toegekend. Het dagelijks bestuur 
geeft richtlijnen inzake het eventueel opschorten van de uitoefening 
van rechten. 

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

6.3. Aan de algemene ledenvergadering van een verband komen, voor wat be- 
treft het betrokken werkgebied, alle bevoegdheden toe, welke niet door 
de wet, de statuten enlof andere reglementen binnen partijverband aan 
anderen zijn opgedragen. 

6.4. Jaarlijks roept het bestuur van een verband de algemene ledenvergadering 
ten minste eenmaal - in en voorts zoveel als bij reglement bepaald - in 
vergadering bijeen, onder andere ter behandeling en vaststelling van het 
jaarverslag, de rekening van baten en lasten en de begroting voor het 
komend jaar, alsmede ten behoeve van de periodieke bestuursverkie- 
zing van het verband en de bespreking van het politieke beleid in algeme- 
ne zin. 

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

Financiën 

Artikel 7 

7.1. Een verband dient binnen een door het partijbestuur vast t e  stellen ter- 
mijn t e  voldoen aan alle financiële verplichtingen, welke het tegenover 
partij-organen enlof bijzondere organen, enlof bijzondere organisaties 
enlof andere verbanden heeft. Wordt binnen de gestelde termijn niet aan 
deze verplichtingen voldaan, dan worden daarmede automatisch de rech- 
ten, als bedoeld in artikel 6.1. van dit reglement, opgeschort. 

7.2. Het partijbestuur i s  gerechtigd te beschikken over eventuele tegoeden van 
verbanden, zolang een verband niet volledig aan de financiële verplich- 
tingen, als bedoeld in artikel 7.1. van dit reglement, heeft voldaan. 

7.3. Van de jaarlijkse contributie-opbrengst van de leden wordt een deel be- 
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dan draagt het dagelijks bestuur het betreffende verband in oprichting ter 
erkenning voor aan het partijbestuur. Indien er geen voorstellen tot af- 
wijking van het standaard-reglement ingediend zijn, wordt zonder meer, 
namens het partijbestuur, tot erkenning van het betreffende verband in 
oprichting overgegaan. 
Het partijbestuur beslist of een verband, op grond van een voordracht 
van het dagelijks bestuur, wordt erkend. 
Terstond na het besluit van het partijbestuur een verband t e  erkennen, 
wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan het voorlopige bestuur 
van het betreffende verband onder mede zending van één, namens het 
partijbestuur gedagtekend, exemplaar van het reglement van het betref- 
fende verband. 
Wanneer het dagelijks bestuur van oordeel is dat er redenen aanwezig 
zijn een verband in oprichting (nog) niet voor t e  dragen tot erkenning 
bij het partijbestuur, treedt het daaromtrent in overleg met het voorlo- 
pige bestuur van het betreffende verband in oprichting. 

Het dagelijks bestuur geeft daarbij aan welke mogelijkheden er zijn om 
tot een voordracht tot erkenning t e  kunnen overgaan. De voorlopige alge- 
mene ledenvergadering van een verband in oprichting beslist of met de 
voorstellen van het dagelijks bestuur wordt ingestemd. 
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partijbestuur tot erkenning van het verband, belegt het voorlopige be- 
stuur van dat verband een algemene ledenvergadering ter verkiezing van 
een bestuur, alsmede voor het treffen van eventueel noodzakelijke maat- 
regelen. 
De samenstelling van het definitieve bestuur dient terstond schriftelijk 
ter kennis gebracht te worden aan het partijsecretariaat. 

Algemene bepalingen 

Artikel 6 

6.1. Aan een erkend verband worden rechten toegekend, welke zijn opgeno- 
men in en voortvloeien uit de bepalingen 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 bepalingen van de statuten enlof enig ander reglement 
binnen partijverband aan hem zijn toegekend. Het dagelijks bestuur 
geeft richtlijnen inzake het eventueel opschorten van de uitoefening 
van rechten. 

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

6.3. Aan de algemene ledenvergadering van een verband komen, voor wat be- 
treft het betrokken werkgebied, alle bevoegdheden toe, welke niet door 
de wet, de statuten enlof andere reglementen binnen partijverband aan 
anderen zijn opgedragen. 

6.4. Jaarlijks roept het bestuur van een verband de algemene ledenvergadering 
ten minste eenmaal - in en voorts zoveel als bij reglement bepaald - in 
vergadering bijeen, onder andere ter behandeling en vaststelling van het 
jaarverslag, de rekening van baten en lasten en de begroting voor het 
komend jaar, alsmede ten behoeve van de periodieke bestuursverkie- 
zing van het verband en de bespreking van het politieke beleid in algeme- 
ne zin. 

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

Financiën 

Artikel 7 

7.1. Een verband dient binnen een door het partijbestuur vast t e  stellen ter- 
mijn t e  voldoen aan alle financiële verplichtingen, welke het tegenover 
partij-organen enlof bijzondere organen, enlof bijzondere organisaties 
enlof andere verbanden heeft. Wordt binnen de gestelde termijn niet aan 
deze verplichtingen voldaan, dan worden daarmede automatisch de rech- 
ten, als bedoeld in artikel 6.1. van dit reglement, opgeschort. 

7.2. Het partijbestuur i s  gerechtigd te beschikken over eventuele tegoeden van 
verbanden, zolang een verband niet volledig aan de financiële verplich- 
tingen, als bedoeld in artikel 7.1. van dit reglement, heeft voldaan. 

7.3. Van de jaarlijkse contributie-opbrengst van de leden wordt een deel be- 



stemd voor de partij, terwijl van het overige een verdeling plaatsvindt 
over de verbanden, waaronder de betreffende leden ressorteren. 
De verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald door de partijraad, terwijl elke 
kamerkring, eveneens jaarlijks, bepaalt op welke wijze het bedrag, dat be- 
stemd is voor de verbanden en afkomstig van de onder hem ressorteren- 
de leden, wordt verdeeld over die verbanden. 

7.4. Wanneer in een provincie twee of meer kamerkringen aanwezig zijn, 
bepalen zij gezamenlijk en in overleg met het bestuur van de provinciale 
afdeling welk deel van het bedrag, dat bestemd i s  voor de verbanden en 
afkomstig is  van de onder hen ressorterende leden, 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 ressorterende 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 toekomende te- 
goeden. 
Het partijsecretariaat draagt, na verzoek daartoe, zorg voor verstrekking 
van het gevraagde tegoed binnen veertien dagen. 

7.7. Regelmatig, maar ten minste éénmaal per jaar zendt het partijsecretari- 
aat, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester, een financieel 
overzicht, onder andere vermeldende de gemiddelde contributie-op- 
brengst met betrekking tot een bepaald verband, aan de penningmeester 
van de betrokken verbanden. 

Ontbinding 

Artikel 8 

8.1. Een verband, als genoemd in artikel 16 van de statuten, waaronder op 1 
januari van enig jaar minder dan tien leden partij-organisatorisch ressor- 
teren, i s  automatisch ontbonden. Het partijsecretariaat treft onder ver- 
antwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, de noodzakelijke regelingen 
hieromtrent. 

8.2. De algemene ledenvergadering van een verband i s  bevoegd, overeenkom- 
stig bij statuten enlof reglement vastgestelde regels, dat verband voor ont- 
binding voor t e  dragen aan het dagelijks bestuur, indien van toepassing 
in overleg met de betrokken gemeentelijke afdeling enlof kamerkring. 

8.3. Van een besluit tot (definitieve) ontbinding van een verband wordt het 
bestuur van het betrokken verband zo spoedig mogelijk bij aangetekend 
schrijven kennis gegeven, onder vermelding van de bevoegdheid van het 
bestuur binnen vier weken na verzending van de kennisgeving tegen het 
ontbindingsbesluit beroep in t e  stellen bij de Commissie 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 ontbindingsbesluit. 
De schorsing is beëindigd na het onherroepelijk worden dan wel het ver- 
nietigen 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 Commissie van Beroep, waarbij het beroep is afgewezen. 

Werkgebied buiten grenzen werkgebiedverband 

Artikel 9 

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 betreffende regionale, 
gemeentelijke en plaatselijke verbanden zijn verplicht met de in artikel 
9.1. van dit reglement bedoelde persoon in voorkomende gevallen het 
contact t e  onderhouden. 

Organen van een verband 

Artikel 10 

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

Bestuur gemeentelijke afdeling 

Artikel 11 

11 .l. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling wordt door de leden uit hun 
midden ter vergadering gekozen. In afwijking van het bepaalde in het 
Burgerlijk Wetboek i s  het uitbrengen van een stem bij volmacht hierbij 
niet toegestaan. 
Overigens is het bepaalde in artikel 7 van de statuten ter zake van de uit- 
oefening van het stemrecht onverminderd van toepassing. 

11.2. Indien in een gemeente een erkende (werk) groep bestaat van het vrou- 
wenberaad enlof van de jongerenorganisatie, dient in het bestuur ten 
minste één vertegenwoordiger daarvan zitting te hebben. 

11.3. Het reglement van een gemeentelijke afdeling kan bepalen dat er een 
dagelijks bestuur is, met dien verstande dat dit minder dan de helft van 
het aantal bestuursleden van deze afdeling moet tellen, terwijl de door de 
algemene ledenvergadering in functie te verkiezen voorzitter, alsmede de 
secretaris en de penningmeester in elk geval daarvan deel uitmaken. 

11.4. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder belast met de 
taken van de gemeentelijke afdeling op het gebied van de propaganda 
en voorlichting. 

11.5. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder belast met de 
taken van de gemeentelijke afdeling op het gebied van vorming en scho- 
ling. 

11.6. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling doet opgave van zijn samen- 
stelling aan het partijsecretariaat en aan de secretariaten van de verban- 
den waaronder het ressorteert. 
Van wijzigingen in de samenstelling dient binnen vier weken na het be- 
sluit daartoe aan bedoelde secretariaten kennis gegeven te worden. 
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11.7. Het  bestuur van een gemeentelijke afdeling brengt ieder jaar een schrifte- 
l i jk  verslag u i t  over de toestand van de afdeling en de werkzaamheden i n  
het  afgelopen verenigingsjaar. D i t  verslag omvat ook het verslag van de 
vormings- en scholingswerkzaamheden, waaronder met  name de activi- 
tei ten t e n  behoeve van de vrouwelijke leden en de jongeren en de ten  uit- 
voer gebrachte activiteiten met  betrekking t o t  het  raadsfractiewerk. 

11.8. Het  bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt jaarlijks een afschrift 
van het  verslag aan he t  parti jbestuur en de besturen van de  verbanden, 
waaronder de afdeling ressorteert. 

11.9. Het  bestuur van een gemeentelijke afdeling ziet toe, dat van alle inkom- 
sten en uitgaven vande afdeling nauwkeurig aantekening word t  gehouden. 
Jaarlijks brengt het  financieel verslag u i t  aan de algemene ledenvergade- 
ring van de gemeentelijke afdeling. 

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

1 1  .l 1. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt zorg voor het  nauw- 
keurig bi jhouden van de ledenadministratie, overeenkomstig nader door  
het  parti jbestuur te  stellen regels. 

Algemene ledenvergadering gemeentelijke afdeling 

Ar t i ke l  12 

12.1, De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de gemeente- 
l i jke afdeling. 

12.2. Jaarlijks k o m t  de algemene ledenvergadering ten minste tweemaal i n  
vergadering bijeen. 

12.3. D e  oproeping t o t  bi jwoning van de  algemene ledenvergadering word t  
verzonden o p  een termi jn  van ten minste acht dagen aan alle leden van de 
gemeentelijke afdeling. De oproep vermeldt t i j d  en plaats van de verga- 
dering en de t e  behandelen agenda. 

12.4. Het  bestuur is verplicht t o t  het  bijeenroepen van de algemene leden- 
vergadering binnen een termijn van vier weken, na verzending van een 
schrifteli jk verzoek daartoe door  ten  minste t i en  leden, ressorterend 
onder de betreffende gemeentelijke afdeling, onder opgave van de onder- 
werpen, d ie  de verzoekers aan de algemene ledenvergadering wensen voor 
te  leggen; indien aan he t  verzoek niet binnen dr ie  weken na ontvangst 
daarvan gevolg is gegeven door  verzending van een oproep, als bedoeld i n  
artikel 12.3. van dit reglement, hebben de verzoekers het recht van be- 
roep b i j  het bestuur van de kamerkring, casu quo  de provinciale afdeling, 
waaronder de gemeentelijke afdeling ressorteert. 

12.5. I n  geval beroep is ingesteld b i j  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 gemeente- 
l i jke afdeling bijeen o p  de wijze als i n  lid 3 van d i t  artikel bepaald. Het  
parti jbestuur stelt daartoe direct het betreffende adressenbestand ter be- 
schikking. Een o p  deze wijze bijeengeroepen algemene ledenvergadering 
v indt  plaats onder leiding van het bestuur van de betreffende kamerkring, 
casu q u o  provinciale afdeling. 

12.6. D e  algemene ledenvergadering van een gemeentelijke afdeling k o m t  
voorts bijeen, indien het parti jbestuur daartoe besluit, na overleg met  de 
betrokken kamerkring, casu q u o  de provinciale afdeling. Het  parti jbe- 
stuur kan zelf voor  de bijeenroeping zorgen, zonder gebonden te  zi jn aan 
de i n  l i d  3 van dit artikel genoemde termi jn  en kan zelf i n  de leiding van 
de vergadering voorzien. 

Taken gemeentelijke afdeling 

Ar t i ke l  13 

13.1. T o t  de taak van de  gemeentelijke afdeling behoort: 
a. het  o p  basis van de grondslag van het CDA bijdragen aan en bevorde- 

ren van de verwezenlijking van de doelstelling van de  parti j; 
b.  het bevorderen van de deelneming aan het  werk van en de onderlinge 

samenwerking van de leden i n  de parti j, onder meer door  de bevor- 
dering van de participatie van vrouwen en jongeren; 

c. de bespreking en toetsing van het (gevoerde) pol i t ieke beleid. 

13.2. D e  activiteiten welke de gemeentelijke afdeling onder meer ter bereiking 
van de doelstelling ten dienste staan, z i jn  omschreven i n  het  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 24 van de statuten. 

Wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  14 

14.1. De grenzen van het  werkgebied van een w i j k -  o f  dorpsafdeling worden 
bepaald door  de gemeentelijke afdeling, waaronder de w i j k -  o f  dorpsaf- 
deling zal ressorteren, i n  overleg met  het  bestuur van de  betrokken 
kamerkring en het  landelijk dagelijks bestuur. 

14.2. Met betrekking t o t  het  bestuur en de algemene ledenvergadering van een 
w i j k -  o f  dorpsafdeling zi jn de artikelen 1 1  en 12 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

Gemeentelijke afdeling gevormd door twee of meer wijk- of dorps- 
afdelingen 

Art ike l  15 

15.1. Een o p  grond van artikel 32 van de statuten t o t  stand gekomen gemeen- 
teli jke afdeling is mede verantwoordeli jk voor de verwezenlijking van de 
doelstelling en de uitvoering van de taken, omschreven i n  he t  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 33 van de statuten, welke z i jn  toegekend aan de 
twee o f  meer ingestelde w i j k -  o f  dorpsafdelingen. 

15.2. Het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statuten gevormde 
gemeentelijke afdeling bestaat u i t  ten minste één afgevaardigde van elke 
erkende w i j k -  of dorpsafdeling en voorts zoveel afgevaardigden, als waar- 
o p  een wi jk-  o f  dorpsafdeling, binnen het door  de algemene ledenvergade- 
r ing van de gemeentelijke afdeling vast t e  stellen aantal bestuursleden, 
naar rato van zi jn ledental recht heeft. 
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van het  financieel verslag aan he t  parti jbestuur en de besturen van de ver- 
banden, waaronder de afdeling ressorteert. 

1 1  .l 1. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt zorg voor het  nauw- 
keurig bi jhouden van de ledenadministratie, overeenkomstig nader door  
het  parti jbestuur te  stellen regels. 

Algemene ledenvergadering gemeentelijke afdeling 

Ar t i ke l  12 

12.1, De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de gemeente- 
l i jke afdeling. 

12.2. Jaarlijks k o m t  de algemene ledenvergadering ten minste tweemaal i n  
vergadering bijeen. 

12.3. D e  oproeping t o t  bi jwoning van de  algemene ledenvergadering word t  
verzonden o p  een termi jn  van ten minste acht dagen aan alle leden van de 
gemeentelijke afdeling. De oproep vermeldt t i j d  en plaats van de verga- 
dering en de t e  behandelen agenda. 

12.4. Het  bestuur is verplicht t o t  het  bijeenroepen van de algemene leden- 
vergadering binnen een termijn van vier weken, na verzending van een 
schrifteli jk verzoek daartoe door  ten  minste t i en  leden, ressorterend 
onder de betreffende gemeentelijke afdeling, onder opgave van de onder- 
werpen, d ie  de verzoekers aan de algemene ledenvergadering wensen voor 
te  leggen; indien aan he t  verzoek niet binnen dr ie  weken na ontvangst 
daarvan gevolg is gegeven door  verzending van een oproep, als bedoeld i n  
artikel 12.3. van dit reglement, hebben de verzoekers het recht van be- 
roep b i j  het bestuur van de kamerkring, casu quo  de provinciale afdeling, 
waaronder de gemeentelijke afdeling ressorteert. 

12.5. I n  geval beroep is ingesteld b i j  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 gemeente- 
l i jke afdeling bijeen o p  de wijze als i n  lid 3 van d i t  artikel bepaald. Het  
parti jbestuur stelt daartoe direct het betreffende adressenbestand ter be- 
schikking. Een o p  deze wijze bijeengeroepen algemene ledenvergadering 
v indt  plaats onder leiding van het bestuur van de betreffende kamerkring, 
casu q u o  provinciale afdeling. 

12.6. D e  algemene ledenvergadering van een gemeentelijke afdeling k o m t  
voorts bijeen, indien het parti jbestuur daartoe besluit, na overleg met  de 
betrokken kamerkring, casu q u o  de provinciale afdeling. Het  parti jbe- 
stuur kan zelf voor  de bijeenroeping zorgen, zonder gebonden te  zi jn aan 
de i n  l i d  3 van dit artikel genoemde termi jn  en kan zelf i n  de leiding van 
de vergadering voorzien. 

Taken gemeentelijke afdeling 

Ar t i ke l  13 

13.1. T o t  de taak van de  gemeentelijke afdeling behoort: 
a. het  o p  basis van de grondslag van het CDA bijdragen aan en bevorde- 

ren van de verwezenlijking van de doelstelling van de  parti j; 
b.  het bevorderen van de deelneming aan het  werk van en de onderlinge 

samenwerking van de leden i n  de parti j, onder meer door  de bevor- 
dering van de participatie van vrouwen en jongeren; 

c. de bespreking en toetsing van het (gevoerde) pol i t ieke beleid. 

13.2. D e  activiteiten welke de gemeentelijke afdeling onder meer ter bereiking 
van de doelstelling ten dienste staan, z i jn  omschreven i n  het  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 24 van de statuten. 

Wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  14 

14.1. De grenzen van het  werkgebied van een w i j k -  o f  dorpsafdeling worden 
bepaald door  de gemeentelijke afdeling, waaronder de w i j k -  o f  dorpsaf- 
deling zal ressorteren, i n  overleg met  het  bestuur van de  betrokken 
kamerkring en het  landelijk dagelijks bestuur. 

14.2. Met betrekking t o t  het  bestuur en de algemene ledenvergadering van een 
w i j k -  o f  dorpsafdeling zi jn de artikelen 1 1  en 12 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

Gemeentelijke afdeling gevormd door twee of meer wijk- of dorps- 
afdelingen 

Art ike l  15 

15.1. Een o p  grond van artikel 32 van de statuten t o t  stand gekomen gemeen- 
teli jke afdeling is mede verantwoordeli jk voor de verwezenlijking van de 
doelstelling en de uitvoering van de taken, omschreven i n  he t  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 33 van de statuten, welke z i jn  toegekend aan de 
twee o f  meer ingestelde w i j k -  o f  dorpsafdelingen. 

15.2. Het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statuten gevormde 
gemeentelijke afdeling bestaat u i t  ten minste één afgevaardigde van elke 
erkende w i j k -  of dorpsafdeling en voorts zoveel afgevaardigden, als waar- 
o p  een wi jk-  o f  dorpsafdeling, binnen het door  de algemene ledenvergade- 
r ing van de gemeentelijke afdeling vast t e  stellen aantal bestuursleden, 
naar rato van zi jn ledental recht heeft. 



15.3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van een overeenkom- 
stig art ikel 32 van de statuten gevormde gemeentelijke afdeling worden 
door  d e  algemene ledenvergadering i n  funct ie gekozen u i t  de leden van het  
bestuur. D e  voorzi t ter kan niet tegelijk bestuurslid z i jn  van een onder 
deze gemeentelijke afdeling ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdeling. 

15.4. Het  bepaalde i n  art ikel 1 1  .2. t o t  en met  l l .l l. van d i t  reglement is ten 
aanzien van het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statu- 
ten gevormde gemeentelijke afdeling van overeenkomstige toepassing. 

15.5. T o t  d e  algemene ledenvergadering van een overeenkomstig art ikel 32 van 
de statuten gevormde gemeentelijke afdeling hebben alle leden, woon-  
achtia b innen het  werkgebied, toegang. 
stemgerechtigd zi jn ui tslui tend die personen, d ie  door  de erkende w i j k -  
o f  dorpsafdeling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede d e  stem- 
hebbende leden van het  bestuur. 

15.6. Elke w i j k -  o f  dorpsafdeling is gerechtigd één afgevaardigde met  stemrecht 
aan te  wi jzen naar de vergaderingen van de overeenkomstig artikel 32 
van d e  statuten gevormde gemeentelijke afdeling. 
Daarenboven is elke w i j k -  o f  dorpsafdeling gerechtigd voor elk vo l  aan- 
tal  van v i j f t ig  leden een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te  w i j -  
zen. A fw i j k ing  van deze afvaardigingsregeling is toegestaan, m i ts  daar- 
toe d o o r  het  landelijk dagelijks bestuur toestemming is verleend. 

15.7. De i n  art ikel 15.2. en 15.6. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden 
worden aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke bet rok-  
ken w i j k -  o f  dorpsafdeling b i j  schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling. 
I n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  het Burgerli jk Wetboek is het ui tbren- 
gen van een stem b i j  volmacht hierbi j  niet toegestaan. 

Taken wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  16 

Met  betrekking t o t  de taken van een wi jk-  o f  dorpsafdeling is het bepaalde i n  
art ikel 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Afvaardiging naar andere verbanden en Congres 
Ar t i ke l  17 

17.1. Elke overeenkomstig artikel 32 van de statuten erkende gemeentelijke 
afdeling heeft  het  recht ten minste één afgevaardigde namens elke onder 
haar ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdeling aan te  wijzen als afgevaardigde 
naar d e  algemene ledenvergadering van de verbanden, waartoe de gemeen- 
tel i jke afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, alsmede naar het  Con- 
gres. 

17.2. Heeft de gemeentelijke afdeling o p  grond van haar ledental het  recht 
meer afgevaardigden aan te wijzen, dan w o r d t  de aanwijzing van deze 
vertegenwoordigers bepaald naar ra to van de ledentallen van de onder 
haar ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdelingen. De verdeelsleutel dient te  
zi jn vastgesteld i n  h e t  artikel 33 van de statuten bedoelde reglement van 
de gemeentelijke afdeling. 

17.3. Komen voor de aanwijzing van een afgevaardigde vertegenwoordigers 
van twee o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen i n  aanmerking dan word t  de 
keuze bepaald o p  een vertegenwoordiger van d ie w i j k -  o f  dorpsafdeling, 
welke voor wat  betreft  het  aantal leden, na vaststelling van de i n  artikel 
17.2. van d i t  reglement bedoelde verdeelsleutel, het  grootste overschot 
heeft. 

17.4. D e  i n  artikel 17.1. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden worden b i j  
schrifteli jke verkiezing aangewezen door  de algemene ledenvergadering 
van de gemeentelijke afdeling o p  bindende voordrachten van de betref- 
fenden w i j k -  o f  dorpsafdelingen, tenzij sprake is van enkelvoudige kandi- 
daatstelling. I n  het  reglement van de gemeentelijke afdeling kan bepaald 
worden, dat elke hier bedoelde voordracht u i t  meer dan één kandidaat 
d ient  te bestaan. 

Gemeentelijke afdeling met één wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  18 

I n  geval onder een gemeentelijke afdeling slechts één wi jk-  o f  dorpsafdeling res- 
sorteert, heeft deze afdeling het recht één o f  meer afgevaardigden aan te wijzen 
als afgevaardigde in  het bestuur van de betreffende gemeentelijke afdeling. De 
sleutel voor het  aantal afgevaardigden word t  vastgelegd i n  het  reglement van die 
gemeentelijke afdeling. 

Bestuur kamerkring 

Ar t i ke l  19 

19.1. Het bestuur van de kamerkring word t  gekozen door  de algemene leden- 
vergadering en bestaat u i t  een oneven aantal van ten minste el f  leden. 
Ten hoogste twee bestuursleden mogen behoren t o t  dezelfde gemeente- 
lijke, dan wel w i j k -  o f  dorpsafdeling. I n  geval een kamerkring tevens func- 
tioneert als gemeentelijke afdeling is afwi jk ing hiervan toegestaan. 

19.2. De voorzitter van de karnerkring word t  door de algemene ledenvergade- 
r ing i n  funct ie gekozen. De voorzitter kan niet tegelijk voorzitter zi jn van 
een onder de kamerkring ressorterend verband. 

19.3. Het  bepaalde i n  artikel 11.2. t o t  en m e t  11.11. van d i t  reglement is ten 
aanzien van het  bestuur van een kamerkring van overeenkomstige toepas- 
sing, met  dien verstande dat een kamerkring i n  elk geval een dagelijks be- 
stuur als orgaan kent. 

19.4. I n  het  bestuur van de kamerkring dienen i n  elk geval z i t t ing te hebben 
ten minste twee vertegenwoordigers van de i n  het werkgebied aanwezige 
erkende (werklgroep van het  vrouwenberaad en van de jongerenorgani- 
satie. 

19.5. Indien als apart verband functionerend wijst de algemene ledenvergade- 
ring van de provinciale afdeling, die haar werkgebied heeft i n  de provin- 
cie,,waarbinnen de kamerkring eveneens haar werkgebied heeft, één van 
haar bestuursleden aan als l i d  van het bestuur van de kamerkring. D i t  
bestuurslid kan niet tegelijk l i d  van het bestuur van een andere kamer- 
kr ing zijn. 



15.3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van een overeenkom- 
stig art ikel 32 van de statuten gevormde gemeentelijke afdeling worden 
door  d e  algemene ledenvergadering i n  funct ie gekozen u i t  de leden van het  
bestuur. D e  voorzi t ter kan niet tegelijk bestuurslid z i jn  van een onder 
deze gemeentelijke afdeling ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdeling. 

15.4. Het  bepaalde i n  art ikel 1 1  .2. t o t  en met  l l .l l. van d i t  reglement is ten 
aanzien van het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statu- 
ten gevormde gemeentelijke afdeling van overeenkomstige toepassing. 

15.5. T o t  d e  algemene ledenvergadering van een overeenkomstig art ikel 32 van 
de statuten gevormde gemeentelijke afdeling hebben alle leden, woon-  
achtia b innen het  werkgebied, toegang. 
stemgerechtigd zi jn ui tslui tend die personen, d ie  door  de erkende w i j k -  
o f  dorpsafdeling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede d e  stem- 
hebbende leden van het  bestuur. 

15.6. Elke w i j k -  o f  dorpsafdeling is gerechtigd één afgevaardigde met  stemrecht 
aan te  wi jzen naar de vergaderingen van de overeenkomstig artikel 32 
van d e  statuten gevormde gemeentelijke afdeling. 
Daarenboven is elke w i j k -  o f  dorpsafdeling gerechtigd voor elk vo l  aan- 
tal  van v i j f t ig  leden een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te  w i j -  
zen. A fw i j k ing  van deze afvaardigingsregeling is toegestaan, m i ts  daar- 
toe d o o r  het  landelijk dagelijks bestuur toestemming is verleend. 

15.7. De i n  art ikel 15.2. en 15.6. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden 
worden aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke bet rok-  
ken w i j k -  o f  dorpsafdeling b i j  schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling. 
I n  afwi jk ing van het  bepaalde i n  het Burgerli jk Wetboek is het ui tbren- 
gen van een stem b i j  volmacht hierbi j  niet toegestaan. 

Taken wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  16 

Met  betrekking t o t  de taken van een wi jk-  o f  dorpsafdeling is het bepaalde i n  
art ikel 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Afvaardiging naar andere verbanden en Congres 
Ar t i ke l  17 

17.1. Elke overeenkomstig artikel 32 van de statuten erkende gemeentelijke 
afdeling heeft  het  recht ten minste één afgevaardigde namens elke onder 
haar ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdeling aan te  wijzen als afgevaardigde 
naar d e  algemene ledenvergadering van de verbanden, waartoe de gemeen- 
tel i jke afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, alsmede naar het  Con- 
gres. 

17.2. Heeft de gemeentelijke afdeling o p  grond van haar ledental het  recht 
meer afgevaardigden aan te wijzen, dan w o r d t  de aanwijzing van deze 
vertegenwoordigers bepaald naar ra to van de ledentallen van de onder 
haar ressorterende w i j k -  o f  dorpsafdelingen. De verdeelsleutel dient te  
zi jn vastgesteld i n  h e t  artikel 33 van de statuten bedoelde reglement van 
de gemeentelijke afdeling. 

17.3. Komen voor de aanwijzing van een afgevaardigde vertegenwoordigers 
van twee o f  meer w i j k -  o f  dorpsafdelingen i n  aanmerking dan word t  de 
keuze bepaald o p  een vertegenwoordiger van d ie w i j k -  o f  dorpsafdeling, 
welke voor wat  betreft  het  aantal leden, na vaststelling van de i n  artikel 
17.2. van d i t  reglement bedoelde verdeelsleutel, het  grootste overschot 
heeft. 

17.4. D e  i n  artikel 17.1. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden worden b i j  
schrifteli jke verkiezing aangewezen door  de algemene ledenvergadering 
van de gemeentelijke afdeling o p  bindende voordrachten van de betref- 
fenden w i j k -  o f  dorpsafdelingen, tenzij sprake is van enkelvoudige kandi- 
daatstelling. I n  het  reglement van de gemeentelijke afdeling kan bepaald 
worden, dat elke hier bedoelde voordracht u i t  meer dan één kandidaat 
d ient  te bestaan. 

Gemeentelijke afdeling met één wijk- of dorpsafdeling 

Ar t i ke l  18 

I n  geval onder een gemeentelijke afdeling slechts één wi jk-  o f  dorpsafdeling res- 
sorteert, heeft deze afdeling het recht één o f  meer afgevaardigden aan te wijzen 
als afgevaardigde in  het bestuur van de betreffende gemeentelijke afdeling. De 
sleutel voor het  aantal afgevaardigden word t  vastgelegd i n  het  reglement van die 
gemeentelijke afdeling. 

Bestuur kamerkring 

Ar t i ke l  19 

19.1. Het bestuur van de kamerkring word t  gekozen door  de algemene leden- 
vergadering en bestaat u i t  een oneven aantal van ten minste el f  leden. 
Ten hoogste twee bestuursleden mogen behoren t o t  dezelfde gemeente- 
lijke, dan wel w i j k -  o f  dorpsafdeling. I n  geval een kamerkring tevens func- 
tioneert als gemeentelijke afdeling is afwi jk ing hiervan toegestaan. 

19.2. De voorzitter van de karnerkring word t  door de algemene ledenvergade- 
r ing i n  funct ie gekozen. De voorzitter kan niet tegelijk voorzitter zi jn van 
een onder de kamerkring ressorterend verband. 

19.3. Het  bepaalde i n  artikel 11.2. t o t  en m e t  11.11. van d i t  reglement is ten 
aanzien van het  bestuur van een kamerkring van overeenkomstige toepas- 
sing, met  dien verstande dat een kamerkring i n  elk geval een dagelijks be- 
stuur als orgaan kent. 

19.4. I n  het  bestuur van de kamerkring dienen i n  elk geval z i t t ing te hebben 
ten minste twee vertegenwoordigers van de i n  het werkgebied aanwezige 
erkende (werklgroep van het  vrouwenberaad en van de jongerenorgani- 
satie. 

19.5. Indien als apart verband functionerend wijst de algemene ledenvergade- 
ring van de provinciale afdeling, die haar werkgebied heeft i n  de provin- 
cie,,waarbinnen de kamerkring eveneens haar werkgebied heeft, één van 
haar bestuursleden aan als l i d  van het bestuur van de kamerkring. D i t  
bestuurslid kan niet tegelijk l i d  van het bestuur van een andere kamer- 
kr ing zijn. 



19.6. Een afgevaardigde van een bijzondere afdeling, waarvan het  werkgebied 
tevens he t  werkgebied, o f  een deel daarvan, van de kamerkring bestri jkt, 
maakt als adviserend l i d  deel uit van het  bestuur van de kamerkring. 

Algemene ledenvergadering kamerkring 

Ar t i ke l  20 

20.1. Het  bepaalde in artikel 12.1. en 12.2. van d i t  reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van 
de kamerkring. 

20.2. He t  bepaalde i n  artikel 12.3. van dit reglement is van overeenkomstige 
toepassing, m e t  dien verstande da t  de oproep w o r d t  toegezonden aan de 
onder de  kamerkring ressorterende gemeentelijke afdelingen en de er- 
kende w i j k -  o f  dorpsafdelingen. 

20.3. He t  bepaalde i n  artikel 12.4. en 12.5. van d i t  reglement is van overeen- 
komstige toepassing, met  dien verstande, da t  he t  verzoek moet  worden 
gedaan door  ten minste honderd leden, ressorterend onder de betref- 
fende gemeentelijke afdelingen, dan wel door  ten  minste v i j f  gemeente- 
l i jke afdelingen. H e t  recht van beroep is i n  d i t  geval b i j  he t  parti jbestuur. 
Na instelling van beroep v ind t  een bijeengeroepen algemene ledenverga- 
dering plaats onder leiding van het  partijbestuur. 

20.4. T o t  de algemene ledenvergadering van een kamerkring hebben alle leden, 
woonachtig binnen het  werkgebied, toegang. Stemgerechtigd z i jn  ui tslui-  
tend die personen, die door  de gemeentelijke afdeling als afgevaardigden 
aangewezen zijn, alsmede de stemhebbende leden van het bestuur. 

20.5. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigde met  stem- 
recht aan te wijzen naar de vergaderingen van de kamerkring. Daarenbo- 
ven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk vo l  aantal van hon-  
derd leden één extra afgevaardigde aan te wijzen, echter met  inachtne- 
m ing  van het bepaalde i n  artikel 17 van d i t  reglement. 

20.6. De  i n  artikel 20.4 van dit reglement bedoelde afgevaardigden worden aan- 
gewezen door  de algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke af- 
deling b i j  schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandi- 
daatstelling. 

20.7. O p  een vergadering van de algemene ledenvergadering van de kamerkring 
worden de o p  de partijraad te  behandelen zaken vooraf besproken. De  
in artikel 21.2.f. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden van de 
kamerkring brengen verslag uit o p  de eerstvolgende algemene ledenverga- 
dering. 

20.8. D e  algemene ledenvergadering van de karnerkring is bevoegd te  allen t i jde 
voorstellen en amendementen ter behandeling door  de parti jraad i n  te 
dienen b i j  he t  partijbestuur, terwi j l  het  verplicht is een voorstel o f  een 
amendement, dat  een gemeentelijke afdeling heeft ingediend, binnen een 
d o o r  he t  parti jbestuur gestelde termi jn  te behandelen. 

Taken kamerkring 

Art ike l  21 

Met  betrekking t o t  de taken van een kamerkring is het  bepaalde i n  artikel 
13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met  dien verstan- 
de dat  i n  plaats van artikel 24  gelezen moet  worden artikel 43 van de 
statuten. 
D e  kamerkring heeft voorts t o t  taak: 
a. he t  (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van he t  C D A  

i n  het  werkgebied; 
b. het voeren van de algemene propaganda en het  (mede) coördineren 

van de propaganda en activiteiten van de verbanden binnen het werk- 
gebied; 

c. he t  toezicht o p  alle verbanden binnen het  werkgebied; 
d. de  bespreking van het pol i t ieke beleid i n  algemene z in  en van het C D A  

i n  het bijzonder, alsmede het  geven van alle gewenste en noodzake- 
l i jke voorlichting daaromtrent; 

e. he t  ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activiteiten i n  
verband met  het pol i t ieke vormings- en scholingswerk, het  jongeren- 
werk en het  vrouwenwerk; 

f. de  verkiezing van één o f  meer afgevaardigden en z i jn  (hun) plaatsver- 
vanger(~) naar de parti jraad en het partijbestuur, overeenkomstig het 
bepaalde i n  de artikelen 3 7  en 41  van d i t  reglement; 

g. al hetgeen hem door het  parti jbestuur is o f  w o r d t  opgedragen. 

Overdracht taken en bevoegdheden kamerkring aan provinciale afde- 
ling 

Ar t i ke l  22 

22.1. Een besluit t o t  overdracht van taken en bevoegdheden, als i n  artikel 39 
van de statuten bedoeld, word t  genomen door  de algemene ledenverga- 
dering van de betreffende kamerkring, met  dien verstande dat  een twee- 
derde meerderheid van he t  aantal uitgebrachte stemmen is vereist. 

22.2. Binnen twee weken na het nemen van een besluit als i n  artikel 22.1. van 
d i t  reglement bedoeld, stelt het  bestuur van de kamerkring daarvan het 
parti jbestuur i n  kennis. 

22.3. Alvorens i n  te stemmen met  het aldus genomen besluit onderzoekt het 
parti jbestuur o f  een dergelijk besluit door  alle kamerkringen, die binnen 
de  bedoelde provincie h u n  werkgebied hebben, o p  rechtsgeldige wijze is 
genomen, alsmede o f  de overdracht dezelfde taken en bevoegdheden 
omvat. Tevens word t  nagegaan o f  de eventueel te maken afspraken niet 
i n  str i jd zi jn o f  komen met  de bepalingen van statuten enlof  huishoude- 
l i jk reglement. 

22.4. De inhoud van het genomen besluit en de daarbij eventueel te  maken af- 
spraken worden vastgelegd i n  een i n  tweevoud o p  te  stellen schrifteli jke 
overeenkomst, dat door  de voorzitters en secretarissen van alle betrokken 
kamerkringen en van de betreffende provinciale afdeling word t  onder- 
tekend, waarna het ter mede-ondertekening word t  toegezonden naar het 
partijbestuur. 



19.6. Een afgevaardigde van een bijzondere afdeling, waarvan het  werkgebied 
tevens he t  werkgebied, o f  een deel daarvan, van de kamerkring bestri jkt, 
maakt als adviserend l i d  deel uit van het  bestuur van de kamerkring. 

Algemene ledenvergadering kamerkring 

Ar t i ke l  20 

20.1. Het  bepaalde in artikel 12.1. en 12.2. van d i t  reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van 
de kamerkring. 

20.2. He t  bepaalde i n  artikel 12.3. van dit reglement is van overeenkomstige 
toepassing, m e t  dien verstande da t  de oproep w o r d t  toegezonden aan de 
onder de  kamerkring ressorterende gemeentelijke afdelingen en de er- 
kende w i j k -  o f  dorpsafdelingen. 

20.3. He t  bepaalde i n  artikel 12.4. en 12.5. van d i t  reglement is van overeen- 
komstige toepassing, met  dien verstande, da t  he t  verzoek moet  worden 
gedaan door  ten minste honderd leden, ressorterend onder de betref- 
fende gemeentelijke afdelingen, dan wel door  ten  minste v i j f  gemeente- 
l i jke afdelingen. H e t  recht van beroep is i n  d i t  geval b i j  he t  parti jbestuur. 
Na instelling van beroep v ind t  een bijeengeroepen algemene ledenverga- 
dering plaats onder leiding van het  partijbestuur. 

20.4. T o t  de algemene ledenvergadering van een kamerkring hebben alle leden, 
woonachtig binnen het  werkgebied, toegang. Stemgerechtigd z i jn  ui tslui-  
tend die personen, die door  de gemeentelijke afdeling als afgevaardigden 
aangewezen zijn, alsmede de stemhebbende leden van het bestuur. 

20.5. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigde met  stem- 
recht aan te wijzen naar de vergaderingen van de kamerkring. Daarenbo- 
ven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk vo l  aantal van hon-  
derd leden één extra afgevaardigde aan te wijzen, echter met  inachtne- 
m ing  van het bepaalde i n  artikel 17 van d i t  reglement. 

20.6. De  i n  artikel 20.4 van dit reglement bedoelde afgevaardigden worden aan- 
gewezen door  de algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke af- 
deling b i j  schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandi- 
daatstelling. 

20.7. O p  een vergadering van de algemene ledenvergadering van de kamerkring 
worden de o p  de partijraad te  behandelen zaken vooraf besproken. De  
in artikel 21.2.f. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigden van de 
kamerkring brengen verslag uit o p  de eerstvolgende algemene ledenverga- 
dering. 

20.8. D e  algemene ledenvergadering van de karnerkring is bevoegd te  allen t i jde 
voorstellen en amendementen ter behandeling door  de parti jraad i n  te 
dienen b i j  he t  partijbestuur, terwi j l  het  verplicht is een voorstel o f  een 
amendement, dat  een gemeentelijke afdeling heeft ingediend, binnen een 
d o o r  he t  parti jbestuur gestelde termi jn  te behandelen. 

Taken kamerkring 

Art ike l  21 

Met  betrekking t o t  de taken van een kamerkring is het  bepaalde i n  artikel 
13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met  dien verstan- 
de dat  i n  plaats van artikel 24  gelezen moet  worden artikel 43 van de 
statuten. 
D e  kamerkring heeft voorts t o t  taak: 
a. he t  (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van he t  C D A  

i n  het  werkgebied; 
b. het voeren van de algemene propaganda en het  (mede) coördineren 

van de propaganda en activiteiten van de verbanden binnen het werk- 
gebied; 

c. he t  toezicht o p  alle verbanden binnen het  werkgebied; 
d. de  bespreking van het pol i t ieke beleid i n  algemene z in  en van het C D A  

i n  het bijzonder, alsmede het  geven van alle gewenste en noodzake- 
l i jke voorlichting daaromtrent; 

e. he t  ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activiteiten i n  
verband met  het pol i t ieke vormings- en scholingswerk, het  jongeren- 
werk en het  vrouwenwerk; 

f. de  verkiezing van één o f  meer afgevaardigden en z i jn  (hun) plaatsver- 
vanger(~) naar de parti jraad en het partijbestuur, overeenkomstig het 
bepaalde i n  de artikelen 3 7  en 41  van d i t  reglement; 

g. al hetgeen hem door het  parti jbestuur is o f  w o r d t  opgedragen. 

Overdracht taken en bevoegdheden kamerkring aan provinciale afde- 
ling 

Ar t i ke l  22 

22.1. Een besluit t o t  overdracht van taken en bevoegdheden, als i n  artikel 39 
van de statuten bedoeld, word t  genomen door  de algemene ledenverga- 
dering van de betreffende kamerkring, met  dien verstande dat  een twee- 
derde meerderheid van he t  aantal uitgebrachte stemmen is vereist. 

22.2. Binnen twee weken na het nemen van een besluit als i n  artikel 22.1. van 
d i t  reglement bedoeld, stelt het  bestuur van de kamerkring daarvan het 
parti jbestuur i n  kennis. 

22.3. Alvorens i n  te stemmen met  het aldus genomen besluit onderzoekt het 
parti jbestuur o f  een dergelijk besluit door  alle kamerkringen, die binnen 
de  bedoelde provincie h u n  werkgebied hebben, o p  rechtsgeldige wijze is 
genomen, alsmede o f  de overdracht dezelfde taken en bevoegdheden 
omvat. Tevens word t  nagegaan o f  de eventueel te maken afspraken niet 
i n  str i jd zi jn o f  komen met  de bepalingen van statuten enlof  huishoude- 
l i jk reglement. 

22.4. De inhoud van het genomen besluit en de daarbij eventueel te  maken af- 
spraken worden vastgelegd i n  een i n  tweevoud o p  te  stellen schrifteli jke 
overeenkomst, dat door  de voorzitters en secretarissen van alle betrokken 
kamerkringen en van de betreffende provinciale afdeling word t  onder- 
tekend, waarna het ter mede-ondertekening word t  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 exem- 
plaar wordt toegezonden naar het bestuur van de betreffende provinciale 
afdeling - wordt de in deze overeenkomst vastgestelde overdracht, met de 
daarbij gemaakte afspraken, met onmiddellijke ingang geacht van kracht 
te zijn. 

22.6. Direct na het van kracht worden zijn de betrokken kamerkringen en pro- 
vinciale afdelingen, alsmede het partijbestuur gehouden in alle opzichten 
die maatregelen t e  nemen, welke wenselijk en noodzakelijk zijn om aan 
de gemaakte afspraken te voldoen. 

22.7. De algemene ledenvergadering van een kamerkring is bevoegd aan het par- 
tijbestuur te verzoeken een besluit van overdracht van taken en bevoegd- 
heden ongedaan te maken. De stemming over een dergelijk verzoek ge- 
schiedt schriftelijk en in aanwezigheid van één of meer door het partij- 
bestuur aan t e  wijzen vertegenwoordigers. 

22.8. Binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot het ongedaan maken 
van de overeenkomst besluit het partijbestuur of hiermee wordt inge- 
stemd, mede op grond van de overwegingen tot dit verzoek en de af- 
spraken, welke in de artikel 22.4. van dit reglement bedoelde overeen- 
komst zijn vastgelegd. 

22.9, Na inwilliging van een verzoek tot het ongedaan maken van de overeen- 
komst worden alle overgedragen taken en bevoegdheden aan een provin- 
ciale afdeling weer terstond ten uitvoer gebracht &or de hierbij betrok- 
ken kamerkringen. Hiervan worden alle betrokken partijverbanden, en 
-organen schriftelijk door het partijbestuur op de hoogte gesteld. 

22.10. Alle betrokken partijverbanden en -organen dienen vanaf het moment dat 
een kamerkring overweegt een verzoek in te dienen tot het ongedaan ma- 
ken van de overeenkomst, door deze kamerkring voortdurend schrifte- 
lijk op de hoogte te worden gehouden van alle feiten en gebeurtenissen, 
welke in verband staan met dit verzoek. 

Overdracht taken kamerkring aan regionale kringen 

Artikel 23 

23.1. Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorderlijk is, kan een 
kamerkring desgewenst - en met instemming van het partijbestuur - regio- 
nale verbanden binnen haar werkgebied instellen voor de uitvoering van 
bepaalde bij afzonderlijk reglement vast te stellen, taken. 

23.2. Inzake een besluit als in artikel 23.1. van dit reglement bedoeld, is het be- 
paalde in artikel 22.1. en 22.2. van dit reglement van overeenkomstige 
toepassing. 

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

23.4. De bij de instelling van een regionaal verband te maken onderlinge af- 
spraken worden vastgelegd in het reglement van dat regionale verband. 
De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de bepalingen, als vast- 
gelegd in het door de partijraad vast te stellen reglement voor een regio- 
nale kring of statenkring. Het dagelijks bestuur kan afwijking van dit reg- 
lement toestaan. 

23.5. Indien het partijbestuur instemt met de instelling van een regionaal ver- 
band, wordt di t  verband beschouwd als erkende regionale kring of staten- 
kring. Alvorens de instemming wordt verleend, onderzoekt het partijbe- 
stuur of de besluiten rechtsgeldig zijn genomen en de afspraken, overeen- 
komstig de bepalingen van statuten enlof huishoudelijk 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 statenkring zijn alle betrokken verbanden en het partij- 
bestuur gehouden in alle opzichten die maatregelen te nemen, welke wen- 
selijk en noodzakelijk zijn om aan de gemaakte afspraken te voldoen. 

23.7. De kamerkring bli j ft te allen tijde (mede) verantwoordelijk voor de uit- 
voering van de overgedragen taken aan een regionale kring of statenkring. 

Bestuur provinciale afdeling 

Artikel 24 

24.1. Met betrekking tot het bestuur van de provinciale afdeling i s  het bepaalde 
in artikel 19.1. t/m 19.4. en in artikel 19.6. van dit reglement van over- 
eenkomstige toepassing. 

24.2. Indien in het werkgebied van de provinciale afdeling twee of meer kamer- 
kringen 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 de provinciale afdeling tot een maximum van drie 
bestuursleden. Het definitieve aantal per kamerkring 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 kamerkring. 

Algemene ledenvergadering provinciale afdeling 

Artikel 25 

Het bepaalde in artikel 20.1. tot en met 20.6. van dit reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van de pro- 
vinciale afdeling. 

Taken provinciale afdeling 

Artikel 26 

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. 

26.2. De provinciale afdeling heeft voorts tot taak: 
a. het (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van het CDA 

in het werkgebied; 



22.5. Na ondertekening door het partijbestuur van de overeenkomst - waarvan 
één exemplaar bestemd is  voor eigen behoud, terwijl het andere exem- 
plaar wordt toegezonden naar het bestuur van de betreffende provinciale 
afdeling - wordt de in deze overeenkomst vastgestelde overdracht, met de 
daarbij gemaakte afspraken, met onmiddellijke ingang geacht van kracht 
te zijn. 

22.6. Direct na het van kracht worden zijn de betrokken kamerkringen en pro- 
vinciale afdelingen, alsmede het partijbestuur gehouden in alle opzichten 
die maatregelen t e  nemen, welke wenselijk en noodzakelijk zijn om aan 
de gemaakte afspraken te voldoen. 

22.7. De algemene ledenvergadering van een kamerkring is bevoegd aan het par- 
tijbestuur te verzoeken een besluit van overdracht van taken en bevoegd- 
heden ongedaan te maken. De stemming over een dergelijk verzoek ge- 
schiedt schriftelijk en in aanwezigheid van één of meer door het partij- 
bestuur aan t e  wijzen vertegenwoordigers. 

22.8. Binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot het ongedaan maken 
van de overeenkomst besluit het partijbestuur of hiermee wordt inge- 
stemd, mede op grond van de overwegingen tot dit verzoek en de af- 
spraken, welke in de artikel 22.4. van dit reglement bedoelde overeen- 
komst zijn vastgelegd. 

22.9, Na inwilliging van een verzoek tot het ongedaan maken van de overeen- 
komst worden alle overgedragen taken en bevoegdheden aan een provin- 
ciale afdeling weer terstond ten uitvoer gebracht &or de hierbij betrok- 
ken kamerkringen. Hiervan worden alle betrokken partijverbanden, en 
-organen schriftelijk door het partijbestuur op de hoogte gesteld. 

22.10. Alle betrokken partijverbanden en -organen dienen vanaf het moment dat 
een kamerkring overweegt een verzoek in te dienen tot het ongedaan ma- 
ken van de overeenkomst, door deze kamerkring voortdurend schrifte- 
lijk op de hoogte te worden gehouden van alle feiten en gebeurtenissen, 
welke in verband staan met dit verzoek. 

Overdracht taken kamerkring aan regionale kringen 

Artikel 23 

23.1. Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorderlijk is, kan een 
kamerkring desgewenst - en met instemming van het partijbestuur - regio- 
nale verbanden binnen haar werkgebied instellen voor de uitvoering van 
bepaalde bij afzonderlijk reglement vast te stellen, taken. 

23.2. Inzake een besluit als in artikel 23.1. van dit reglement bedoeld, is het be- 
paalde in artikel 22.1. en 22.2. van dit reglement van overeenkomstige 
toepassing. 

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

23.4. De bij de instelling van een regionaal verband te maken onderlinge af- 
spraken worden vastgelegd in het reglement van dat regionale verband. 
De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de bepalingen, als vast- 
gelegd in het door de partijraad vast te stellen reglement voor een regio- 
nale kring of statenkring. Het dagelijks bestuur kan afwijking van dit reg- 
lement toestaan. 

23.5. Indien het partijbestuur instemt met de instelling van een regionaal ver- 
band, wordt di t  verband beschouwd als erkende regionale kring of staten- 
kring. Alvorens de instemming wordt verleend, onderzoekt het partijbe- 
stuur of de besluiten rechtsgeldig zijn genomen en de afspraken, overeen- 
komstig de bepalingen van statuten enlof huishoudelijk 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 statenkring zijn alle betrokken verbanden en het partij- 
bestuur gehouden in alle opzichten die maatregelen te nemen, welke wen- 
selijk en noodzakelijk zijn om aan de gemaakte afspraken te voldoen. 

23.7. De kamerkring bli j ft te allen tijde (mede) verantwoordelijk voor de uit- 
voering van de overgedragen taken aan een regionale kring of statenkring. 

Bestuur provinciale afdeling 

Artikel 24 

24.1. Met betrekking tot het bestuur van de provinciale afdeling i s  het bepaalde 
in artikel 19.1. t/m 19.4. en in artikel 19.6. van dit reglement van over- 
eenkomstige toepassing. 

24.2. Indien in het werkgebied van de provinciale afdeling twee of meer kamer- 
kringen 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 de provinciale afdeling tot een maximum van drie 
bestuursleden. Het definitieve aantal per kamerkring 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 kamerkring. 

Algemene ledenvergadering provinciale afdeling 

Artikel 25 

Het bepaalde in artikel 20.1. tot en met 20.6. van dit reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van de pro- 
vinciale afdeling. 

Taken provinciale afdeling 

Artikel 26 

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. 

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 he t  (mede) coördineren 
van de propaganda en activiteiten van de verbanden binnen het  werk- 
gebied, voor zover het  betrekking heeft o p  provinciale aangelegen- 
heden; 

c. de bespreking van het pol i t ieke beleid o p  provinciaal niveau i n  alge- 
mene z in  en van het  CDA i n  het  bijzonder, alsmede het  geven van alle 
gewenste en noodzakelijke voorl icht ing daaromtrent; 

d. het  ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activiteiten i n  ver- 
band met  het pol i t ieke vormings- en scholingswerk, he t  jongerenwerk 
en h e t  vrouwenwerk, een en ander voor zover van toepassing, i n  
overleg m e t  de  betrokken kamerkringen binnen het  werkgebied; 

e. al hetgeen haar door  het  parti jbestuur is o f  word t  opgedragen; 
f. he t  uitvoeren van d ie  taken en bevoegdheden van kamerkringen, d ie  

overeenkomstig he t  bepaalde in artikel 3 9  van de statuten en i n  artikel 
22.1. t o t  en met  22.6. van d i t  reglement z i jn  overgedragen. 

Overdracht taken provinciale afdelingen aan regionale kringen 

Ar t i ke l  27 

27.1. Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorderli jk is, kan een 
provinciale afdeling desgewenst - i n  overleg met  de kamerkring, welke 
binnen de qrenzen van het werkgebied van de provinciale afdeling haar 
werkgebied-heeft, en met  instemhing van het 'partijbestuur - regionale 
verbanden binnen haar werkaebied instellen voor de uitvoerins van be- w w 

paalde, b i j  afzonderli jk reglement nader vast te  stellen, taken. 
27.2. Met  betrekking t o t  de  instelling van deze regionale verbanden is het be- 

paalde in artikel 23.2. t o t  en met  23.7. van dit reglement van overeen- 
komstige toepassing. 

Bestuur bijzondere afdeling 

Ar t i ke l  28 

28.1. M e t  betrekking t o t  he t  bestuur van een bijzondere afdeling, voor zover 
he t  d o o r  meer dan één afdeling word t  gevormd, is het bepaalde i n  artikel 
19.1. t o t  en met  19.4. en artikel 19.6. van dit reglement van overeen- 
komstige toepassing. 

28.2. D e  algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling en van de 
kamerkring waarvan het  werkgebied tevens het werkgebied van de bi jzon- 
dere afdeling, voorzover het door  meer dan één afdeling word t  gevormd, 
bestrijkt, wi jst  elke één van haar bestuursleden b i j  schrifteli jke verkiezing 
aan, tenzi j  sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, die als adviserend 
l i d  deel u i tmaakt  van het  bestuur van de bijzondere afdeling. 

28.3. Ind ien het  betreft  een bijzondere afdeling voor het  gebied, waarvoor bin- 
nen de  grenzen van een gemeente een deelraad word t  geformeerd, wi jst  
de  algemene ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling b i j  schrifte- 
l i jke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, één 
van haar bestuursleden aan, die als adviserend l i d  deel u i tmaakt  van het  
bestuur van deze bijzondere afdeling. H e t  hier bedoelde bestuurslid kan 
niet tevens als lid woonachtig zi jn binnen de grenzen van het  werkgebied 
van deze bijzondere afdeling. 

Algemene ledenvergadering bijzondere afdeling 

Art ike l  29 

Het  bepaalde i n  artikel 20.1. t o t  en met 20.6. van dit reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van de b i j -  
zondere afdeling, voorzover het door  meer dan één afdeling word t  gevormd. 

Taken bijzondere afdeling 

Art ike l  30 

Met  betrekking t o t  de taken van een bijzondere afdeling is het bepaalde i n  artikel 
1 3  van dit reglement, van overeenkomstige toepassing, met  d ien verstande 
dat  i n  plaats van artikel 24 gelezen moet worden artikel 5 6  van de statuten. 

Deelname verkiezingen openbaar lichaam enlof deelraad 

Art ike l  31 

31.1. Ind ien artikel 6 1  van de statuten van toepassing is draagt het bestuur van 
de provinciale afdeling respectievelijk het  bestuur van de gemeentelijke af- 
deling zorg voor een zo st ipt mogelijke uitvoering van de bepalingen en 
het  i n  artikel 5 8  van de statuten bedoelde reglement. 

31.2. He t  i n  artikel 31.1. van dit reglement bedoelde bestuur is verantwoordeli jk 
voor de schrifteli jke oproeping voor vergaderingen i n  verband met  de 
kandidaatstelling voor een openbaar lichaam o f  een deelraad, welke 
gericht moeten z i jn  aan alle gemeentelijke afdelingen, en w i j k -  o f  dorps- 
afdelingen, d ie  h u n  werkgebied hebben binnen de  kieskringgrenzen van 
het openbaar lichaam, respectievelijk aan alle leden, woonachtig binnen 
de  kieskringgrenzen van een deelraad. 

31.3. He t  bestuur van de provinciale afdeling respectievelijk het bestuur van de 
gemeentelijke afdeling is belast met  de leiding van vergaderingen, als i n  
artikel 3 1  .2. van dit reglement bedoeld. 

I I I : Van de Organen 

Algemene bepalingen 

Art ike l  32 

32.1. Leden van de i n  artikel 6 4  van de statuten genoemde organen, zowel 
stemhebbend als adviserend dienen lid te  zi jn van het  CDA. 

32.2. I n  alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement en/of andere regle- 
menten n ie t  voorzien, voor zover het betreft  het functioneren van orga- 
nen, als in artikel 64 van de statuten genoemd, beslist he t  partijbestuur 
o p  voorstel van het dagelijks bestuur. 



b. het  voeren van de algemene propaganda en he t  (mede) coördineren 
van de propaganda en activiteiten van de verbanden binnen het  werk- 
gebied, voor zover het  betrekking heeft o p  provinciale aangelegen- 
heden; 

c. de bespreking van het pol i t ieke beleid o p  provinciaal niveau i n  alge- 
mene z in  en van het  CDA i n  het  bijzonder, alsmede het  geven van alle 
gewenste en noodzakelijke voorl icht ing daaromtrent; 

d. het  ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activiteiten i n  ver- 
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overleg m e t  de  betrokken kamerkringen binnen het  werkgebied; 
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overeenkomstig he t  bepaalde in artikel 3 9  van de statuten en i n  artikel 
22.1. t o t  en met  22.6. van d i t  reglement z i jn  overgedragen. 
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Ar t i ke l  27 
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verbanden binnen haar werkaebied instellen voor de uitvoerins van be- w w 

paalde, b i j  afzonderli jk reglement nader vast te  stellen, taken. 
27.2. Met  betrekking t o t  de  instelling van deze regionale verbanden is het be- 

paalde in artikel 23.2. t o t  en met  23.7. van dit reglement van overeen- 
komstige toepassing. 

Bestuur bijzondere afdeling 

Ar t i ke l  28 
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l i d  deel u i tmaakt  van het  bestuur van de bijzondere afdeling. 
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nen de  grenzen van een gemeente een deelraad word t  geformeerd, wi jst  
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Algemene ledenvergadering bijzondere afdeling 

Art ike l  29 
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komstige toepassing ten aanzien van de algemene ledenvergadering van de b i j -  
zondere afdeling, voorzover het door  meer dan één afdeling word t  gevormd. 

Taken bijzondere afdeling 

Art ike l  30 

Met  betrekking t o t  de taken van een bijzondere afdeling is het bepaalde i n  artikel 
1 3  van dit reglement, van overeenkomstige toepassing, met  d ien verstande 
dat  i n  plaats van artikel 24 gelezen moet worden artikel 5 6  van de statuten. 

Deelname verkiezingen openbaar lichaam enlof deelraad 

Art ike l  31 

31.1. Ind ien artikel 6 1  van de statuten van toepassing is draagt het bestuur van 
de provinciale afdeling respectievelijk het  bestuur van de gemeentelijke af- 
deling zorg voor een zo st ipt mogelijke uitvoering van de bepalingen en 
het  i n  artikel 5 8  van de statuten bedoelde reglement. 

31.2. He t  i n  artikel 31.1. van dit reglement bedoelde bestuur is verantwoordeli jk 
voor de schrifteli jke oproeping voor vergaderingen i n  verband met  de 
kandidaatstelling voor een openbaar lichaam o f  een deelraad, welke 
gericht moeten z i jn  aan alle gemeentelijke afdelingen, en w i j k -  o f  dorps- 
afdelingen, d ie  h u n  werkgebied hebben binnen de  kieskringgrenzen van 
het openbaar lichaam, respectievelijk aan alle leden, woonachtig binnen 
de  kieskringgrenzen van een deelraad. 

31.3. He t  bestuur van de provinciale afdeling respectievelijk het bestuur van de 
gemeentelijke afdeling is belast met  de leiding van vergaderingen, als i n  
artikel 3 1  .2. van dit reglement bedoeld. 

I I I : Van de Organen 

Algemene bepalingen 

Art ike l  32 

32.1. Leden van de i n  artikel 6 4  van de statuten genoemde organen, zowel 
stemhebbend als adviserend dienen lid te  zi jn van het  CDA. 

32.2. I n  alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement en/of andere regle- 
menten n ie t  voorzien, voor zover het betreft  het functioneren van orga- 
nen, als in artikel 64 van de statuten genoemd, beslist he t  partijbestuur 
o p  voorstel van het dagelijks bestuur. 



Congressamenstelling 

Ar t i ke l  33 

33.1. D e  i n  artikel 66 l i d  a.1. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke 
afdeling b i j  schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake i s  van enkelvoudige 
kandidaatstelling. 

33.2. E lke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigde m e t  stem- 
recht aan te wijzen naar de vergaderingen van het  Congres, onverminderd 
he t  bepaalde i n  artikel 17.1. van d i t  reglement. 
Daarenboven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor een telkenmale 
door  het  parti jbestuur te bepalen vol aantal leden een extra afgevaardigde 
aan te wijzen t o t  een max imum van v i j f  afgevaardigden, echter m e t  in- 
achtneming van het bepaalde i n  artikel 17 van d i t  reglement. 

33.3. D e  sleutel van het door  het  parti jbestuur te bepalen aantal leden, als 
bedoeld i n  artikel 33.2. van d i t  reglement, word t  bepaald aan de hand 
van het aantal stemhebbende leden van het Congres, welk aantal min i -  
maal 1500 en maximaal 1600 leden kan bedragen. 

33.4. E lke gemeeptelijke afdeling dient ten minste twaalf weken voor een ver- 
gadering van het Congres i n  kennis te zi jn gesteld van de door  he t  part i j -  
bestuurde bepaalde sleutel, als bedoeld i n  artikel 33.3. van dit reglement, 
alsmede van het  partijsecretariaat de mededeling te ontvangen hoeveel 
personen de betreffende afdeling als stemgerechtigd(e) l i d  (leden) mag 
afvaardigen naar de vergadering van dat  Congres. 

33.5. Ten  minste acht weken voor een vergadering van het Congres dient het  
bestuur van elke gemeentelijke afdeling de namen en adressen van de aan- 
gewezen afgevaardigde(n) en z i jn  (hun) plaatsvervanger(s) schrifteli jk 
ter  kennis te brengen van het partijsecretariaat. 

33.6. Indien het Congres, door  onvoorziene omstandigheden binnen een ter- 
m i j n  van twaalf weken i n  vergadering w o r d t  bijeen geroepen, worden de 
i n  d i t  artikel genoemde sleutel en termijnen door  het  dagelijks bestuur 
bepaald. 

33.7. V o o r  elke i n  art ikel 33.1. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigde kan 
de algemene ledenvergadering van een gemeentelijke afdeling één o f  meer 
plaatsvervangers aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd b i j  verhin- 
derinq van een afgevaardigde, als i n  artikel 33.1. van d i t  reglement be- 
doeld: i n  zi jn o p  te treden. 

33.8. Indien een afgevaardigde zich moet  laten vervangen. dient het  part i j -  
secretariaat u i ter l i jk  twee dagen voor de vergadering van het Congres hier- 
van o p  de hoogte te zi jn gebracht. Een afgevaardigde zorgt zelf voor het  
overdragen van de vergaderstukken, welke z i jn  toegezonden, aan z i jn  
plaatsvervanger. 

33.9. He t  dagelijks bestuur heef i  het  recht een plaatsvervanger, d ie  als zodanig 
tevoren niet door  het  bestuur van de gemeentelijke afdeling b i j  het  part i j -  
secretariaat schrifteli jk is aangemeld het  stemrecht o p  de vergadering van 
het  Congres te onthouden. 

Werkwijze Congres 

Ar t i ke l  34 

Het  Congres k o m t  ten minste éénmaal per twee jaar i n  vergadering bijeen. 
H e t  Congres k o m t  i n  ieder geval bijeen i n  h e t  jaar, dat  verkiezingen 
plaatsvinden voor de leden van de Tweede Kamer, m e t  uitzondering van 
onvoorziene omstandigheden, bepaald i n  artikel 16 van h e t  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 139 van de statuten. Deze vergadering d ient  ten 
minste acht weken voor de dag, waarop de verkiezingen worden gehou- 
den, plaats te vinden. 
Voorts k o m t  het  Congres bijeen, wanneer de parti jraad o p  voorstel van 
het  partijbestuur, daartoe besluit en lo f  wanneer ten minste honderd 
afdelingen en lo f  tenminste v i j f  kamerkringen, m e t  opgaaf van redenen, 
d i t  verzoeken. Laatstbedoeld verzoek dient schrifteli jk t e  z i jn  ingediend 
b i j  het partijbestuur, dat  binnen twaalf weken na verzending aan het  ver- 
zoek moet  voldoen. 
D e  plaats en het t i jdst ip van vergadering van he t  Congres w o r d t  door  het 
parti jbestuur bepaald. 
D e  vergaderingen van het Congres z i jn  openbaar, tenzij en voor zover 
he t  Congres zelf anders besluit. 
D e  verantwoordeli jkheid voor devergaderingen van het Congres berust b i j  
het parti jbestuur. De uitvoering van de werkzaamheden w o r d t  gedele- 
geerd aan het dagelijks bestuur, dat onder meer een reglement van orde 
vaststelt voor de vergadering van het Congres, dat ter goedkeuring w o r d t  
voorgelegd aan de leden van het  Congres. 
He t  dagelijks bestuur zorgt voor een ti jdige oproep t o t  deelname aan een 
vergadering van het  Congres en verzending van alle relevante gegevens 
aan de leden van he t  Congres. De oproep dient ten minste zes weken voor 
de vergaderdatum te worden verzonden. A l le  gemeentelijke afdelingen 
worden ten minste zes weken voorafgaand aan de vergadering schrifte- 
l i jk  geïnformeerd omtrent de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
Gedurende een door  het  dagelijks bestuur te bepalen termi jn  van ten 
minste twee weken na verzending van de informatie hebben de algemene 
ledenvergaderingen van de gemeentelijke afdelingen de bevoegdheid 
voorstellen ter behandeling door  het Congres i n  te  dienen b i j  he t  parti j- 
bestuur. He t  parti jbestuur voorziet deze voorstellen van een pre-advies. 
Voorstellen en pre-advies worden ten minste twee weken voorafgaand 
aan de vergadering van het Congres aan de leden toegezonden. 
Het  parti jbestuur heeft na het verstrijken van de i n  artikel 34.7. van dit 
reglement genoemde termi jn  de bevoegdheid zi jn voorstellen b i j  nota van 
wijziging te  wijzigen. 
Over personen w o r d t  overeenkomstig het  bepaalde i n  artikel 184 van de 
statuten schriftelijk gestemd, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaat- 
stelling. I n  dat  geval w o r d t  voorgesteld betrokkene(n) b i j  akklamatie te 
verkiezen casu quo  te benoemen. Indien ten minste vi j fentwint ig leden 
van het Congres d i t  verlangen, word t  desgewenst toch schrifteli jk ge- 
stemd. 
Het  Congres kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwer- 
pen, waarover de leden schrifteli jk vóór de betrokken vergadering z i jn  



Congressamenstelling 
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33.1. D e  i n  artikel 66 l i d  a.1. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden 
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33.2. E lke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigde m e t  stem- 
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van het aantal stemhebbende leden van het Congres, welk aantal min i -  
maal 1500 en maximaal 1600 leden kan bedragen. 

33.4. E lke gemeeptelijke afdeling dient ten minste twaalf weken voor een ver- 
gadering van het Congres i n  kennis te zi jn gesteld van de door  he t  part i j -  
bestuurde bepaalde sleutel, als bedoeld i n  artikel 33.3. van dit reglement, 
alsmede van het  partijsecretariaat de mededeling te ontvangen hoeveel 
personen de betreffende afdeling als stemgerechtigd(e) l i d  (leden) mag 
afvaardigen naar de vergadering van dat  Congres. 

33.5. Ten  minste acht weken voor een vergadering van het Congres dient het  
bestuur van elke gemeentelijke afdeling de namen en adressen van de aan- 
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ter  kennis te brengen van het partijsecretariaat. 

33.6. Indien het Congres, door  onvoorziene omstandigheden binnen een ter- 
m i j n  van twaalf weken i n  vergadering w o r d t  bijeen geroepen, worden de 
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secretariaat u i ter l i jk  twee dagen voor de vergadering van het Congres hier- 
van o p  de hoogte te zi jn gebracht. Een afgevaardigde zorgt zelf voor het  
overdragen van de vergaderstukken, welke z i jn  toegezonden, aan z i jn  
plaatsvervanger. 

33.9. He t  dagelijks bestuur heef i  het  recht een plaatsvervanger, d ie  als zodanig 
tevoren niet door  het  bestuur van de gemeentelijke afdeling b i j  het  part i j -  
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Het  Congres k o m t  ten minste éénmaal per twee jaar i n  vergadering bijeen. 
H e t  Congres k o m t  i n  ieder geval bijeen i n  h e t  jaar, dat  verkiezingen 
plaatsvinden voor de leden van de Tweede Kamer, m e t  uitzondering van 
onvoorziene omstandigheden, bepaald i n  artikel 16 van h e t  reglement, 
als bedoeld i n  artikel 139 van de statuten. Deze vergadering d ient  ten 
minste acht weken voor de dag, waarop de verkiezingen worden gehou- 
den, plaats te vinden. 
Voorts k o m t  het  Congres bijeen, wanneer de parti jraad o p  voorstel van 
het  partijbestuur, daartoe besluit en lo f  wanneer ten minste honderd 
afdelingen en lo f  tenminste v i j f  kamerkringen, m e t  opgaaf van redenen, 
d i t  verzoeken. Laatstbedoeld verzoek dient schrifteli jk t e  z i jn  ingediend 
b i j  het partijbestuur, dat  binnen twaalf weken na verzending aan het  ver- 
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D e  vergaderingen van het Congres z i jn  openbaar, tenzij en voor zover 
he t  Congres zelf anders besluit. 
D e  verantwoordeli jkheid voor devergaderingen van het Congres berust b i j  
het parti jbestuur. De uitvoering van de werkzaamheden w o r d t  gedele- 
geerd aan het dagelijks bestuur, dat onder meer een reglement van orde 
vaststelt voor de vergadering van het Congres, dat ter goedkeuring w o r d t  
voorgelegd aan de leden van het  Congres. 
He t  dagelijks bestuur zorgt voor een ti jdige oproep t o t  deelname aan een 
vergadering van het  Congres en verzending van alle relevante gegevens 
aan de leden van he t  Congres. De oproep dient ten minste zes weken voor 
de vergaderdatum te worden verzonden. A l le  gemeentelijke afdelingen 
worden ten minste zes weken voorafgaand aan de vergadering schrifte- 
l i jk  geïnformeerd omtrent de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
Gedurende een door  het  dagelijks bestuur te bepalen termi jn  van ten 
minste twee weken na verzending van de informatie hebben de algemene 
ledenvergaderingen van de gemeentelijke afdelingen de bevoegdheid 
voorstellen ter behandeling door  het Congres i n  te  dienen b i j  he t  parti j- 
bestuur. He t  parti jbestuur voorziet deze voorstellen van een pre-advies. 
Voorstellen en pre-advies worden ten minste twee weken voorafgaand 
aan de vergadering van het Congres aan de leden toegezonden. 
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stelling. I n  dat  geval w o r d t  voorgesteld betrokkene(n) b i j  akklamatie te 
verkiezen casu quo  te benoemen. Indien ten minste vi j fentwint ig leden 
van het Congres d i t  verlangen, word t  desgewenst toch schrifteli jk ge- 
stemd. 
Het  Congres kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwer- 
pen, waarover de leden schrifteli jk vóór de betrokken vergadering z i jn  



geïnformeerd behoudens 
a. ontwerp-uitspraken over pol i t ieke onderwerpen, die na bedoelde 

informatie aktueel zi jn geworden; 
b. onderwerpen, die door  het parti jbestuur o f  het  dagelijks bestuur w o r -  

den voorgelegd; 
één en ander voor zover het Congres met  meerderheid van stemmen t o t  
de behandeling besluit. 

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitters 

Ar t i ke l  35 

D e  periodieke o f  tussentijdse verkiezing van de voorzi t ter en lo f  ondervoorzit- 
t e r ( ~ )  v indt  plaats volgens de navolgende procedure: 

35.1. Ten  minste twaalf  weken voor de vergadering van het  Congres, waarop de 
uitslag van de schrifteli jke verkiezing van de voorzi t ter en de beide onder- 
voorzitters w o r d t  vastgesteld, als bedoeld i n  artikel 6 7  lid g van de statu- 
ten, stelt de parti jraad een voordracht op  voor de verkiezing van de voor- 
zi t ter en lo f  ondervoorzitter(s) door  de gemeentelijke afdelingen en stem- 
hebbende leden van de parti jraad te  zamen. De voordracht w o r d t  
terstond schrifteli jk ter kennis gebracht van de gemeentelijke afdelingen. 

35.2. Gedurende vier weken na verzending van de i n  artikel 35.1. van d i t  reg- 
lement bedoelde voordracht heeft  elke gemeentelijke afdeling de be- 
voegdheid schrifteli jk aan het  parti jbestuur te verzoeken de naam van 
een d o o r  hem gewenste kandidaat toe te voegen. 
Aan da t  verzoek word t  voldaan, wanneer he t  door  ten minste t ien ge- 
meenteli jke afdelingen word t  gesteund. 

35.3. Ten minste zes weken voor de vergadering van het  Congres, als bedoeld i n  
artikel 35.1. van d i t  reglement, worden de gemeentelijke afdelingen en de 
stemhebbende leden van de parti jraad schrifteli jk i n  kennis gesteld van de 
voordracht van de partijraad en de eventuele gestelde tegenkandidaten 
voor de verkiezing van de voorzi t ter enlof de ondervoorzitter(s) onder 
geli jkti jdige toezending van een door  het partijsecretariaat gewaarmerkt 
stembiljet. 

35.4. De  algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke afdeling bepaalt b i j  
schrifteli jke stemming, tenzij er sprake is van enkelvoudige kandidaat- 
stelling, de keuze u i t  de gestelde kandidaten. 

35.5. He t  ingevulde stembiljet kan t o t  dr ie dagen voor de vergadering van het 
Congres, als bedoeld in artikel 35.1. van dit reglement, worden toegezon- 
den naar het  parti jbestuur o f  door  een afgevaardigde ti jdens de vergade- 
ring van het  Congres worden ingeleverd. 

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

35.7. Het  Congres benoemt een stemcommissie, die belast word t  met  de tell ing 
van de uitgebrachte stemmen, welke word t  vastgelegd i n  een proces-ver- 
baal. 

35.8. Het  Congres stelt na het mondeling verslag van de ingestelde stemcom- 
missie ter  vergadering de uitslag van de verkiezing van de voorzi t ter en lof  
ondervoorzitter(s) def ini t ief  vast. 

35.9. De  gemeentelijke afdelingen brengen inzake de verkiezing van de voorzit- 
ter  en lof  ondervoorzitter(s) hun  stem u i t  naar rato van het ledental. 
A a n  elke gemeentelijke afdeling wordt  per vacature één stem toegekend 
en voorts voor elk vol aantal van vijfenzeventig leden één stem meer- 
Het  aantal stemmen, dat  een gemeentelijke afdeling per vacature k a n  
uitbrengen, word t  vermeld op  het i n  artikel 35.3. van dit reglement be- 
doelde stembiljet. 

35.1 0. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen voor iedere vacature elk 
één stem uitbrengen, hetgeen eveneens w o r d t  vermeld o p  het i n  artikel 
35.3. van d i t  reglement bedoelde stembiljet. 

35.1 1. Voor  vervul1 ing van een tussentijdse vacature voor de funct ie van voorzit- 
ter  en lof  ondervoorzitter is het  bepaalde i n  artikel 35.1. t o t  en met  
35.10. van d i t  reglement, zoveel als mogelijk is, van toepassing. 

Verkiezing leden en plaatsvervangers Commissie van Beroep 

Art ike l  36 

De periodieke o f  tussentijdse verkiezing van de leden enlof  h u n  plaatsvervangers 
van de Commissie van Beroep v indt  plaats volgens de navolgende procedure: 

36.1. Ten  minste twaalf  weken voor de  vergadering van het Congres, als 
bedoeld i n  artikel 6 7  l id  k van de statuten, stelt de parti jraad een voor- 
dracht o p  voor de verkiezing van de leden enlof  hun  plaatsvervangers van 
de Commissie van Beroep. 
De  voordracht word t  terstond schrifteli jk ter kennis gebracht aan de 
leden van het Congres, voor zover zi j  geen partijraadslid zijn, en aan de 
gemeentelijke afdelingen. 

36.2. Gedurende vier weken na verzending van de i n  artikel 36.1. van d i t  reg- 
lement bedoelde voordracht heeft 'elk stemhebbend lid van het Congres, 
alsmede elke gemeentelijke afdeling, de bevoegdheid schrifteli jk aan het 
parti jbestuur te verzoeken de naam van een door  hem gewenste kandi- 
daat toe te voegen. 
Aan  het verzoek word t  voldaan, wanneer het door  ten minste v i j f t ig  
leden van het  Congres, dan wel door ten minste t ien gemeentelijke afde- 
lingen, word t  gesteund. 

36.3. Met  betrekking t o t  de verkiezing van de leden enlof  h u n  plaatsvervangers 
van de Commissie van Beroep, als bedoeld i n  artikel 6 7  l i d  k van de sta- 
tuten, worden de stemhebbende leden van het Congres ten minste zes 
weken voor de vergadering van dat Congres schrifteli jk i n  kennis gesteld 
van de voordracht van de partijraad, en de eventuele gestelde tegenkandi- 
daten, onder geli jkti jdige toezending van een door  het  partijsecretariaat 
gewaarmerkt stembiljet. 

36.4. He t  ingevulde stembiljet kan t o t  drie dagen voor de vergadering van het 
Congres, als bedoeld i n  artikel 6 7  lid k van de statuten, worden toege- 
zonden naar he t  parti jbestuur o f  op de vergadering van het Congres per- 
s ~ o n l i j k  worden ingeleverd. 

36.5. Met  betrekking t o t  de  tell ing der stemmen is het bepaalde in artikel 35.7. 
en 35.8. van d i t  reglement van toepassing. 



geïnformeerd behoudens 
a. ontwerp-uitspraken over pol i t ieke onderwerpen, die na bedoelde 

informatie aktueel zi jn geworden; 
b. onderwerpen, die door  het parti jbestuur o f  het  dagelijks bestuur w o r -  
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stelling, de keuze u i t  de gestelde kandidaten. 

35.5. He t  ingevulde stembiljet kan t o t  dr ie dagen voor de vergadering van het 
Congres, als bedoeld in artikel 35.1. van dit reglement, worden toegezon- 
den naar het  parti jbestuur o f  door  een afgevaardigde ti jdens de vergade- 
ring van het  Congres worden ingeleverd. 

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

35.7. Het  Congres benoemt een stemcommissie, die belast word t  met  de tell ing 
van de uitgebrachte stemmen, welke word t  vastgelegd i n  een proces-ver- 
baal. 

35.8. Het  Congres stelt na het mondeling verslag van de ingestelde stemcom- 
missie ter  vergadering de uitslag van de verkiezing van de voorzi t ter en lof  
ondervoorzitter(s) def ini t ief  vast. 

35.9. De  gemeentelijke afdelingen brengen inzake de verkiezing van de voorzit- 
ter  en lof  ondervoorzitter(s) hun  stem u i t  naar rato van het ledental. 
A a n  elke gemeentelijke afdeling wordt  per vacature één stem toegekend 
en voorts voor elk vol aantal van vijfenzeventig leden één stem meer- 
Het  aantal stemmen, dat  een gemeentelijke afdeling per vacature k a n  
uitbrengen, word t  vermeld op  het i n  artikel 35.3. van dit reglement be- 
doelde stembiljet. 

35.1 0. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen voor iedere vacature elk 
één stem uitbrengen, hetgeen eveneens w o r d t  vermeld o p  het i n  artikel 
35.3. van d i t  reglement bedoelde stembiljet. 

35.1 1. Voor  vervul1 ing van een tussentijdse vacature voor de funct ie van voorzit- 
ter  en lof  ondervoorzitter is het  bepaalde i n  artikel 35.1. t o t  en met  
35.10. van d i t  reglement, zoveel als mogelijk is, van toepassing. 

Verkiezing leden en plaatsvervangers Commissie van Beroep 

Art ike l  36 

De periodieke o f  tussentijdse verkiezing van de leden enlof  h u n  plaatsvervangers 
van de Commissie van Beroep v indt  plaats volgens de navolgende procedure: 

36.1. Ten  minste twaalf  weken voor de  vergadering van het Congres, als 
bedoeld i n  artikel 6 7  l id  k van de statuten, stelt de parti jraad een voor- 
dracht o p  voor de verkiezing van de leden enlof  hun  plaatsvervangers van 
de Commissie van Beroep. 
De  voordracht word t  terstond schrifteli jk ter kennis gebracht aan de 
leden van het Congres, voor zover zi j  geen partijraadslid zijn, en aan de 
gemeentelijke afdelingen. 

36.2. Gedurende vier weken na verzending van de i n  artikel 36.1. van d i t  reg- 
lement bedoelde voordracht heeft 'elk stemhebbend lid van het Congres, 
alsmede elke gemeentelijke afdeling, de bevoegdheid schrifteli jk aan het 
parti jbestuur te verzoeken de naam van een door  hem gewenste kandi- 
daat toe te voegen. 
Aan  het verzoek word t  voldaan, wanneer het door  ten minste v i j f t ig  
leden van het  Congres, dan wel door ten minste t ien gemeentelijke afde- 
lingen, word t  gesteund. 

36.3. Met  betrekking t o t  de verkiezing van de leden enlof  h u n  plaatsvervangers 
van de Commissie van Beroep, als bedoeld i n  artikel 6 7  l i d  k van de sta- 
tuten, worden de stemhebbende leden van het Congres ten minste zes 
weken voor de vergadering van dat Congres schrifteli jk i n  kennis gesteld 
van de voordracht van de partijraad, en de eventuele gestelde tegenkandi- 
daten, onder geli jkti jdige toezending van een door  het  partijsecretariaat 
gewaarmerkt stembiljet. 

36.4. He t  ingevulde stembiljet kan t o t  drie dagen voor de vergadering van het 
Congres, als bedoeld i n  artikel 6 7  lid k van de statuten, worden toege- 
zonden naar he t  parti jbestuur o f  op de vergadering van het Congres per- 
s ~ o n l i j k  worden ingeleverd. 

36.5. Met  betrekking t o t  de  tell ing der stemmen is het bepaalde in artikel 35.7. 
en 35.8. van d i t  reglement van toepassing. 



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

36.7. De  procedure neergelegd i n  artikel 36.1. t o t  en met  36.6. van d i t  regle- 
ment  is eveneens van toepassing o p  de verkiezing van de voorzi t ter en de  
plaatsvervangend voorzi t ter van de Commissie van Beroep. Beiden dienen 
verkozen te z i jn  t o t  lid van de Commissie van Beroep. 

Samenstel1 ing partijraad 

Ar t i ke l  37 

37.1. De  i n  artikel 6 8  l i d  a.2. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke kamerkring b i j  
schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel- 
ling. 

37.2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste v i j f  afgevaardigden aan t e  
wi jzen als leden van de partijraad. Daarenboven is elke kamerkring ge- 
rechtigd voor elk vo l  aantal van duizend leden een extra afgevaardigde 
aan te  wijzen. 
He t  max imum aantal afgevaardigden van een kamerkring is ongeacht het  
ledental gesteld o p  vi j fentwint ig personen. 

37.3. D e  zitt ingsduur van de leden van de parti jraad is vier jaar. Inzake 
aftreden, herverkiezing en vervulling van tussentijdse vacature is het  be- 
paalde i n  de artikel 185 t o t  en met  188 van de statuten van toepassing. 

37.4. Voor  elke i n  artikel 37.1. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigde kan 
de algemene ledenvergadering van een kamerkring, eveneens b i j  schrifte- 
l i jke verkiezing, tenzij er sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, 
één o f  meer plaatsvervangers aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerech- 
t igd b i j  verhindering van een afgevaardigde, als i n  artikel 37.1. van d i t  
reglement bedoeld, i n  z i jn  plaats o p  te  treden. 

37.5. Inzake de vervanging van een afgevaardigdeop een vergadering van de par- 
ti jraad is het bepaalde i n  artikel 33.5., 33.8. en 33.9. van dit reglement 
van overeenkomstige toepassing, met  dien verstande, dat i n  plaats van het  
bestuur van de gemeentelijke afdeling gelezen moet  worden het bestuur 
van de  kamerkring. 

Werkwijze partijraad 

Ar t i ke l  38 

38.1. De parti jraad k o m t  ten minste twee maal per jaar i n  vergadering bijeen. 
Eén vergadering w o r d t  i n  elk geval i n  de eerste hel f t  van het  jaar gehou- 
den, te&ijl een andere vergadering i n  elk geval i n  de tweede hel f t  van het  
jaar word t  gehouden. 

38.2. Voorts k o m t  de parti jraad bijeen, wanneer het  parti jbestuur daartoe be- 
sluit en lof  wanneer ten minste vijfenzeventig leden van de  parti jraad 
enlof  ten minste dr ie  kamerkringen, met opgaaf van redenen, d i t  verzoe- 
ken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schrifteli jk te zi jn ingediend b i j  het  part i j -  
bestuur, da t  binnen acht weken na verzending aan het  verzoek moet  
voldoen. 

38.3. De  plaats en het t i jds t ip  van een vergadering van de parti jraad word t  door  
het dagelijks bestuur bepaald. 

De  vergaderingen van de parti jraad z i jn  openbaar, tenzij en voor zover 
de parti jraad zelf anders besluit. 
D e  verantwoordeli jkheid voor de vergaderingen van de parti jraad berust 
b i j  het partijbestuur. De uitvoering van de werkzaamheden word t  gede- 
legeerd aan het dagelijks bestuur, dat  onder meer een reglement van o r d e  
vaststelt voor de vergadering van de partijraad, da t  ter goedkeuring w o r d t  
voorgelegd aan de leden van de partijraad. 
H e t  dagelijks bestuur zorgt voor een t i jdige oproep t o t  deelname aan een 
vergadering van de parti jraad en verzending van relevante gegevens aan 
de  leden van de partijraad. De  oproep dient, uitgezonderd bijzondere om- 
standigheden, ten minste vier weken voor de vergaderdatum te  worden  
verzonden. 
A l le  kamerkringen worden, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, t e n  
minste drie weken voorafgaand aan de  vergadering schrifteli jk gei'nfor- 
meerd omtrent  de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
Gedurende een door  het dagelijks bestuur t e  bepalen termi jn  van ten  
minste één week na verzending van de stukken heeft een kamerkring d e  
bevoegdheid voorstellen, en daaronder begrepen amendementen, welke 
verband houden met  deze stukken, ter behandeling door  de parti jraad 
in te  dienen, b i j  het  partijbestuur. 
H e t  parti jbestuur voorziet deze voorstellen van een pre-advies. Voorstel- 
len en pre-adviezen worden z o  mogelijk ten minste één week voorafgaand 
aan de vergadering van de parti jraad aan de leden toegezonden. 
D e  kamerkring is verplicht een voorstel of een amendement, dat  een ge- 
meenteli jke afdeling ter behandeling door  de parti jraad b i j  haar heeft in- 
gediend, binnen een door  het dagelijks bestuur vastgestelde termijn te be- 
handelen. 
De  kamerkring beslist welke voorstellen o f  amendementen van de ge- 
meenteli jke afdeling door  haar worden overgenomen om, overeenkomstig 
he t  bepaalde i n  artikel 6 9  lid q van de statuten en i n  artikel 38.7. van dit 
reglement, te worden ingediend. 
Ind ien een voorstel o f  amendement van een gemeentelijke afdeling niet 
d o o r  de kamerkring is overgenomen, heeft de betreffende gemeentelijke 
afdeling de bevoegdheid zelf dat  voorstel o f  amendement toe te  zenden 
aan het partijbestuur, vergezeld van een schrifteli jke toelichting. De be- 
treffende gemeentelijke afdeling heeft tevens het  recht een vertegenwoor- 
diger te zenden naar de vergadering van de partijraad, waarin het  voorstel 
o f  amendement word t  behandeld, o m  desgewenst een mondelinge toe- 
l ichting te  geven. 
He t  parti jbestuur heeft  na het verstrijken van de i n  artikel 38.8. van dit 
reglement genoemde termijn de bevoegdheid z i jn  voorstellen b i j  nota van 
wijziging te  wijzigen. 
I n  de vergadering van de partijraad z i jn  de leden, aangewezen door  een 
kamerkring, door  welk een voorstel o f  een amendement op  een voorstel 
is ingediend, bevoegd, gehoord de discussie, d i t  voorstel o f  dit amende- 
ment  te  wijzigen, dan wel in te trekken. Hetzelfde is van toepassing o p  
het partijbestuur. 
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Eén vergadering w o r d t  i n  elk geval i n  de eerste hel f t  van het  jaar gehou- 
den, te&ijl een andere vergadering i n  elk geval i n  de tweede hel f t  van het  
jaar word t  gehouden. 

38.2. Voorts k o m t  de parti jraad bijeen, wanneer het  parti jbestuur daartoe be- 
sluit en lof  wanneer ten minste vijfenzeventig leden van de  parti jraad 
enlof  ten minste dr ie  kamerkringen, met opgaaf van redenen, d i t  verzoe- 
ken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schrifteli jk te zi jn ingediend b i j  het  part i j -  
bestuur, da t  binnen acht weken na verzending aan het  verzoek moet  
voldoen. 

38.3. De  plaats en het t i jds t ip  van een vergadering van de parti jraad word t  door  
het dagelijks bestuur bepaald. 

De  vergaderingen van de parti jraad z i jn  openbaar, tenzij en voor zover 
de parti jraad zelf anders besluit. 
D e  verantwoordeli jkheid voor de vergaderingen van de parti jraad berust 
b i j  het partijbestuur. De uitvoering van de werkzaamheden word t  gede- 
legeerd aan het dagelijks bestuur, dat  onder meer een reglement van o r d e  
vaststelt voor de vergadering van de partijraad, da t  ter goedkeuring w o r d t  
voorgelegd aan de leden van de partijraad. 
H e t  dagelijks bestuur zorgt voor een t i jdige oproep t o t  deelname aan een 
vergadering van de parti jraad en verzending van relevante gegevens aan 
de  leden van de partijraad. De  oproep dient, uitgezonderd bijzondere om- 
standigheden, ten minste vier weken voor de vergaderdatum te  worden  
verzonden. 
A l le  kamerkringen worden, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, t e n  
minste drie weken voorafgaand aan de  vergadering schrifteli jk gei'nfor- 
meerd omtrent  de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
Gedurende een door  het dagelijks bestuur t e  bepalen termi jn  van ten  
minste één week na verzending van de stukken heeft een kamerkring d e  
bevoegdheid voorstellen, en daaronder begrepen amendementen, welke 
verband houden met  deze stukken, ter behandeling door  de parti jraad 
in te  dienen, b i j  het  partijbestuur. 
H e t  parti jbestuur voorziet deze voorstellen van een pre-advies. Voorstel- 
len en pre-adviezen worden z o  mogelijk ten minste één week voorafgaand 
aan de vergadering van de parti jraad aan de leden toegezonden. 
D e  kamerkring is verplicht een voorstel of een amendement, dat  een ge- 
meenteli jke afdeling ter behandeling door  de parti jraad b i j  haar heeft in- 
gediend, binnen een door  het dagelijks bestuur vastgestelde termijn te be- 
handelen. 
De  kamerkring beslist welke voorstellen o f  amendementen van de ge- 
meenteli jke afdeling door  haar worden overgenomen om, overeenkomstig 
he t  bepaalde i n  artikel 6 9  lid q van de statuten en i n  artikel 38.7. van dit 
reglement, te worden ingediend. 
Ind ien een voorstel o f  amendement van een gemeentelijke afdeling niet 
d o o r  de kamerkring is overgenomen, heeft de betreffende gemeentelijke 
afdeling de bevoegdheid zelf dat  voorstel o f  amendement toe te  zenden 
aan het partijbestuur, vergezeld van een schrifteli jke toelichting. De be- 
treffende gemeentelijke afdeling heeft tevens het  recht een vertegenwoor- 
diger te zenden naar de vergadering van de partijraad, waarin het  voorstel 
o f  amendement word t  behandeld, o m  desgewenst een mondelinge toe- 
l ichting te  geven. 
He t  parti jbestuur heeft  na het verstrijken van de i n  artikel 38.8. van dit 
reglement genoemde termijn de bevoegdheid z i jn  voorstellen b i j  nota van 
wijziging te  wijzigen. 
I n  de vergadering van de partijraad z i jn  de leden, aangewezen door  een 
kamerkring, door  welk een voorstel o f  een amendement op  een voorstel 
is ingediend, bevoegd, gehoord de discussie, d i t  voorstel o f  dit amende- 
ment  te  wijzigen, dan wel in te trekken. Hetzelfde is van toepassing o p  
het partijbestuur. 



38.12. Het  bestuur van iedere bijzondere organisatie is eveneens bevoegd voor- 
stellen en amendementen ter behandeling door  de partijraad i n  te  dienen 
b i j  het  parti jbestuur. 
He t  ter zake bepaalde i n  de artikelen 38.7. t o t  en met  38.1 1. van d i t  reg- 
lement is van overeenkomstige toepassing, tenzij het dagelijks bestuur 
anders besluit. 

38.13. In de vergadering van de parti jraad i n  de eerste hel f t  van he t  jaar, als be- 
doeld i n  artikel 38.1. van d i t  reglement, worden behandeld de jaarver- 
slagen van de part i j  en van iedere bijzondere organisatie, binnen het  par- 
ti jverband werkzaam, en word t  i n  het  bijzonder he t  pol i t iek beleid van de 
fracties i n  de Eerste Kamer en i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
alsmede van de fractie in het  Europese Parlement besproken. 
Ter  behandeling van bepaalde onderwerpen kunnen sprekers worden uit- 
genodigd. 

38.14. Uiter l i jk in de vergadering i n  de tweede he l f t  van het jaar, als bedoeld i n  
artikel 38.1. van d i t  reglement, worden de financiële jaarverslagen van het  
voorafgaande boekjaar en de begrotingen voor he t  komende boekjaar van 
de part i j  en van iedere bijzondere organisatie, binnen het  parti jverband 
werkzaam, behandeld. Ter  behandeling van bepaalde onderwerpen kun-  
nen sprekers worden uitgenodigd. 

38.1 5. De parti jraad verricht alle werkzaamheden, welke door  o f  krachtens de 
bepalingen van de statuten enlof  reglementen aan hem z i jn  opgedragen. 

38.16. M e t  betrekking t o t  de stemming over personen is het bepaalde i n  artikel 
34.9. van d i t  reglement van overeenkomstige toepassing. 

38.17. Met betrekking t o t  het  nemen van rechtsgeldige besluiten is het bepaalde 
i n  art ikel 34.10. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Verkiezing leden partijbestuur 

Ar t i ke l  39 

39.1. Ten minste acht weken voor de vergadering van de partijraad, waarop de 
leden van het  partijbestuur, overeenkomstig het bepaalde i n  artikel 69 
lid n en i n  de artikelen 185 t o t  en met  188 van de statuten, dienen te 
worden verkozen, casu quo herkozen, stelt het  parti jbestuur een voor- 
dracht o p  voor de verkiezing van ten minste t ien leden van het  parti jbe- 
stuur door  de stemhebbende leden van de partijraad. He t  definitieve 
aantal wordt,  o p  voorstel van he t  partijbestuur, bepaald door  de part i j -  
raad. D e  voordracht w o r d t  terstond schrifteli jk ter kennis gebracht van 
de leden van de parti jraad en van de  kamerkringen. 

39.2. Gedurende zes weken na verzending van de i n  artikel 39.1. van dit reg- 
lement bedoelde voordracht heeft elk lid van de parti jraad enlof  elke 
kamerkring bevoegdheid schrifteli jk aan he t  parti jbestuur te verzoeken de 
naam van een door  hem gewenste kandidaat toe t e  voegen. Aan  dat  ver- 
zoek w o r d t  voldaan, wanneer het  door  ten minste vi j fentwint ig leden 
van de parti jraad enlof  door  ten minste dr ie kamerkringen word t  ge- 
steund. 

39.3. Ter vergadering word t  aan elk stemhebbend l i d  van de parti jraad o f  z i jn  
plaatsvervanger een d o o r  het  partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet 
uitgereikt. He t  ingevulde stembiljet kan gedurende een door  he t  dagelijks 

bestuur vast te stellen termi jn  tijdens de vergadering van de parti jraad 
worden ingeleverd. 

39.4. D e  parti jraad benoemt een stemcommissie, die belast w o r d t  met  de tel- 
l ing van de uitgebrachte stemmen, welke w o r d t  vastgelegd i n  een proces- 
verbaal. 

39.5. D e  parti jraad stelt, na het  mondelinge verslag van de ingestelde stemcom- 
missie, ter vergadering de uitslag van de verkiezing van deze leden van 
he t  parti jbestuur def ini t ief  vast. 

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

Verkiezing leden Financiële Commissie 
Ar t i ke l  40 

Met  betrekking t o t  de verkiezing van de leden van de Financiële Commissie 
is het  bepaalde i n  artikel 39 van d i t  reglement van overeenkomstige toepassing. 

Samenstelling partijbestuur 

Ar t i ke l  41 

41 . l .  De i n  artikel 70 l i d  a.3. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke kamerkring b i j  
schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel- 
ling. 

41.2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste één afgevaardigde aan te  wijzen 
als l i d  van het  partijbestuur. Daarenboven is elke kamerkring gerechtigd 
voor elk vol aantal van vijfenzeventighonderd leden een extra afgevaar- 
digde aan te wijzen. He t  maximum aantal afgevaardigden van een kamer- 
kr ing is ongeacht het ledental gesteld o p  dr ie  personen. 

41.3. De zitt ingsduur van de leden van het parti jbestuur is vier jaar. Inzake af- 
treden, herverkiezing en vervulling van tussentijdse vacature is het bepaal- 
de  i n  de artikelen 185 t o t  en met 188 van de statuten van toepassing. 

41.4. Voor  elke i n  artikel 41 .l. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigde kan 
de algemene ledenvergadering van een kamerkring, eveneens b i j  schrif- 
tel i jke verkiezing, één o f  meer plaatsvervangers aanwijzen. Een plaats- 
vervanger is gerechtigd b i j  verhindering van een afgevaardigde, als in ar- 
t ike l  41.1. van dit reglement bedoeld, i n  zi jn plaats o p  te  treden. 

Werkwijze partijbestuur 

Art ike l  42 

42.1. Het parti jbestuur k o m t  ten minste zes maal per jaar i n  vergadering b i j -  
een. 

42.2. Voorts k o m t  het  parti jbestuur bijeen, wanneer het  dagelijks bestuur 
en lof  het  presidium daartoe besluit enlof wanneer ten minste t ien leden 
van het parti jbestuur en lof  ten minste twee kamerkringen, met  opgaaf 
van redenen, d i t  verzoeken. Laatstbedoeld verzoek d ient  schrifteli jk te 
zi jn ingediend b i j  het presidium, dat  binnen vier weken na verzending 



38.12. Het  bestuur van iedere bijzondere organisatie is eveneens bevoegd voor- 
stellen en amendementen ter behandeling door  de partijraad i n  te  dienen 
b i j  het  parti jbestuur. 
He t  ter zake bepaalde i n  de artikelen 38.7. t o t  en met  38.1 1. van d i t  reg- 
lement is van overeenkomstige toepassing, tenzij het dagelijks bestuur 
anders besluit. 

38.13. In de vergadering van de parti jraad i n  de eerste hel f t  van he t  jaar, als be- 
doeld i n  artikel 38.1. van d i t  reglement, worden behandeld de jaarver- 
slagen van de part i j  en van iedere bijzondere organisatie, binnen het  par- 
ti jverband werkzaam, en word t  i n  het  bijzonder he t  pol i t iek beleid van de 
fracties i n  de Eerste Kamer en i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
alsmede van de fractie in het  Europese Parlement besproken. 
Ter  behandeling van bepaalde onderwerpen kunnen sprekers worden uit- 
genodigd. 

38.14. Uiter l i jk in de vergadering i n  de tweede he l f t  van het jaar, als bedoeld i n  
artikel 38.1. van d i t  reglement, worden de financiële jaarverslagen van het  
voorafgaande boekjaar en de begrotingen voor he t  komende boekjaar van 
de part i j  en van iedere bijzondere organisatie, binnen het  parti jverband 
werkzaam, behandeld. Ter  behandeling van bepaalde onderwerpen kun-  
nen sprekers worden uitgenodigd. 

38.1 5. De parti jraad verricht alle werkzaamheden, welke door  o f  krachtens de 
bepalingen van de statuten enlof  reglementen aan hem z i jn  opgedragen. 

38.16. M e t  betrekking t o t  de stemming over personen is het bepaalde i n  artikel 
34.9. van d i t  reglement van overeenkomstige toepassing. 

38.17. Met betrekking t o t  het  nemen van rechtsgeldige besluiten is het bepaalde 
i n  art ikel 34.10. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Verkiezing leden partijbestuur 

Ar t i ke l  39 

39.1. Ten minste acht weken voor de vergadering van de partijraad, waarop de 
leden van het  partijbestuur, overeenkomstig het bepaalde i n  artikel 69 
lid n en i n  de artikelen 185 t o t  en met  188 van de statuten, dienen te 
worden verkozen, casu quo herkozen, stelt het  parti jbestuur een voor- 
dracht o p  voor de verkiezing van ten minste t ien leden van het  parti jbe- 
stuur door  de stemhebbende leden van de partijraad. He t  definitieve 
aantal wordt,  o p  voorstel van he t  partijbestuur, bepaald door  de part i j -  
raad. D e  voordracht w o r d t  terstond schrifteli jk ter kennis gebracht van 
de leden van de parti jraad en van de  kamerkringen. 

39.2. Gedurende zes weken na verzending van de i n  artikel 39.1. van dit reg- 
lement bedoelde voordracht heeft elk lid van de parti jraad enlof  elke 
kamerkring bevoegdheid schrifteli jk aan he t  parti jbestuur te verzoeken de 
naam van een door  hem gewenste kandidaat toe t e  voegen. Aan  dat  ver- 
zoek w o r d t  voldaan, wanneer het  door  ten minste vi j fentwint ig leden 
van de parti jraad enlof  door  ten minste dr ie kamerkringen word t  ge- 
steund. 

39.3. Ter vergadering word t  aan elk stemhebbend l i d  van de parti jraad o f  z i jn  
plaatsvervanger een d o o r  het  partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet 
uitgereikt. He t  ingevulde stembiljet kan gedurende een door  he t  dagelijks 

bestuur vast te stellen termi jn  tijdens de vergadering van de parti jraad 
worden ingeleverd. 

39.4. D e  parti jraad benoemt een stemcommissie, die belast w o r d t  met  de tel- 
l ing van de uitgebrachte stemmen, welke w o r d t  vastgelegd i n  een proces- 
verbaal. 

39.5. D e  parti jraad stelt, na het  mondelinge verslag van de ingestelde stemcom- 
missie, ter vergadering de uitslag van de verkiezing van deze leden van 
he t  parti jbestuur def ini t ief  vast. 

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

Verkiezing leden Financiële Commissie 
Ar t i ke l  40 

Met  betrekking t o t  de verkiezing van de leden van de Financiële Commissie 
is het  bepaalde i n  artikel 39 van d i t  reglement van overeenkomstige toepassing. 

Samenstelling partijbestuur 

Ar t i ke l  41 

41 . l .  De i n  artikel 70 l i d  a.3. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door  de algemene ledenvergadering van elke kamerkring b i j  
schrifteli jke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel- 
ling. 

41.2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste één afgevaardigde aan te  wijzen 
als l i d  van het  partijbestuur. Daarenboven is elke kamerkring gerechtigd 
voor elk vol aantal van vijfenzeventighonderd leden een extra afgevaar- 
digde aan te wijzen. He t  maximum aantal afgevaardigden van een kamer- 
kr ing is ongeacht het ledental gesteld o p  dr ie  personen. 

41.3. De zitt ingsduur van de leden van het parti jbestuur is vier jaar. Inzake af- 
treden, herverkiezing en vervulling van tussentijdse vacature is het bepaal- 
de  i n  de artikelen 185 t o t  en met 188 van de statuten van toepassing. 

41.4. Voor  elke i n  artikel 41 .l. van d i t  reglement bedoelde afgevaardigde kan 
de algemene ledenvergadering van een kamerkring, eveneens b i j  schrif- 
tel i jke verkiezing, één o f  meer plaatsvervangers aanwijzen. Een plaats- 
vervanger is gerechtigd b i j  verhindering van een afgevaardigde, als in ar- 
t ike l  41.1. van dit reglement bedoeld, i n  zi jn plaats o p  te  treden. 

Werkwijze partijbestuur 

Art ike l  42 

42.1. Het parti jbestuur k o m t  ten minste zes maal per jaar i n  vergadering b i j -  
een. 

42.2. Voorts k o m t  het  parti jbestuur bijeen, wanneer het  dagelijks bestuur 
en lof  het  presidium daartoe besluit enlof wanneer ten minste t ien leden 
van het parti jbestuur en lof  ten minste twee kamerkringen, met  opgaaf 
van redenen, d i t  verzoeken. Laatstbedoeld verzoek d ient  schrifteli jk te 
zi jn ingediend b i j  het presidium, dat  binnen vier weken na verzending 



aan het verzoek moet voldoen. Voldoet het presidium niet binnen de 
gestelde termijn aan het verzoek, dan hebben de bedoelde leden enlof 
kamerkringen de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping zorg t e  dragen, 
waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de leiding van die partijbe- 
stuursvergadering. 
De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het partijbestuur wor- 
den door het presidium bepaald. 
De vergaderingen van het partijbestuur zijn besloten, tenzij en voor zover 
het partijbestuur zelf anders besluit. 
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. 
Het presidium zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een zoveel 
mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het partij- 
bestuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens aan de 
leden van het partijbestuur. 
Elk lid van het partijbestuur i s  bevoegd voorafgaand aan of tijdens een 
vergadering voorstellen ter behandeling door het partijbestuur t e  doen. 
Zo mogelijk voorziet het dagelijks bestuur of het presidium deze voorstel- 
len van-een pre-advies. 
Het partijbestuur bereidt de voorstellen ter behandeling op de partij- 
raad en op het Congres voor en zorgt voor de uitvoering van genomen 
besluiten. 
Het partijbestuur doet de benoemingen, neemt de beslissingen en verricht 
voorts alle werkzaamheden welke door of krachtens de bepalingen van 
de statuten enlof de reglementen aan hem zijn opgedragen. Het beslist 
in spoedeisende aangelegenheden en in alle gevallen, waarin door de sta- 
tuten enlof bijbehorende reglementen niet i s  voorzien. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid g van de statuten is  het par- 
tijbestuur verantwoordelijk voor de uitgave van partij-organen. Het be- 
noemt de leden van de redacties van deze organen en stelt een reglement 
enlof richtlijnen voor een redactie vast. 
Met betrekking tot de verkiezing van de in artikel 71 lid n en lid o van de 
statuten genoemde penningmeester en de leden van het dagelijks bestuur 
stelt het dagelijks bestuur zo mogelijk een voordracht op, welke overigens 
op generlei wijze bindend is. 
Met betrekking tot de stemming over personen is het bepaalde in artikel 
34.9. van dit reglement van toepassing, met dien verstande, dat desge- 
wenst toch schriftelijk wordt gestemd, wanneer twee stemhebbende 
leden van het partijbestuur dit verlangen. 

Samenstelling dagelijks bestuur 

Artikel 43 

43.1. De in artikel 72 lid a.2. en lid a.3. van de statuten bedoelde leden van het 
dagelijks bestuur worden aangewezen door de stemhebbende leden van 
het partijbestuur bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkel- 
voudige kandidaatstelling. 

43.2. Twee of meer afgevaardigden van dezelfde kamerkring kunnen niet tege- 
lijk lid zijn van het dagelijks bestuur. 

43.3. De zittingsduur van de leden van het dagelijks bestuur i s  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 dagelijks bestuur niet van overeenkomstige 
toepassing. 

Werkwijze dagelijks bestuur 

Artikel 44 

Het dagelijks bestuur komt ten minste twaalf maal per jaar in vergade- 
ring bijeen. 
Voorts komt het dagelijks bestuur bijeen, wanneer het presidium of de 
voorzitter daartoe besluit en/of wanneer ten minste drie leden van het 
dagelijks bestuur, met opgaaf van redenen, dit verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk t e  zijn ingediend bij de voorzit- 
ter, die binnen twee weken na verzending aan het verzoek moet voldoen. 
Voldoet de voorzitter niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek, 
dan hebben de bedoelde leden de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping 
zorg t e  dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de leiding van 
die vergadering van het dagelijks bestuur. 
De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 
worden door het presidium of de voorzitter bepaald. 
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. 
De leiding van het dagelijks bestuur berust bij de voorzitter. Hij bepaalt 
de orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een, zoveel 
mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het dage- 
lijks bestuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens 
aan de leden van het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling door het 
partijbestuur voor en zorgt voor uitvoering van genomen besluiten, als- 
mede voor de handhaving van de bepalingen in statuten enlof reglemen- 
ten. 
Met betrekking tot de eventuele stemming over personen i s  het bepaalde 
in artikel 34.9. van dit reglement van toepassing, met dien verstande, dat 
desgewenst toch schriftelijk wordt gestemd, wanneer één stemhebbend 
lid van het dagelijks bestuur dit verlangt. 

Werkwijze presidium 

Artikel 45 

45.1. Het presidium komt ten minste twaalf maal per jaar in vergadering bijeen. 
45.2. Voorts komt het presidium bijeen, wanneer de voorzitter daartoe besluit 

enlof ten minste twee leden van het presidium, met opgaaf van redenen, 
dit verzoeken aan de voorzitter. Voldoet deze niet binnen twee weken 



aan het verzoek moet voldoen. Voldoet het presidium niet binnen de 
gestelde termijn aan het verzoek, dan hebben de bedoelde leden enlof 
kamerkringen de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping zorg t e  dragen, 
waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de leiding van die partijbe- 
stuursvergadering. 
De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het partijbestuur wor- 
den door het presidium bepaald. 
De vergaderingen van het partijbestuur zijn besloten, tenzij en voor zover 
het partijbestuur zelf anders besluit. 
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. 
Het presidium zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een zoveel 
mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het partij- 
bestuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens aan de 
leden van het partijbestuur. 
Elk lid van het partijbestuur i s  bevoegd voorafgaand aan of tijdens een 
vergadering voorstellen ter behandeling door het partijbestuur t e  doen. 
Zo mogelijk voorziet het dagelijks bestuur of het presidium deze voorstel- 
len van-een pre-advies. 
Het partijbestuur bereidt de voorstellen ter behandeling op de partij- 
raad en op het Congres voor en zorgt voor de uitvoering van genomen 
besluiten. 
Het partijbestuur doet de benoemingen, neemt de beslissingen en verricht 
voorts alle werkzaamheden welke door of krachtens de bepalingen van 
de statuten enlof de reglementen aan hem zijn opgedragen. Het beslist 
in spoedeisende aangelegenheden en in alle gevallen, waarin door de sta- 
tuten enlof bijbehorende reglementen niet i s  voorzien. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid g van de statuten is  het par- 
tijbestuur verantwoordelijk voor de uitgave van partij-organen. Het be- 
noemt de leden van de redacties van deze organen en stelt een reglement 
enlof richtlijnen voor een redactie vast. 
Met betrekking tot de verkiezing van de in artikel 71 lid n en lid o van de 
statuten genoemde penningmeester en de leden van het dagelijks bestuur 
stelt het dagelijks bestuur zo mogelijk een voordracht op, welke overigens 
op generlei wijze bindend is. 
Met betrekking tot de stemming over personen is het bepaalde in artikel 
34.9. van dit reglement van toepassing, met dien verstande, dat desge- 
wenst toch schriftelijk wordt gestemd, wanneer twee stemhebbende 
leden van het partijbestuur dit verlangen. 

Samenstelling dagelijks bestuur 

Artikel 43 

43.1. De in artikel 72 lid a.2. en lid a.3. van de statuten bedoelde leden van het 
dagelijks bestuur worden aangewezen door de stemhebbende leden van 
het partijbestuur bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkel- 
voudige kandidaatstelling. 

43.2. Twee of meer afgevaardigden van dezelfde kamerkring kunnen niet tege- 
lijk lid zijn van het dagelijks bestuur. 

43.3. De zittingsduur van de leden van het dagelijks bestuur i s  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 dagelijks bestuur niet van overeenkomstige 
toepassing. 

Werkwijze dagelijks bestuur 

Artikel 44 

Het dagelijks bestuur komt ten minste twaalf maal per jaar in vergade- 
ring bijeen. 
Voorts komt het dagelijks bestuur bijeen, wanneer het presidium of de 
voorzitter daartoe besluit en/of wanneer ten minste drie leden van het 
dagelijks bestuur, met opgaaf van redenen, dit verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk t e  zijn ingediend bij de voorzit- 
ter, die binnen twee weken na verzending aan het verzoek moet voldoen. 
Voldoet de voorzitter niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek, 
dan hebben de bedoelde leden de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping 
zorg t e  dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de leiding van 
die vergadering van het dagelijks bestuur. 
De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 
worden door het presidium of de voorzitter bepaald. 
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. 
De leiding van het dagelijks bestuur berust bij de voorzitter. Hij bepaalt 
de orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een, zoveel 
mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het dage- 
lijks bestuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens 
aan de leden van het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling door het 
partijbestuur voor en zorgt voor uitvoering van genomen besluiten, als- 
mede voor de handhaving van de bepalingen in statuten enlof reglemen- 
ten. 
Met betrekking tot de eventuele stemming over personen i s  het bepaalde 
in artikel 34.9. van dit reglement van toepassing, met dien verstande, dat 
desgewenst toch schriftelijk wordt gestemd, wanneer één stemhebbend 
lid van het dagelijks bestuur dit verlangt. 

Werkwijze presidium 

Artikel 45 

45.1. Het presidium komt ten minste twaalf maal per jaar in vergadering bijeen. 
45.2. Voorts komt het presidium bijeen, wanneer de voorzitter daartoe besluit 

enlof ten minste twee leden 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 beslist. 

45.3. De plaats en het tijdstip van 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 voorzitter. 

Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het presidium. 
45.6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een, zo- 

veel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het 
presidium en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens 
aan de leden van het presidium. 

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

45.8. Aan de voorzitter enlof de ondervoorzitters enlof de penningmeester 
kan door het partijbestuur een financiële vergoeding voor hun werk- 
zaamheden worden toegekend, welke jaarlijks kan worden herzien. 

IV: Van de bijzondere organen 

Algemene bepalingen 

Artikel 46 

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

46.2. In  alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement enlof statuten en regle- 
menten, als bedoeld in artikel 78 van de statuten, enlof andere regle- 
menten niet voorzien. voor zover het betreft de functionering van bij- 
zondere 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 statuten enlof reglementen 
mogen geen bepalingen omvatten strijdig met de statuten en/of dit reg- 
lement. 

46.4. Leden van een bijzonder orgaan dienen bij hun werkzaamheden ten be- 
hoeve van dat bijzondere orgaan te voldoen aan de bepalingen van de 
statuten, van dit reglement en van de statuten enlof reglementen als 
bedoeld in de artikelen 77 en 78 van de statuten. 

Adviserende leden 

Artikel 47 

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

47.2. Een bijzonder orgaan enlof een bijzondere organisatie i s  bevoegd een, in 
artikel 47.1. van dit reglement bedoelde vertegenwoordiger te doen ver- 
vangen, indien en wanneer di t  noodzakelijk is. 

47.3. Ook een in artikel 84 van de statuten bedoelde vertegenwoordiger van 
de Eerste Kamerfractie, van de Tweede Kamerfractie enlof van de Neder- 
landse christen-democratische leden van het Europese Parlement kan zich 
laten vervangen, indien en wanneer di t  noodzakelijk is. 

47.4. Andere adviserende leden van een bijzonder orgaan worden aangewezen, 
casu quo benoemd door het betreffende bijzondere orgaan, overeenkom- 
stig het bepaalde in het in artikel 77 van de statuten bedoelde reglement. 

Verkiezing leden bijzondere organen 

Artikel 48 

48.1. De voorzitter van een bijzonder orgaan, als bedoeld in artikel 76 van de 
statuten, wordt in functie verkozen, casu quo aangewezen door de partij- 
raad. 

48.2. Ten minste zes weken voor de vergadering van de partijraad, waarop de in 
artikel 48.1. van dit reglement bedoelde voorzitter, dient te worden ver- 
kozen, casu quo herkozen, casu quo aangewezen, 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. 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 artikel 48.2. van dit regle- 
ment bedoelde voordracht heeft elk lid van de partijraad enlof elke ka- 
merkring de bevoegdheid schriftelijk aan het partijbestuur t e  verzoeken 
de naam van een door hem gewenste kandidaat toe te voegen. Aan dat 
verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijfentwintig leden 
van de partijraad enlof door ten minste drie kamerkringen wordt ge- 
steund. 

48.4. Indien een voordracht uit meer dan één kandidaat bestaat wordt ter ver- 
gadering aan elk stemhebbend lid van de partijraad of zijn plaatsvervan- 
ger een door het partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. 
Het ingevulde stembiljet kan gedurende een door het dagelijks bestuur 
vast te stellen termijn tijdens de vergadering van de partijraad worden in- 
geleverd. 

48.5. Met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de 
in artikel 48.1. van dit reglement bedoelde voorzitter i s  het bepaalde in 
artikel 39.4. en 39.5. van dit reglement 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 leden 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 
kennis gebracht aan de leden van het partijbestuur, van de kamerkringen 
en van de bijzondere organen. 



aan het gestelde verzoek, dan hebben bedoelde leden het recht van 
beroep op het dagelijks bestuur, dat in deze nader beslist. 

45.3. De plaats en het tijdstip van 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 voorzitter. 

Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het presidium. 
45.6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een, zo- 

veel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het 
presidium en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens 
aan de leden van het presidium. 

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

45.8. Aan de voorzitter enlof de ondervoorzitters enlof de penningmeester 
kan door het partijbestuur een financiële vergoeding voor hun werk- 
zaamheden worden toegekend, welke jaarlijks kan worden herzien. 

IV: Van de bijzondere organen 

Algemene bepalingen 

Artikel 46 

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

46.2. In  alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement enlof statuten en regle- 
menten, als bedoeld in artikel 78 van de statuten, enlof andere regle- 
menten niet voorzien. voor zover het betreft de functionering van bij- 
zondere 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 statuten enlof reglementen 
mogen geen bepalingen omvatten strijdig met de statuten en/of dit reg- 
lement. 

46.4. Leden van een bijzonder orgaan dienen bij hun werkzaamheden ten be- 
hoeve van dat bijzondere orgaan te voldoen aan de bepalingen van de 
statuten, van dit reglement en van de statuten enlof reglementen als 
bedoeld in de artikelen 77 en 78 van de statuten. 

Adviserende leden 

Artikel 47 

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

47.2. Een bijzonder orgaan enlof een bijzondere organisatie i s  bevoegd een, in 
artikel 47.1. van dit reglement bedoelde vertegenwoordiger te doen ver- 
vangen, indien en wanneer di t  noodzakelijk is. 

47.3. Ook een in artikel 84 van de statuten bedoelde vertegenwoordiger van 
de Eerste Kamerfractie, van de Tweede Kamerfractie enlof van de Neder- 
landse christen-democratische leden van het Europese Parlement kan zich 
laten vervangen, indien en wanneer di t  noodzakelijk is. 

47.4. Andere adviserende leden van een bijzonder orgaan worden aangewezen, 
casu quo benoemd door het betreffende bijzondere orgaan, overeenkom- 
stig het bepaalde in het in artikel 77 van de statuten bedoelde reglement. 

Verkiezing leden bijzondere organen 

Artikel 48 

48.1. De voorzitter van een bijzonder orgaan, als bedoeld in artikel 76 van de 
statuten, wordt in functie verkozen, casu quo aangewezen door de partij- 
raad. 

48.2. Ten minste zes weken voor de vergadering van de partijraad, waarop de in 
artikel 48.1. van dit reglement bedoelde voorzitter, dient te worden ver- 
kozen, casu quo herkozen, casu quo aangewezen, 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. 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 artikel 48.2. van dit regle- 
ment bedoelde voordracht heeft elk lid van de partijraad enlof elke ka- 
merkring de bevoegdheid schriftelijk aan het partijbestuur t e  verzoeken 
de naam van een door hem gewenste kandidaat toe te voegen. Aan dat 
verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijfentwintig leden 
van de partijraad enlof door ten minste drie kamerkringen wordt ge- 
steund. 

48.4. Indien een voordracht uit meer dan één kandidaat bestaat wordt ter ver- 
gadering aan elk stemhebbend lid van de partijraad of zijn plaatsvervan- 
ger een door het partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. 
Het ingevulde stembiljet kan gedurende een door het dagelijks bestuur 
vast te stellen termijn tijdens de vergadering van de partijraad worden in- 
geleverd. 

48.5. Met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de 
in artikel 48.1. van dit reglement bedoelde voorzitter i s  het bepaalde in 
artikel 39.4. en 39.5. van dit reglement 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 leden 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 
kennis 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 artikel 48.7. van dit reg- 
lement bedoelde voordracht heeft elk lid van het partijbestuur enlof elke 
kamerkring enlof elk bijzonder orgaan de bevoegdheid schriftelijk aan 
het dagelijks bestuur t e  verzoeken de naam van een door hem gewenste 
kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het 
door ten minste vijf leden van het partijbestuur enlof door ten minste 
twee kamerkringen enlof door één bijzonder orgaan wordt gesteund. 

48.9. Met betrekking tot de stemming over en de vaststelling van de uitslag van 
de verkiezing van de in artikel 48.7. van dit reglement bedoelde stem- 
hebbende leden van bijzondere organen i s  het bepaalde in de artikelen 
39.3. tot en met 39.6. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

48.10. Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Financiële Commis- 
sie, de leden en hun plaatsvervangers, alsmede de voorzitter en de plaats- 
vervangend voorzitter van de Commissie van Beroep, een aantal leden van 
de huisvestingscommissie en de personen, bestemd om voorzitter van een 
kamer t e  worden, als bedoeld in artikel 5 van het reglement van het Col- 
lege van Bindend Adviseurs, vinden, in tegenstelling tot de in dit artikel 
vermelde procedure, de betreffende bepalingen in statuten, dit huishou- 
delijk reglement enlof reglementen toepassing. 

Benoeming vertegenwoordigers 

Artikel 49 

49.1. Met de verkiezing, casu quo benoeming van een vertegenwoordiger van 
een bijzonder orgaan in een orgaan of organisatie buiten het partijver- 
verband, waartoe het betreffende bijzondere orgaan de afvaardigingsbe- 
voegdheid heeft, dient het partijbestuur in t e  stemmen. 

49.2. De verkiezing, casu quo benoeming van vertegenwoordigers van de par- 
t i j  door het partijbestuur dient, indien van toepassing, te geschieden in 
overleg met en na voordracht van het betreffende bijzondere orgaan. 

V: Van de bijzondere organisaties 

Algemene bepalingen 

Artikel 50 

Leden van de in de artikelen 109, 114 en 126 van de statuten genoemde bijzon- 
dere organisaties, zowel stemhebbend als adviserend, dienen lid t e  zijn van het 
CDA. 

Verkiezing voorzitter 

Artikel 51 

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 bepaalde in de artikelen 48.1. tot en met 48.6. van dit reglement van toepas- 
sing, met dien verstande, dat de voordracht wordt opgesteld door de genoemde 
bijzondere organisatie, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 11 1 en 128 
van de statuten. 

Indiening jaarstukken 

Artikel 52 

De in artikel 107 van de statuten genoemde bijzondere organisaties zijn ver- 
plicht het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande boek- 
jaar, alsmede de begroting voor het komende boekjaar, ten minste acht weken 
vóór de in artikel 112 van de statuten bedoelde vergadering van de partijraad bij 
het partijbestuur in t e  dienen. 

V I  : Van het partijsecretariaat 

Administratieve taken 

Artikel 53 

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 partij- 
bureau worden uitgevoerd. 

53.2. De werkzaamheden in verband met de administratieve activiteiten van 
bijzondere organen, welke onder andere de administratie, de voorberei- 
ding en verwerking, alsmede verzending van stukken, alsook voorberei- 
ding en uitvoering van besluiten kan of kunnen betreffen, worden in 
onderling overleg tussen het partijsecretariaat en het betreffende bijzon- 
dere orgaan vastgesteld. 
De boekhouding van bijzondere organen is  ondergebracht bij de boek- 
houding van de partij. 

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

53.4. Bij verschil van mening omtrent de vaststelling enlof uitvoering van admi- 
nistratieve werkzaamheden tussen het partijsecretariaat en een bijzonder 
orgaan enlof een bijzondere organisatie beslist het partijbestuur. 

Benoeming personeel 

Artikel 54 
In beginsel wordt het personeel van het partijbureau, overeenkomstig het be- 
paalde in artikel 71 lid i van de statuten benoemd, geschorst of ontslagen na 
overleg met het betreffende bijzondere orgaan, als genoemd in artikel 76 van de 
statuten. 
Met betrekking tot het personeel van de jongerenorganisatie pleegt het bestuur 
van deze bijzondere organisatie tevoren overleg met het partijbestuur. 



48.8. Gedurende drie weken na verzending van de in artikel 48.7. van dit reg- 
lement bedoelde voordracht heeft elk lid van het partijbestuur enlof elke 
kamerkring enlof elk bijzonder orgaan de bevoegdheid schriftelijk aan 
het dagelijks bestuur t e  verzoeken de naam van een door hem gewenste 
kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het 
door ten minste vijf leden van het partijbestuur enlof door ten minste 
twee kamerkringen enlof door één bijzonder orgaan wordt gesteund. 

48.9. Met betrekking tot de stemming over en de vaststelling van de uitslag van 
de verkiezing van de in artikel 48.7. van dit reglement bedoelde stem- 
hebbende leden van bijzondere organen i s  het bepaalde in de artikelen 
39.3. tot en met 39.6. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

48.10. Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Financiële Commis- 
sie, de leden en hun plaatsvervangers, alsmede de voorzitter en de plaats- 
vervangend voorzitter van de Commissie van Beroep, een aantal leden van 
de huisvestingscommissie en de personen, bestemd om voorzitter van een 
kamer t e  worden, als bedoeld in artikel 5 van het reglement van het Col- 
lege van Bindend Adviseurs, vinden, in tegenstelling tot de in dit artikel 
vermelde procedure, de betreffende bepalingen in statuten, dit huishou- 
delijk reglement enlof reglementen toepassing. 

Benoeming vertegenwoordigers 

Artikel 49 

49.1. Met de verkiezing, casu quo benoeming van een vertegenwoordiger van 
een bijzonder orgaan in een orgaan of organisatie buiten het partijver- 
verband, waartoe het betreffende bijzondere orgaan de afvaardigingsbe- 
voegdheid heeft, dient het partijbestuur in t e  stemmen. 

49.2. De verkiezing, casu quo benoeming van vertegenwoordigers van de par- 
t i j  door het partijbestuur dient, indien van toepassing, te geschieden in 
overleg met en na voordracht van het betreffende bijzondere orgaan. 

V: Van de bijzondere organisaties 

Algemene bepalingen 

Artikel 50 

Leden van de in de artikelen 109, 114 en 126 van de statuten genoemde bijzon- 
dere organisaties, zowel stemhebbend als adviserend, dienen lid t e  zijn van het 
CDA. 

Verkiezing voorzitter 

Artikel 51 

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 bepaalde in de artikelen 48.1. tot en met 48.6. van dit reglement van toepas- 
sing, met dien verstande, dat de voordracht wordt opgesteld door de genoemde 
bijzondere organisatie, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 11 1 en 128 
van de statuten. 

Indiening jaarstukken 

Artikel 52 

De in artikel 107 van de statuten genoemde bijzondere organisaties zijn ver- 
plicht het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande boek- 
jaar, alsmede de begroting voor het komende boekjaar, ten minste acht weken 
vóór de in artikel 112 van de statuten bedoelde vergadering van de partijraad bij 
het partijbestuur in t e  dienen. 

V I  : Van het partijsecretariaat 

Administratieve taken 

Artikel 53 

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 partij- 
bureau worden uitgevoerd. 

53.2. De werkzaamheden in verband met de administratieve activiteiten van 
bijzondere organen, welke onder andere de administratie, de voorberei- 
ding en verwerking, alsmede verzending van stukken, alsook voorberei- 
ding en uitvoering van besluiten kan of kunnen betreffen, worden in 
onderling overleg tussen het partijsecretariaat en het betreffende bijzon- 
dere orgaan vastgesteld. 
De boekhouding van bijzondere organen is  ondergebracht bij de boek- 
houding van de partij. 

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

53.4. Bij verschil van mening omtrent de vaststelling enlof uitvoering van admi- 
nistratieve werkzaamheden tussen het partijsecretariaat en een bijzonder 
orgaan enlof een bijzondere organisatie beslist het partijbestuur. 

Benoeming personeel 

Artikel 54 
In beginsel wordt het personeel van het partijbureau, overeenkomstig het be- 
paalde in artikel 71 lid i van de statuten benoemd, geschorst of ontslagen na 
overleg met het betreffende bijzondere orgaan, als genoemd in artikel 76 van de 
statuten. 
Met betrekking tot het personeel van de jongerenorganisatie pleegt het bestuur 
van deze bijzondere organisatie tevoren overleg met het partijbestuur. 



V I  I: Van de verkiezingen 

Technische- en campagnecommissie 

Artikel 55 

55.1. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van 
elk vertegenwoordigend lichaam een commissie in, welke belast wordt 
met de voorbereiding en uitvoering van de campagneactiviteiten. 
De partijsecretaris heeft de leiding bij de algehele organisatie van de cam- 
pagnevoering, daarin bijgestaan door nader aan te wijzen medewerkers 
van het partijsecretariaat. 

55.2. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van 
elk vertegenwoordigend lichaam eveneens een commissie in, welke belast 
wordt met het treffen van, casu quo het adviseren over die maatregelen, 
welke verband houden met de technische voorbereiding op en de wijze 
van kandidaatstelling, alsmede met het geven van adviezen ter bevorde- 
ring van de verkiezing van de gestelde kandidaten voor de leden van ver- 
tegenwoordigende 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 activiteiten voor de verkie- 
zing van de leden van de Provinciale Staten pleegt het bestuur van de 
betreffende provinciale afdeling, als bedoeld in artikel 150 van de statu- 
ten, direct of indirect overleg met de door het partijbestuur ingestelde, 
en in artikel 55.1. respectievelijk 55.2. van dit reglement bedoelde com- 
missies. 

55.4. Ter zake de voorbereiding en de te voeren activiteiten voor de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad, van een vertegenwoordigend openbaar 
lichaam enlof van een deelraad pleegt het bestuur van de betreffende af- 
deling, als bedoeld in artikel 155 respectievelijk artikel 158 van de statu- 
ten, direct of indirect overleg met een door het bestuur van de provin- 
ciale afdeling, waaronder het werkgebied van de betreffende afdeling 
ressorteert, ingestelde commissie, welke belast wordt met de voorberei- 
ding en de uitvoering 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 bedoelde afdeling een beroep doen op de medewer- 
king, casu quo de advisering van de in de artikelen 55.1.. 55.2. en 55.4. 
van dit reglement bedoelde commissies. 

V I  I I : Van de reglementen 

Inwerkingtreding 

Artikel 56 

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

56.2. Met betrekking tot wijziging enlof aanvulling van reglementen en statu- 
ten, 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. 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 57 

57.1. Een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van de in artikel 170 van de 
statuten bedoelde reglementen en statuten dient uiterlijk acht weken 
voor de vergadering van de partijraad schriftelijk aan de leden van de 
partijraad en aan elke kamerkring, alsmede aan het betreffende bijzonde- 
re orgaan ter kennis te worden gebracht. 

57.2. Elk lid van de partijraad enlof kamerkring heeft het recht om ten minste 
vier weken vóór de vergadering van de partijraad bij het partijbestuur 
schriftelijk amendementen, voorzien van een toelichting, 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 enlof aanvulling van de in artikel 173 van de 
statuten bedoelde reglementen 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 brengen van een amen- 
dement, als bedoeld in artikel 173 van de statuten, i s  het bepaalde in de 
artikelen 57.2. en 57.3. van dit reglement van toepassing, met dien ver- 
stande, dat een lid van de partijraad in deze geen bevoegdheid heeft tot 
indiening van een amendement. 

X I  : Van de algemene bepalingen 

Besluitvorming 

Artikel 58 

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 t e  worden. 

58.2. Indien het onderwerp, waaromtrent het desbetreffende bestuur enlof 
de betreffende ledenvergadering van een verband, orgaan, bijzonder or- 
gaan of bijzondere organisatie een besluit dient te nemen een zodanig 
spoedeisend karakter draagt, dat de in artikel 58.1. van dit reglement 
gestelde termijn voor convocatie redelijkerwijs niet in acht kan worden 
genomen, i s  het desbetreffende bestuur bevoegd de gestelde termijn zo- 
veel te bekorten als noodzakelijk is. 

58.3. Indien het spoedeisende karakter door meer dan drie leden van het be- 
treffende bestuur enlof door meer dan tien leden van de betreffende 
ledenvergadering van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere 



V I  I: Van de verkiezingen 

Technische- en campagnecommissie 

Artikel 55 

55.1. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van 
elk vertegenwoordigend lichaam een commissie in, welke belast wordt 
met de voorbereiding en uitvoering van de campagneactiviteiten. 
De partijsecretaris heeft de leiding bij de algehele organisatie van de cam- 
pagnevoering, daarin bijgestaan door nader aan te wijzen medewerkers 
van het partijsecretariaat. 

55.2. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van 
elk vertegenwoordigend lichaam eveneens een commissie in, welke belast 
wordt met het treffen van, casu quo het adviseren over die maatregelen, 
welke verband houden met de technische voorbereiding op en de wijze 
van kandidaatstelling, alsmede met het geven van adviezen ter bevorde- 
ring van de verkiezing van de gestelde kandidaten voor de leden van ver- 
tegenwoordigende 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 activiteiten voor de verkie- 
zing van de leden van de Provinciale Staten pleegt het bestuur van de 
betreffende provinciale afdeling, als bedoeld in artikel 150 van de statu- 
ten, direct of indirect overleg met de door het partijbestuur ingestelde, 
en in artikel 55.1. respectievelijk 55.2. van dit reglement bedoelde com- 
missies. 

55.4. Ter zake de voorbereiding en de te voeren activiteiten voor de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad, van een vertegenwoordigend openbaar 
lichaam enlof van een deelraad pleegt het bestuur van de betreffende af- 
deling, als bedoeld in artikel 155 respectievelijk artikel 158 van de statu- 
ten, direct of indirect overleg met een door het bestuur van de provin- 
ciale afdeling, waaronder het werkgebied van de betreffende afdeling 
ressorteert, ingestelde commissie, welke belast wordt met de voorberei- 
ding en de uitvoering 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 bedoelde afdeling een beroep doen op de medewer- 
king, casu quo de advisering van de in de artikelen 55.1.. 55.2. en 55.4. 
van dit reglement bedoelde commissies. 

V I  I I : Van de reglementen 

Inwerkingtreding 

Artikel 56 

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

56.2. Met betrekking tot wijziging enlof aanvulling van reglementen en statu- 
ten, 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. 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 57 

57.1. Een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van de in artikel 170 van de 
statuten bedoelde reglementen en statuten dient uiterlijk acht weken 
voor de vergadering van de partijraad schriftelijk aan de leden van de 
partijraad en aan elke kamerkring, alsmede aan het betreffende bijzonde- 
re orgaan ter kennis te worden gebracht. 

57.2. Elk lid van de partijraad enlof kamerkring heeft het recht om ten minste 
vier weken vóór de vergadering van de partijraad bij het partijbestuur 
schriftelijk amendementen, voorzien van een toelichting, 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 enlof aanvulling van de in artikel 173 van de 
statuten bedoelde reglementen 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 brengen van een amen- 
dement, als bedoeld in artikel 173 van de statuten, i s  het bepaalde in de 
artikelen 57.2. en 57.3. van dit reglement van toepassing, met dien ver- 
stande, dat een lid van de partijraad in deze geen bevoegdheid heeft tot 
indiening van een amendement. 

X I  : Van de algemene bepalingen 

Besluitvorming 

Artikel 58 

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 t e  worden. 

58.2. Indien het onderwerp, waaromtrent het desbetreffende bestuur enlof 
de betreffende ledenvergadering van een verband, orgaan, bijzonder or- 
gaan of bijzondere organisatie een besluit dient te nemen een zodanig 
spoedeisend karakter draagt, dat de in artikel 58.1. van dit reglement 
gestelde termijn voor convocatie redelijkerwijs niet in acht kan worden 
genomen, i s  het desbetreffende bestuur bevoegd de gestelde termijn zo- 
veel te bekorten als noodzakelijk is. 

58.3. Indien het spoedeisende karakter door meer dan drie leden van het be- 
treffende bestuur enlof door meer dan tien leden van de betreffende 
ledenvergadering van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere 



organisatie wordt betwist, staat beroep open bij de Commissie van Be- 
roep, mits dit terstond wordt ingesteld. 
Het instellen van beroep heeft een schorsende werking. 

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

Algemene stemm ingsregeling 
Artikel 59 

59.1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van 
de betreffende vergadering van het bestuur of van de ledenvergadering 
van een verband, 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 t e  zijn verworpen. 

59.3. Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij. I s  
een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts gekozen 
worden tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de 
meeste stemmen op zich verenigd hebben. 

59.4. Hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aan- 
tal stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van 
hen tot de in artikel 59.3. van dit reglement bedoelde twee personen 
moet worden gerekend, dan vindt tussen deze personen een tussen- 
stemming plaats. 

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

59.6. I s  bij een stemming over personen sprake van een enkelvoudige kandi- 
daatstelling, dan wordt voorgesteld betrokkene(n) bij acclamatie t e  ver- 
kiezen, casu quo te benoemen. Desgewenst wordt toch schriftelijk ge- 
stemd, indien dit door een, bij reglement nader t e  bepalen, aantal leden 
van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere organisatie 
wordt verlangd. 

X: Van de incompatibiliteiten en cumulatie van functies 

Aanvullende onverenigbaarheden van functies 

Artikel 60 

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

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

60.3. Onverenigbaar zijn de functies van een lid van een rechtstreeks gekozen 
raad, waarvoor bij de wet een vertegenwoordigend openbaar lichaam i s  
ingesteld en bestuurder van een regionaal verband. 

60.4. Onverenigbaar zijn de functies van een lid van een niet-rechtstreeks 
gekozen raad en bestuurder van een regionaal verband enlof gemeente- 
lijke afdeling. 

60.5. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de Provinciale Staten en be- 
stuurder van een Kamerkring enlof 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 gecommitteerde 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 Gedeputeerde Staten en iedere 
andere full-time functie. 

60.9 Onverenigbaar zijn de functies van lid van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een kamerkring enlof provinci- 

ale 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 kamerkring enlof provinci- 

ale afdeling enlof een regionaal verband; 
b. burgemeester. 

60.1 1. Onverenigbaar zijn de functies van lid van het Europese Parlement en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een kamerkring enlof provinci- 

ale afdeling; 
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. gecommitteerde 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 commissaris van de koningin en 
a. bestuurder van een partij-orgaan enlof een verband; 
b. iedere andere full-time functie. 

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

Ontheffing 

Artikel 61 

Omtrent ontheffing als bedoeld in artikel 190 van de statuten beslist het partij- 
bestuur, 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. en 60.13. van dit reglement. 



organisatie wordt betwist, staat beroep open bij de Commissie van Be- 
roep, mits dit terstond wordt ingesteld. 
Het instellen van beroep heeft een schorsende werking. 

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

Algemene stemm ingsregeling 
Artikel 59 

59.1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van 
de betreffende vergadering van het bestuur of van de ledenvergadering 
van een verband, 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 t e  zijn verworpen. 

59.3. Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij. I s  
een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts gekozen 
worden tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de 
meeste stemmen op zich verenigd hebben. 

59.4. Hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aan- 
tal stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van 
hen tot de in artikel 59.3. van dit reglement bedoelde twee personen 
moet worden gerekend, dan vindt tussen deze personen een tussen- 
stemming plaats. 

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

59.6. I s  bij een stemming over personen sprake van een enkelvoudige kandi- 
daatstelling, dan wordt voorgesteld betrokkene(n) bij acclamatie t e  ver- 
kiezen, casu quo te benoemen. Desgewenst wordt toch schriftelijk ge- 
stemd, indien dit door een, bij reglement nader t e  bepalen, aantal leden 
van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere organisatie 
wordt verlangd. 

X: Van de incompatibiliteiten en cumulatie van functies 

Aanvullende onverenigbaarheden van functies 

Artikel 60 

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

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

60.3. Onverenigbaar zijn de functies van een lid van een rechtstreeks gekozen 
raad, waarvoor bij de wet een vertegenwoordigend openbaar lichaam i s  
ingesteld en bestuurder van een regionaal verband. 

60.4. Onverenigbaar zijn de functies van een lid van een niet-rechtstreeks 
gekozen raad en bestuurder van een regionaal verband enlof gemeente- 
lijke afdeling. 

60.5. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de Provinciale Staten en be- 
stuurder van een Kamerkring enlof 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 gecommitteerde 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 Gedeputeerde Staten en iedere 
andere full-time functie. 

60.9 Onverenigbaar zijn de functies van lid van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een kamerkring enlof provinci- 

ale 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 kamerkring enlof provinci- 

ale afdeling enlof een regionaal verband; 
b. burgemeester. 

60.1 1. Onverenigbaar zijn de functies van lid van het Europese Parlement en 
a. bestuurder van een partij-orgaan, c.q. een kamerkring enlof provinci- 

ale afdeling; 
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. gecommitteerde 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 commissaris van de koningin en 
a. bestuurder van een partij-orgaan enlof een verband; 
b. iedere andere full-time functie. 

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

Ontheffing 

Artikel 61 

Omtrent ontheffing als bedoeld in artikel 190 van de statuten beslist het partij- 
bestuur, 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. en 60.13. van dit reglement. 



Aanduiding politieke functies 

Artikel 62 

Politieke functies, als bedoeld in artikel 192 van de statuten zijn onder meer: 
minister, lid Tweede Kamer, Commissaris der Koningin, burgemeester, lid Euro- 
pese Parlement, Gecommitteerde van een bij de wet ingestelde openbaar lichaam, 
Gedeputeerde, in beginsel de door de Kroon benoemde voorzitter van een gewes- 
telijk lichaam, lid van de Raad van State. 

XI : Van de voorzitter en ondervoorzitters 

Taken 
Artikel 63 

63.1. De partijvoorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het partij- 
bestuur, van het dagelijks bestuur en van het presidium. 

63.2. Indien niet anders door het dagelijks bestuur vastgesteld, heeft de partij- 
voorzitter tevens de leiding van de vergaderingen van het Congres en van 
de partijraad. 

Vervanging 

Artikel 64 

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 waarnemend voor- 
zitter fungeert. 

XI I : Van de penningmeester 

Taken 

Artikel 65 

,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 partijsecre- 
taris enlof zijn plaatsvervanger belast met het dagelijks beheer van de , gelden. 

65.3. I n  samenwerking met en met behulp van het partijsecretariaat zorgt de 
penningmeester voor: 

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

b. het doen van de nodige betalingen; 
c. het regelmatig afleggen van rekening en verantwoording van het be- 

heer van de gelden aan het dagelijks bestuur respectievelijk aan het 
partijbestuur; 

d. het jaarlijks tijdig doen opstellen van de rekening van baten en lasten 
en de balans over het voorafgaande boekjaar, alsmede de begroting 
voor het komende boekjaar. 
De begroting dient tevens een advies t e  bevatten inzake de vaststelling 
van de contributie van de leden voor het komende jaar. 

Décharge 

Artikel 66 

De penningmeester wordt gedéchargeerd voor het algemeen beheer van de gel- 
den door de goedkeuring van de rekening van baten en lasten vanwege de partij- 
raad. 
Deze goedkeuring strekt het dagelijks bestuur, respectievelijk het partijbestuur, 
tot décharge voor het gevoerde financiële beleid. 

X1 I I : Van de financiën 

Bijdragen van leden 
Artikel 67 

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

67.2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de partijraad. Het 
partijbestuur s t e l t  op basis hiervan jaarlijks, op voorstel van het dagelijks 
bestuur, richtlijnen ter zake de contributiebetaling en de financiële 
draagkracht van ieder lid afzonderlijk, één en ander uitgaande van een 
minimum-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  
ingeschreven. 

67.4. De hoogte van de afdracht per lid per jaar, door elke gemeentelijke afde- 
ling verschuldigd. wordt op voorstel van het partijbestuur door de partij- 
raad 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, 
i s  geen afdracht verschuldigd 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 redenen omkleed verzoek, in uitstel, ver- 
mindering of kwijtschelding van de afdracht bewilligen. 
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XIV: Van de statuten REGLEMENT VOOR DE VASTSTELLING VAN PROGRAMS 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 68 

68.1. Een voorstel tot  wijziging enlof aanvulling van de statuten, dient uiterlijk 
zestien weken voor de vergadering van het Congres, als bedoeld in artikel 
203 van de statuten, schriftelijk aan de leden van het Congres en de ge- 
meentelijke afdelingen ter kennis te worden gebracht. 

68.2. . De indiening van een amendement op een wijzigingsvoorstel, als bedoeld 
in  artikel 175 van de statuten, dient ten minste vier weken voor de ver- 
gadering van de partijraad, als bedoeld in artikel 164 van de statuten, 
bij het partijbestuur te zijn ontvangen. 

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 wijzigingsvoorstel dient uiterlijk vier weken vóór de 
vergadering van het Congres, als bedoeld in artikel 203 van de statuten, 
schriftelijk aan de leden van het Congres en aan de gemeentelijke afde- 
lingen ter kennis worden gebracht. 

XV: Van het huishoudelijk reglement 

Wijzigingsprocedure 

.. Artikel 69 

Met betrekking tot een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van het huishou- 
delijk reglement, alsmede tot de indiening en het ter kennis brengen van een 
amendement, als bedoeld in artikel 163 van de statuten, i s  het bepaalde in arti- 
kel 68 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 161 tot en met 167 van de statuten. 

Artikel 1 

1. Het partijbestuur stelt de ontwerp-tekst op van: 
a. het Program van Uitgangspunten; 
b. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de Eerste 

Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
c. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden van het Europe- 

se Parlement; 
2. Het kan daartoe één of meer bijzondere commissies benoemen. 
3. Het partijbestuur zendt de ontwerp-tekst toe aan de gemeentelijke afdelingen 

en, indien aanwezig, aan de wijk- of dorpsafdelingen alsmede aan de kamer- 
kringen en de bijzondere organen en de bijzondere organisaties, als bedoeld 
in de hoofdstukken C en D van de statuten. 

4. Voor de opstelling van de ontwerp-tekst en de vaststelling van programma's, 
welke niet in het eerste lid van dit artikel zijn genoemd, wordt door de 
betrokken partijorganen enlof -verbanden, zoveel als mogelijk is. de in dit reg- 
lement vastgelegde procedure gevolgd. 

Artikel 2 

1. De leden van het CDA zijn bevoegd voorstellen tot amendementen op de ont- 
werp-tekst in te dienen op de vergadering van de gemeentelijke afdeling, 
c.q. de wijk- of dorpsafdeling, waaronder zij ressorteren. 

2. Het bestuur van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde afdelingen, kan 
eveneens amendementen voorstellen. 

3. Op een vergadering van de gemeentelijke afdeling, c.q. de wijk- of dorpsaf- 
deling, wordt over deze voorstellen tot amendementen gestemd. 

4. De aldus aangenomen voorstellen tot amendementen worden door het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling, c.q. de wijk- of dorpsafdeling, binnen 
een door het partijbestuur te bepalen termijn, als amendementen op de ont- 
werp-tekst, ingediend bij de kamerkring, waaronder zij ressorteren. 

5. De in artikel 9 van de statuten bedoelde leden kunnen hun voorstellen tot 
amendementen rechtstreeks indienen bij de kamerkring 's-Gravenhage. 

Artikel 3 

1. De ontwerp-tekst en de daarop door de afdelingen ingediende voorstellen tot 
amendementen worden behandeld in een vergadering van elke kamerkring 
binnen een door het partijbestuur vast t e  stellen termijn. 

2. De kamerkring rubriceert de ingediende voorstellen tot amendementen, 
welke op één onderwerp betrekking hebben. 

3. De kamerkring besluit, door middel van stemming, welke voorstellen tot 
amendementen worden overgenomen om als amendementen doorgezonden te 
worden aan de partijraad. 

4. De kamerkring is bevoegd ook zelfstandig amendementen op de ontwerp- 
tekst bij de partijraad in te dienen. 



XIV: Van de statuten REGLEMENT VOOR DE VASTSTELLING VAN PROGRAMS 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 68 

68.1. Een voorstel tot  wijziging enlof aanvulling van de statuten, dient uiterlijk 
zestien weken voor de vergadering van het Congres, als bedoeld in artikel 
203 van de statuten, schriftelijk aan de leden van het Congres en de ge- 
meentelijke afdelingen ter kennis te worden gebracht. 

68.2. . De indiening van een amendement op een wijzigingsvoorstel, als bedoeld 
in  artikel 175 van de statuten, dient ten minste vier weken voor de ver- 
gadering van de partijraad, als bedoeld in artikel 164 van de statuten, 
bij het partijbestuur te zijn ontvangen. 

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 wijzigingsvoorstel dient uiterlijk vier weken vóór de 
vergadering van het Congres, als bedoeld in artikel 203 van de statuten, 
schriftelijk aan de leden van het Congres en aan de gemeentelijke afde- 
lingen ter kennis worden gebracht. 

XV: Van het huishoudelijk reglement 

Wijzigingsprocedure 

.. Artikel 69 

Met betrekking tot een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van het huishou- 
delijk reglement, alsmede tot de indiening en het ter kennis brengen van een 
amendement, als bedoeld in artikel 163 van de statuten, i s  het bepaalde in arti- 
kel 68 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 161 tot en met 167 van de statuten. 

Artikel 1 

1. Het partijbestuur stelt de ontwerp-tekst op van: 
a. het Program van Uitgangspunten; 
b. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de Eerste 

Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
c. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden van het Europe- 

se Parlement; 
2. Het kan daartoe één of meer bijzondere commissies benoemen. 
3. Het partijbestuur zendt de ontwerp-tekst toe aan de gemeentelijke afdelingen 

en, indien aanwezig, aan de wijk- of dorpsafdelingen alsmede aan de kamer- 
kringen en de bijzondere organen en de bijzondere organisaties, als bedoeld 
in de hoofdstukken C en D van de statuten. 

4. Voor de opstelling van de ontwerp-tekst en de vaststelling van programma's, 
welke niet in het eerste lid van dit artikel zijn genoemd, wordt door de 
betrokken partijorganen enlof -verbanden, zoveel als mogelijk is. de in dit reg- 
lement vastgelegde procedure gevolgd. 

Artikel 2 

1. De leden van het CDA zijn bevoegd voorstellen tot amendementen op de ont- 
werp-tekst in te dienen op de vergadering van de gemeentelijke afdeling, 
c.q. de wijk- of dorpsafdeling, waaronder zij ressorteren. 

2. Het bestuur van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde afdelingen, kan 
eveneens amendementen voorstellen. 

3. Op een vergadering van de gemeentelijke afdeling, c.q. de wijk- of dorpsaf- 
deling, wordt over deze voorstellen tot amendementen gestemd. 

4. De aldus aangenomen voorstellen tot amendementen worden door het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling, c.q. de wijk- of dorpsafdeling, binnen 
een door het partijbestuur te bepalen termijn, als amendementen op de ont- 
werp-tekst, ingediend bij de kamerkring, waaronder zij ressorteren. 

5. De in artikel 9 van de statuten bedoelde leden kunnen hun voorstellen tot 
amendementen rechtstreeks indienen bij de kamerkring 's-Gravenhage. 

Artikel 3 

1. De ontwerp-tekst en de daarop door de afdelingen ingediende voorstellen tot 
amendementen worden behandeld in een vergadering van elke kamerkring 
binnen een door het partijbestuur vast t e  stellen termijn. 

2. De kamerkring rubriceert de ingediende voorstellen tot amendementen, 
welke op één onderwerp betrekking hebben. 

3. De kamerkring besluit, door middel van stemming, welke voorstellen tot 
amendementen worden overgenomen om als amendementen doorgezonden te 
worden aan de partijraad. 
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Artikel 4 Artikel 11 

De kamerkring zendt de amendementen binnen een door het partijbestuur vast 
te stellen termijn toe aan het partijsecretariaat. 

Artikel 5 
De bijzondere organen en de bijzondere organisaties, als bedoeld in de hoofd- 
stukken C en D van de statuten, zijn eveneens bevoegd tot het indienen van 
amendementen, welke aan het partijsecretariaat dienen te worden toegezonden, 
binnen de in artikel 4 van dit reglement bedoelde termijn. 

Artikel 6 

Indien een voorstel tot amendement van een gemeentelijke afdeling, c.q. een 
wijk- of dorpsafdeling, niet door de kamerkring, waaronder zij ressorteert, i s  
overgenomen, is die afdeling bevoegd zelf dat voorstel tot amendement toe t e  
zenden aan het partijsecretariaat binnen de in artikel 4 van dit reglement bedoel- 
de termijn. Het als zodanig ingediende amendement dient vergezeld t e  zijn van 
een schriftelijke toelichting. 

Artikel 7 

De overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 6 van dit reglement ingediende 
amendementen worden door het partijsecretariaat gerubriceerd op onderwerp 
en volgorde van de ontwerp-tekst en met vermelding van de respectievelijke in- 
dieners op een overzicht van amendementen, t e  zamen met de ontwerp-tekst, 
aan de leden van de partijraad toegezonden, binnen een door het partijbestuur 
vast te stellen termijn. 

Artikel 8 

Het partijbestuur i s  bevoegd, op grond van de ingediende amendementen, wijzi- 
gingen in zijn ontwerp-tekst aan de partijraad voor te stellen. Dit dient eveneens 
te geschieden binnen de in artikel 7 van dit reglement bedoelde termijn. 

Artikel 9 

De in artikel 7 van dit reglement bedoelde lijst van amendementen en de in arti- 
kel 8 van dit reglement bedoelde wijzigingen worden binnen de in artikel 7 van 
dit reglement bedoelde termijn toegezonden aan de kamerkringen en de afdelin- 
gen welke rechtstreeks amendementen hebben ingediend. 

Artikel 10 

Een (De) door een afdeling, overeenkomstig artikel 6 van dit reglement inge- 
diend(e) amendement(en) kan (kunnen) bij monde van (een) door de betref- 
fende afdeling aangewezen vertegenwoordiger(s) op de vergadering van de partij- 
raad, waarop de tekst van een in artikel 1 lid 1 van dit reglement genoemd pro- 
gram wordt vastgesteld, worden toegelicht. 

Ook bijzondere organen en bijzondere organisaties, als bedoeld in de hoofdstuk- 
ken C en D van de statuten, kunnen eventueel (een) door hen, overeenkomstig 
artikel 5 van dit reglement, ingediend(e) amendement(en), bij monde van (een) 
door het betreffende bijzondere orgaan enlof bijzondere organisatie aangewezen 
vertegenwoordiger(s) op deze vergadering van de partijraad toelichten. 

Artikel 12 

De partijraad beslist over de ingediende amendementen en de eventueel voorge- 
stelde wijzigingen, overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, van het partijbe- 
stuur. Na de besluitvorming hieromtrent stelt de partijraad de tekst van een in 
artikel 1 lid 1 van dit reglement genoemd program vast en draagt het aldus vast- 
gestelde program ter bekrachtiging voor aan het congres. 

Artikel 13 

Overeenkomstig artikel 67 lid d van de statuten bekrachtigt het congres de door 
de partijraad vastgestelde tekst van een in artikel 1 lid 1 van dit reglement ge- 
noemd program, waarmee het definitief i s  vastgesteld als program van het CDA. 

Artikel 14 

Voor de definitieve vaststelling, wijziging en/of aanvulling van het in artikel 1 lid 
1.a. van dit reglement genoemde Program van Uitgangspunten, i s  overeenkomstig 
artikel 67 lid f. van de statuten een meerderheid van tweederden van de uitge- 
brachte stemmen van het congres vereist. 

Artikel 15 

Voor voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van het in artikel lid 1.a. van dit 
reglement genoemde Program van Uitgangspunten is  de procedure als vermeld 
in de artikelen van dit reglement van toepassing. 

Artikel 16 

Indien door onvoorziene omstandigheden de normale uitvoering van dit regle- 
ment wordt verhinderd, neemt de partijraad, als plaatsvervanger van het congres, 
op voorstel van het partijbestuur, de vereiste beslissingen, echter met dien ver- 
stande, dat de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk worden toegepast. 
Onvoorziene omstandigheden kunnen nimmer van toepassing zijn op de vast- 
stelling, wijziging enlof aanvulling van het in artikel 1 lid l .a. van dit reglement 
genoemde Program van Uitgangspunten. 



Artikel 4 Artikel 11 

De kamerkring zendt de amendementen binnen een door het partijbestuur vast 
te stellen termijn toe aan het partijsecretariaat. 

Artikel 5 
De bijzondere organen en de bijzondere organisaties, als bedoeld in de hoofd- 
stukken C en D van de statuten, zijn eveneens bevoegd tot het indienen van 
amendementen, welke aan het partijsecretariaat dienen te worden toegezonden, 
binnen de in artikel 4 van dit reglement bedoelde termijn. 

Artikel 6 

Indien een voorstel tot amendement van een gemeentelijke afdeling, c.q. een 
wijk- of dorpsafdeling, niet door de kamerkring, waaronder zij ressorteert, i s  
overgenomen, is die afdeling bevoegd zelf dat voorstel tot amendement toe t e  
zenden aan het partijsecretariaat binnen de in artikel 4 van dit reglement bedoel- 
de termijn. Het als zodanig ingediende amendement dient vergezeld t e  zijn van 
een schriftelijke toelichting. 

Artikel 7 

De overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 6 van dit reglement ingediende 
amendementen worden door het partijsecretariaat gerubriceerd op onderwerp 
en volgorde van de ontwerp-tekst en met vermelding van de respectievelijke in- 
dieners op een overzicht van amendementen, t e  zamen met de ontwerp-tekst, 
aan de leden van de partijraad toegezonden, binnen een door het partijbestuur 
vast te stellen termijn. 

Artikel 8 

Het partijbestuur i s  bevoegd, op grond van de ingediende amendementen, wijzi- 
gingen in zijn ontwerp-tekst aan de partijraad voor te stellen. Dit dient eveneens 
te geschieden binnen de in artikel 7 van dit reglement bedoelde termijn. 

Artikel 9 

De in artikel 7 van dit reglement bedoelde lijst van amendementen en de in arti- 
kel 8 van dit reglement bedoelde wijzigingen worden binnen de in artikel 7 van 
dit reglement bedoelde termijn toegezonden aan de kamerkringen en de afdelin- 
gen welke rechtstreeks amendementen hebben ingediend. 

Artikel 10 

Een (De) door een afdeling, overeenkomstig artikel 6 van dit reglement inge- 
diend(e) amendement(en) kan (kunnen) bij monde van (een) door de betref- 
fende afdeling aangewezen vertegenwoordiger(s) op de vergadering van de partij- 
raad, waarop de tekst van een in artikel 1 lid 1 van dit reglement genoemd pro- 
gram wordt vastgesteld, worden toegelicht. 

Ook bijzondere organen en bijzondere organisaties, als bedoeld in de hoofdstuk- 
ken C en D van de statuten, kunnen eventueel (een) door hen, overeenkomstig 
artikel 5 van dit reglement, ingediend(e) amendement(en), bij monde van (een) 
door het betreffende bijzondere orgaan enlof bijzondere organisatie aangewezen 
vertegenwoordiger(s) op deze vergadering van de partijraad toelichten. 

Artikel 12 

De partijraad beslist over de ingediende amendementen en de eventueel voorge- 
stelde wijzigingen, overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, van het partijbe- 
stuur. Na de besluitvorming hieromtrent stelt de partijraad de tekst van een in 
artikel 1 lid 1 van dit reglement genoemd program vast en draagt het aldus vast- 
gestelde program ter bekrachtiging voor aan het congres. 

Artikel 13 

Overeenkomstig artikel 67 lid d van de statuten bekrachtigt het congres de door 
de partijraad vastgestelde tekst van een in artikel 1 lid 1 van dit reglement ge- 
noemd program, waarmee het definitief i s  vastgesteld als program van het CDA. 

Artikel 14 

Voor de definitieve vaststelling, wijziging en/of aanvulling van het in artikel 1 lid 
1.a. van dit reglement genoemde Program van Uitgangspunten, i s  overeenkomstig 
artikel 67 lid f. van de statuten een meerderheid van tweederden van de uitge- 
brachte stemmen van het congres vereist. 

Artikel 15 

Voor voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van het in artikel lid 1.a. van dit 
reglement genoemde Program van Uitgangspunten is  de procedure als vermeld 
in de artikelen van dit reglement van toepassing. 

Artikel 16 

Indien door onvoorziene omstandigheden de normale uitvoering van dit regle- 
ment wordt verhinderd, neemt de partijraad, als plaatsvervanger van het congres, 
op voorstel van het partijbestuur, de vereiste beslissingen, echter met dien ver- 
stande, dat de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk worden toegepast. 
Onvoorziene omstandigheden kunnen nimmer van toepassing zijn op de vast- 
stelling, wijziging enlof aanvulling van het in artikel 1 lid l .a. van dit reglement 
genoemde Program van Uitgangspunten. 



REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN KANDIDAAT- 
STELLING VOOR DE VERKIEZINGEN DER LEDEN VAN DE 
EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Indiening van lijsten 

Ar t i ke l  1 

1. D e  leiding van de werkzaamheden betreffende de verkiezingen van de leden 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal berust b i j  het  dagelijks bestuur. 

2. He t  C D A  neemt deel aan de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal door  i n  elke provincie, behorend t o t  een groep, als bedoeld 
i n  artikel P1  van de Kieswet, ten minste één, al o f  n ie t  gelijkluidende, l i jst 
i n  te dienen. He t  dagelijks bestuur beslist o f  de ingediende li jsten ingevolge 
hoofdstuk R5 van de Kieswet geheel o f  ten dele onderling worden verbonden. 

3. H e t  dagelijks bestuur bepaalt ten minste vier weken voor de dag van kandi- 
daatstelling voor d e  periodieke verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, indien besloten w o r d t  verschillende lijsten i n  te dienen, 
i n  welke provincie(s), behorend t o t  een groep, als bedoeld i n  art ikel P1 van 
de Kieswet, een afzonderli jke l i jst  en i n  welke provincie(s), behorend t o t  
een groep, als bedoeld i n  artikel P1 van de Kieswet, geli jkluidende li jsten wor-  
den hgediend. 

Kandidaten 

Ar t i ke l  2 
1. T o t  kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het  C D A  kun- 

nen worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen van de wet  en d ie lid z i jn  van 
he t  CDA.  

2. Vanaf h e t  moment  dat  de kandidaten schrifteli jk aan het CDA-bestuur heb- 
ben meegedeeld, da t  zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, 
onthouden zi j  zich - onverminderd h u n  reglementaire rechten en verplichtin- 
gen - van activiteiten die rechtstreeks o f  zijdelings verband houden m e t  de 
voorbereiding voor de verkiezing der leden van de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal. 

3. Elke kandidaat d ient  schrifteli jk te verklaren, da t  h i j lz i j  
a. instemt m e t  he t  door  het  Congres vastgestelde Program van Uitgangspun- 

ten en he t  verkiezingsprogram; 
b. bereid is z i t t ing te nemen i n  de Kamer en i n  principe de gehele zittings- 

periode als l i d  van de Kamer aan zal blijven; 
c. gekozen t o t  l i d  van de Kamer in fractieverband samenwerkt alsmede regel- 

matig contact onderhoudt met  en voorl icht ing geeft aan de verschillende 
geledingen van de parti j; 

d.  z i j dhaar  zetel in de Kamer ter  beschikking stelt, h i j lz i j  u i t  de fractie 
treedt, en evenzo b i j  beëindiging enlof  ontzett ing van het lidmaatschap van 
het CDA; 

e. de door  de parti jraad vast te stellen procedure volledig i n  acht neemt en 
naleeft; 

f. ten aanzien van he t  hebben enlof  aanvaarden van één o f  meer nevenfunc- 
ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan he t  oordeel daar- 
over van de toetsingscommissie en de f iatter ing daarvan van het  partijbe- 
stuur, zoals omschreven i n  de artikelen 191 t o t  en m e t  194 van de statu- 
ten; 

g. zijnlhaar zetel i n  de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter beschikking 
stelt, zodra h i j lz i j  de leeft i jd van 70 jaar bereikt. 

Ar t ike l  3 

Kandidaten hebben he t  recht van gravamen met  betrekking t o t  h u n  instemming 
m e t  het  door  het  CDA-Congres vastgestelde Progam van Uitgangspunten en het  
verkiezingsprogram. 

Ar t ike l  4 

Bezwaren tegen de i n  art ikel 3 van d i t  reglement bedoelde programma's moeten 
door  de personen, aan wie een kandidatuur voor het  lidmaatschap van de Eerste 
Kamer is aangeboden, schrifteli jk kenbaar worden gemaakt vóór de indiening van 
de kandidatenlijst(en1 aan het  dagelijks bestuur van he t  CDA. H e t  bestuur be- 
slist vervolgens, gehoord het  pre-advies van het dagelijks bestuur, o f  de bezwaren 
al dan n iet  een belemmering vormen o m  de betrokkenen o p  de i n  te dienen kan- 
didatenlijst(en) te  plaatsen. Tegen het  besluit van he t  bestuur is geen beroep 
mogelijk. 

Advieslijst 

Ar t i ke l  5 
1. Het  dagelijks bestuur vergadert ten minste zestien weken voor de dag van kan- 

didaatstelling voor de periodieke verkiezingen van de leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal omtrent  de vraag welke personen voor een kandi- 
datuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal i n  
aanmerking komen, d i t  mede i n  verband met  de gewenste samenstelling van 
de fractie i n  de onderscheiden deskundigheden. De namen worden met  een 
kor te toelichting o p  een eerste advieslijst geplaatst. 
Voor  elke groep, als bedoeld i n  artikel P1 van de Kieswet, word t  één afzon- 
derli jke advieslijst opgesteld. D e  voorzitter van de Eerste-Kamerfractie of, b i j  
ontstentenis, diens vervanger word t  b i j  de samenstelling van elke eerste ad- 
vieslijst geraadpleegd. 

2. Ter vaststelling van een i n  het  eerste l i d  van d i t  artikel bedoelde eerste advies- 
l i jst gelden de volgende bepalingen: 
a. Het  dagelijks bestuur stelt de provinciale afdelingen en de CDA-leden van 

de Provinciale Staten, welke b i j  de kandidaatstelling zi jn betrokken, tevo- 
ren i n  de gelegenheid personen voor te dragen, die voor een kandidaat- 
stelling i n  aanmerking kunnen komen. 

b. Een eerste advieslijst, als bedoeld i n  l i d  a. van d i t  artikel, word t  besproken 
i n  een vergadering van het  partijbestuur, welke ten minste twaalf weken 
voor de dag van kandidaatstelling voor de periodieke verkiezingen van de 
leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal moet  plaatsvinden. Voor  
deze vergadering worden eveneens uitgenodigd: 



REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN KANDIDAAT- 
STELLING VOOR DE VERKIEZINGEN DER LEDEN VAN DE 
EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 
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1. D e  leiding van de werkzaamheden betreffende de verkiezingen van de leden 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal berust b i j  het  dagelijks bestuur. 
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i n  te dienen. He t  dagelijks bestuur beslist o f  de ingediende li jsten ingevolge 
hoofdstuk R5 van de Kieswet geheel o f  ten dele onderling worden verbonden. 

3. H e t  dagelijks bestuur bepaalt ten minste vier weken voor de dag van kandi- 
daatstelling voor d e  periodieke verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer 
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een groep, als bedoeld i n  artikel P1 van de Kieswet, geli jkluidende li jsten wor-  
den hgediend. 
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1. T o t  kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het  C D A  kun- 

nen worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen van de wet  en d ie lid z i jn  van 
he t  CDA.  

2. Vanaf h e t  moment  dat  de kandidaten schrifteli jk aan het CDA-bestuur heb- 
ben meegedeeld, da t  zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, 
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gen - van activiteiten die rechtstreeks o f  zijdelings verband houden m e t  de 
voorbereiding voor de verkiezing der leden van de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal. 

3. Elke kandidaat d ient  schrifteli jk te verklaren, da t  h i j lz i j  
a. instemt m e t  he t  door  het  Congres vastgestelde Program van Uitgangspun- 

ten en he t  verkiezingsprogram; 
b. bereid is z i t t ing te nemen i n  de Kamer en i n  principe de gehele zittings- 

periode als l i d  van de Kamer aan zal blijven; 
c. gekozen t o t  l i d  van de Kamer in fractieverband samenwerkt alsmede regel- 

matig contact onderhoudt met  en voorl icht ing geeft aan de verschillende 
geledingen van de parti j; 

d.  z i j dhaar  zetel in de Kamer ter  beschikking stelt, h i j lz i j  u i t  de fractie 
treedt, en evenzo b i j  beëindiging enlof  ontzett ing van het lidmaatschap van 
het CDA; 

e. de door  de parti jraad vast te stellen procedure volledig i n  acht neemt en 
naleeft; 

f. ten aanzien van he t  hebben enlof  aanvaarden van één o f  meer nevenfunc- 
ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan he t  oordeel daar- 
over van de toetsingscommissie en de f iatter ing daarvan van het  partijbe- 
stuur, zoals omschreven i n  de artikelen 191 t o t  en m e t  194 van de statu- 
ten; 

g. zijnlhaar zetel i n  de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter beschikking 
stelt, zodra h i j lz i j  de leeft i jd van 70 jaar bereikt. 
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de kandidatenlijst(en1 aan het  dagelijks bestuur van he t  CDA. H e t  bestuur be- 
slist vervolgens, gehoord het  pre-advies van het dagelijks bestuur, o f  de bezwaren 
al dan n iet  een belemmering vormen o m  de betrokkenen o p  de i n  te dienen kan- 
didatenlijst(en) te  plaatsen. Tegen het  besluit van he t  bestuur is geen beroep 
mogelijk. 

Advieslijst 

Ar t i ke l  5 
1. Het  dagelijks bestuur vergadert ten minste zestien weken voor de dag van kan- 

didaatstelling voor de periodieke verkiezingen van de leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal omtrent  de vraag welke personen voor een kandi- 
datuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal i n  
aanmerking komen, d i t  mede i n  verband met  de gewenste samenstelling van 
de fractie i n  de onderscheiden deskundigheden. De namen worden met  een 
kor te toelichting o p  een eerste advieslijst geplaatst. 
Voor  elke groep, als bedoeld i n  artikel P1 van de Kieswet, word t  één afzon- 
derli jke advieslijst opgesteld. D e  voorzitter van de Eerste-Kamerfractie of, b i j  
ontstentenis, diens vervanger word t  b i j  de samenstelling van elke eerste ad- 
vieslijst geraadpleegd. 

2. Ter vaststelling van een i n  het  eerste l i d  van d i t  artikel bedoelde eerste advies- 
l i jst gelden de volgende bepalingen: 
a. Het  dagelijks bestuur stelt de provinciale afdelingen en de CDA-leden van 

de Provinciale Staten, welke b i j  de kandidaatstelling zi jn betrokken, tevo- 
ren i n  de gelegenheid personen voor te dragen, die voor een kandidaat- 
stelling i n  aanmerking kunnen komen. 

b. Een eerste advieslijst, als bedoeld i n  l i d  a. van d i t  artikel, word t  besproken 
i n  een vergadering van het  partijbestuur, welke ten minste twaalf weken 
voor de dag van kandidaatstelling voor de periodieke verkiezingen van de 
leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal moet  plaatsvinden. Voor  
deze vergadering worden eveneens uitgenodigd: 



- één vertegenwoordiger van elk van de betrokken Statenfracties; 
- één vertegenwoordiger van elk bestuur van de betrokken provinciale 

afdelingen, voorzover deze niet i n  het  parti jbestuur z i jn  vertegenwoor- 
digd. 

c. I n  dezelfde vergadering als genoemd i n  l i d  2.b. van dit artikel w o r d t  een ge- 
nummerde advieslijst vastgesteld voor elke groep, als bedoeld i n  art ikel P 1 
van de Kieswet, waarin verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal plaatsvinden. 
Stemrecht inzake de vaststelling van een genummerde advieslijst is voorbe- 
houden aan de stemhebbende leden van het  partijbestuur. 

d. Een ingevolge lid c. van d i t  artikel t o t  stand gekomen genummerde advies- 
l i jst  w o r d t  u i ter l i jk  t ien weken voor de dag van kandidaatstelling voor  de 
periodieke verkiezingen van leden van de Eerste Kamer der Staten-Gene- 
raal toegezonden aan de provinciale afdelingen en de CDA-leden van de 
Provinciale Staten, welke b i j  de kandidaatstelling z i j n  betrokken. 

e. He t  advies heeft  betrekking o p  de, al o f  niet geli jkluidende lijst(en), i n  te  
dienen i n  elke provincie, behorende t o t  één groep, als bedoeld i n  art ikel 
P 1 van de Kieswet, ten behoeve van de verkiezingen van leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, en vermeldt de gewenste volgorde van 
de namen van ten minste de eerste t ien kandidaten. 

f. D e  secretaris van het C D A  bericht terstond na opstell ing van een genum- 
merde advieslijst(en) aan ieder van de daarop vermelde personen, da t  z i j  
voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer i n  aanmerking z i jn  gebracht. 
H i j  verzoekt h u n  daarbij zo spoedig mogelijk en binnen vier weken na de i n  
l i d  2.b. van d i t  art ikel  bedoelde vergadering, mee te  delen o f  zi j  een even- 
tuele kandidaatstell ing zullen aanvaarden. 
Tegelijkerti jd verzoekt de secretaris aan bedoelde personen een opgave 
te verstrekken van geboortedatum, beroep, nevenfuncties en andere voor  
de kandidaatstelling van belang zijnde gegevens. 
I n  geval binnen de genoemde termi jn  geen bericht w o r d t  ontvangen, w o r d t  
de betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een 
kandidatuur. 

Vaststelling van de lijsten 

Ar t i ke l  6 
1. Ten  hoogste vier weken na de verzending van de genummerde advieslijst aan 

de provinciale afdelingen en d e  CDA-leden van de Provinciale Staten, welke 
b i j  de kandidaatstell ing z i jn  betrokken, roept het dagelijks bestuur een ver- 
gadering bijeen van de 1ede.n van het  parti jbestuur m e t  de betrokken C D A -  
statenleden en een vertegenwoordiger van elke betrokken provinciale afdeling. 
I n  deze vergadering worden de kandidaten en de gewenste samenstelling van 
d e  fractie aan d e  Gand van de genummerde advieslijst besproken. 

2. D e  betrokken CDA-statenleden kunnen namen van andere kandidaten noe- 
men. dan wel wijzigen i n  de door  het parti jbestuur aangegeven volgorde be- 
pleiten. . 

3. He t  parti jbestuur stelt, zo mogelijk i n  de i n  het eerste l i d  van d i t  artikel be- 
doelde vergadering, maar ui ter l i jk zes weken voor de dag van kandidaatstel- 
l ing voor de periodieke verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der 

staten-Generaal, de verschillende i n  te dienen kandidatenli jsten def in i t ie f  
vast door  middel van schrifteli jke stemming en bui ten aanwezigheid van d e  
i n  het eerste lid van dit artikel bedoelde CDA-statenleden en vertegenwoor- 
digers van provinciale afdelingen. 

4. Wanneer een stemgerechtigd parti jbestuurslid verhinderd is aanwezig te  z i j n  
en zich niet kan doen laten vervangen, word t  het betreffende lid i n d e  gele- 
genheid gesteld vóór de aanvang van de i n  het eerste lid van dit artikel bedoel- 
de vergadering een door  het  partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet per- 
soonlijk b i j  één der leden van het dagelijks bestuur in te leveren. 
O p  deze wi jze binnengekomen stembiljetten worden door  het  dagelijks be- 
stuur b i j  de ter vergadering ingenomen stembiljetten gevoegd. 

5. Het  opmaken van de uitslag der stemming geschiedt als volgt: 
a. aan een kandidaat, wienslwier naam o p  een stembiljet is gesteld o p  de 

eerste plaats, worden toegekend, zoveel punten als er namen o p  de kandi- 
datenli jst zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor één p u n t  minder 
en zo vervolgens; 

b. de definitieve uitslag van de stemming word t  vastgesteld i n  een proces-ver- 
baal,dat word t  ondertekend door  een ter vergadering benoemde onderzoek- 
commissie. 
He t  dagelijks bestuur stelt een instructie vast met  betrekking t o t  de wijze 
van verwerking en tell ing der stemmen. 

6. De stemmingen hebben betrekking o p  ten minste de eerste t ien plaatsen van 
iedere groepslijst. He t  definitieve aantal word t  bepaald door  d e  i n  het eerste 
l i d  van d i t  artikel bedoelde vergadering. 

Aanvulling van lijsten 

Art ike l  7 
1. Indien noodzakelijk worden, voor  het volgen van de overeenkomstig ar- 

t ike l  6 l i d  5 en l i d  6 vastgestelde lijst, kandidaten verkozen door  de leden van 
de Provinciale Staten, behorend t o t  één groep, als bedoeld i n  artikel P l van 
de Kieswet, wier l i jst d i t  betreft. Deze verkiezing geschiedt o p  een door  hen 
zelf vastgestelde wijze. 

2. De betreffende fracties brengen de i n  het eerste l i d  van dit artikel bedoelde 
samenstelling ter kennis van het dagelijks bestuur. 

3. Indien ter zake geschillen ontstaan, welke niet t o t  een oplossing kunnen wor-  
den gebracht, worden deze voorgelegd aan en beslist door  het  partijbestuur. 

Wijziging lijsten 

Ar t i ke l  8 

1. Alleen o p  grond van zeer bijzondere omstandigheden kan het dagelijks bestuur 
i n  een vergadering als bedoeld i n  artikel 6 l i d  3 van d i t  reglement, voorstel- 
len indienen t o t  wijziging van de, krachtens het bepaalde i n  artikel 6 van d i t  
reglement totstandgekomen kandidatenlijsten. 
He t  dagelijks bestuur voorziet deze eventuele voorstellen van een gemotiveerd 
advies. 



- één vertegenwoordiger van elk van de betrokken Statenfracties; 
- één vertegenwoordiger van elk bestuur van de betrokken provinciale 

afdelingen, voorzover deze niet i n  het  parti jbestuur z i jn  vertegenwoor- 
digd. 

c. I n  dezelfde vergadering als genoemd i n  l i d  2.b. van dit artikel w o r d t  een ge- 
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dienen i n  elke provincie, behorende t o t  één groep, als bedoeld i n  art ikel 
P 1 van de Kieswet, ten behoeve van de verkiezingen van leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, en vermeldt de gewenste volgorde van 
de namen van ten minste de eerste t ien kandidaten. 
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2. Voor  d e  aanvaarding van een dergelijk voorstel is i n  bedoelde vergadering een 
meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen vereist. 
Het  bepaalde i n  artikel 6 l i d  4 van d i t  reglement is hierbi j  van overeenkom- 
stige toepassing. 

3. Va l t  één der kandidaten, o p  een overeenkomstig artikel 6 l i d  5 en 6 van dit 
reglement vastgestelde l i jst  uit, dan v indt  als regel aanvulling door  opschui- 
ving plaats. He t  bepaalde i n  l i d  1 en  2 van d i t  art ikel  is van overeenkomstige 
toepassing, wanneer van deze regel w o r d t  afgeweken. 

Onthouding van voorkeursacties 

Ar t i ke l  9 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure vermeld i n  dit reglement, 
def ini t ief  is vastgesteld, z i j n  parti jorganen en/of -verbanden, o p  straffe van ver- 
vallenverklaring van alle rechten, zie artikel 19 van de statuten van het  CDA, als- 
mede CDA-leden verplicht zich te onthouden van enigerlei voorkeursactie ten 
bate o f  ten nadele van één o f  meer kandidaten, wier namen z i jn  vermeld o p  de 
definitieve kandidatenlijst. 
B i j  overtreding kan royement van een lid plaatsvinden o p  grond van artikel 4 
van het  huishoudelijk reglement van het CDA.  

Verklaring van bewilliging 

Ar t i ke l  10 

Het  partijsecretariaat draagt er zorg voor, da t  de krachtens artikel Q 6 l i d  1 van 
de Kieswet vereiste verklaringen van bewilliging, alsmede de i n  artikel 149 van de 
statuten bedoelde bereidverklaring van de betreffende kandidaten, ten minste 
één maand voor de dag van de kandidaatstelling, ondertekend ter beschikking 
zijn, ten einde de gewenste regelingen te  kunnen treffen. 

Inlevering en verbinding van de lijsten 

Ar t i ke l  11 

1. Het  partijsecretariaat draagt zorg voor een juiste regeling voor de onderteke- 
ning en de inlevering van de formulieren voor de kandidaatstelling i n  elke 
provincie, behorend t o t  één groep, als bedoeld i n  artikel P 1 van de Kieswet. 

2. H e t  dagelijks bestuur benoemt i n  overleg met  de statenfracties, behorend t o t  
één groep, als bedoeld i n  artikel P 1 van de Kieswet, een algemene gemachtig- 
de en zi jn plaatsvervanger, die zorgt voor de verbinding van de lijsten, over- 
eenkomstig art ikel R 5 van de Kieswet. 

Schema van werkzaamheden 

Ar t i ke l  12 

Het dagelijks bestuur stelt een schema van werkzaamheden op, met  vermelding 
van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen 
moeten worden verricht. 

Onvoorziene omstandigheden 

Ar t i ke l  13 

1. Indien door  onvoorziene omstandigheden de normale uitvoering van d i t  regle- 
ment  enlof van de besluiten van de in  art ikel 6 lid 3 van d i t  reglement be- 
doelde vergadering w o r d t  verhinderd, neemt he t  partijbestuur, na overleg m e t  
de betrokken provinciale afdeling(en1 en statenfractie(s) en i n  uiterste nood- 
zaak het  dagelijks bestuur, na overleg met  de voorzitter(s) van de betrokken 
provinciale afdeling(en) en statenfractie(s1, de vereiste beslissingen. 

2. B i j  tussentijdse verkiezingen, volgende o p  ontbinding van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, vinden de bepalingen van d i t  reglement overeenkomstige 
toepassing. D e  vastgestelde en nog vast te  stellen data en termijnen worden 
dan door  het  dagelijks bestuur bepaald. 
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REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN KANDIDAAT- 
STELLING VOOR DE VERKIEZING DER LEDEN VAN DE 
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Indiening van lijsten 
Ar t i ke l  1 

1. De leiding van de werkzaamheden betreffende de verkiezingen van leden van 
d e  Tweede Kamer der Staten-Generaal berust b i j  het  parti jbestuur. 

2. Het  C D A  neemt deel aan de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal door  indiening i n  elk van de achttien Kamerkieskringen 
van een kandidatenlijst, bevattende het maximum aantal - b i j  de we t  vastge- 
legd - namen, welke li jsten ingevolge hoofdstuk H van de Kieswet worden 
verbonden. 

3. D e  parti jraad bepaalt i n  d e  najaarsvergadering van het  jaar voorafgaande aan 
dat, waarin de periodieke verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal worden gehouden, o p  voorstel van het  parti jbestuur: 
a. indien besloten word t  verschillende li jsten i n  te  dienen, i n  welke kamer- 

kring(en) een afzonderli jke l i jst en i n  welke kamerkring(en) geli jkluidende 
li jsten zullen worden ingediend; 

b. indien besloten word t  m e t  een gelijkluidende kopl i js t  i n  het gehele land en 
m e t  staartlijsten i n  de achttien kamerkringen u i t  te komen, het  aantal na- 
men, dat  o p  de kopl i jst  en het  aantal namen, dat  o p  de staartlijst zal 
worden geplaatst; 

c. o f  m e t  één dan wel meer l i jsttrekkers aan de verkiezingen w o r d t  deelge- 
nomen. 

Kandidaten 
Ar t i ke l  2 

1. T o t  kandidaat voor  de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het  C D A  
kunnen worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen van de wet  en die l i d  
z i j n  van het  CDA.  

2. Vanaf het  moment  dat  de kandidaten schrifteli jk aan het  CDA-bestuur heb- 
ben meegedeeld, dat  zi j  een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, 
onthouden z i j  z ich - onverminderd h u n  reglementaire rechten en verplichtin- 
gen - van activiteiten d ie  rechtstreeks o f  zijdelings verband houden met  de 
voorbereiding voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal. 

3. Elke kandidaat d ient  schrifteli jk te verklaren, dat  h i j h i j  
a. instemt m e t  het  door  het Congres vastgestelde Program van Uitgangs- 

punten en he t  verkiezingsprogram; 
b. bereid is z i t t ing te nemen i n  de Kamer en i n  pr incipe de gehele zittingspe- 

riode als l i d  van de Kamer aan zal blijven; 
c. gekozen t o t  lid van de Kamer i n  fractieverband samenwerkt alsmede regel- 

mat ig  contact .onderhoudt met  en voorlichting geeft aan de verschillende 

geledingen van de parti j; 
d. zijnlhaar zetel i n  de Kamer ter  beschikking stelt, h i j h i j  u i t  de fract ie 

treedt, en evenzo b i j  beëindiging enlof  ontzett ing van het lidmaatschap van 
het CDA;  

e. de door  de parti jraad vast te  stellen procedure volledig i n  acht neemt en 
naleeft; 

f. ten aanzien van het  hebben enlof aanvaarden van één o f  meer nevenfunc- 
ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan het  oordeel 
daarover van de toetsingscommissie en de f iatter ing daarvan van het part i j -  
bestuur, zoals omschreven i n  de artikelen 191 t o t  en met  194 van de sta- 
tuten; 

g. zijnlhaar zetel i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter beschikking 
stelt, zodra h i j h i j  de leefti jd van 65 jaar bereikt. 

Ar t ike l  3 

Kandidaten Rebben het recht van gravamen met  betrekking t o t  h u n  instemming 
met  het door  het  CDA-Congres vastgestelde Program van Uitgangspunten en het  
verkiezingsprogram. 

Ar t ike l  4 

Bezwaren tegen de i n  artikel 3 van d i t  reglement bedoelde programma's moeten 
door  de personen, aan wie een kandidatuur voor  het  lidmaatschap van de 
Tweede Kamer is aangeboden, schrifteli jk kenbaar worden gemaakt vóór de 
indiening van de kandidatenlijst(en1 aan het dagelijks bestuur van het  CDA. He t  
bestuur beslist vervolgens, gehoord het pre-advies van he t  dagelijks bestuur, o f  
de bezwaren al dan niet een belemmering vormen o m  d e  betrokkene o p  de i n  
te dienen kandidatenlijst(en) te  plaatsen. Tegen het besluit van het  bestuur is 
geen beroep mogelijk. 

Groslijst 
Art ike l  5 

1. De gemeentelijke afdelingen hebben het recht vóór elke kandidaatstelling 
voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
schrifteli jk de namen van ten hoogste v i j f  personen voor te  dragen als kandi- 
daten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en deze i n  te  zenden aan 
het partijbureau. 

2. I n  verband hiermee r icht het bestuur vóór 1 mei van het jaar, voorafgaande 
aan dat, waarin de leden van de Tweede Kamer periodiek aftreden, t o t  alle 
gemeentelijke afdelingen het schrifteli jk verzoek vóór 16 juni  van dat  jaar aan 
de secretaris van het C D A  vertrouwelijk opgave te  doen van ten hoogste v i j f  
personen, die zij voor het  lidmaatschap van de Tweede Kamer i n  aanmerking 
wensen te  brengen. 

3. Het  parti jbestuur stelt een alfabetische groslijst samen van de kandidaten 
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer met  een kor te toel icht ing om- 
trent iedere daarop voorkomende persoon. 
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worden geplaatst; 

c. o f  m e t  één dan wel meer l i jsttrekkers aan de verkiezingen w o r d t  deelge- 
nomen. 

Kandidaten 
Ar t i ke l  2 

1. T o t  kandidaat voor  de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het  C D A  
kunnen worden gesteld, zij, die voldoen aan de eisen van de wet  en die l i d  
z i j n  van het  CDA.  

2. Vanaf het  moment  dat  de kandidaten schrifteli jk aan het  CDA-bestuur heb- 
ben meegedeeld, dat  zi j  een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, 
onthouden z i j  z ich - onverminderd h u n  reglementaire rechten en verplichtin- 
gen - van activiteiten d ie  rechtstreeks o f  zijdelings verband houden met  de 
voorbereiding voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal. 

3. Elke kandidaat d ient  schrifteli jk te verklaren, dat  h i j h i j  
a. instemt m e t  het  door  het Congres vastgestelde Program van Uitgangs- 

punten en he t  verkiezingsprogram; 
b. bereid is z i t t ing te nemen i n  de Kamer en i n  pr incipe de gehele zittingspe- 

riode als l i d  van de Kamer aan zal blijven; 
c. gekozen t o t  lid van de Kamer i n  fractieverband samenwerkt alsmede regel- 

mat ig  contact .onderhoudt met  en voorlichting geeft aan de verschillende 

geledingen van de parti j; 
d. zijnlhaar zetel i n  de Kamer ter  beschikking stelt, h i j h i j  u i t  de fract ie 

treedt, en evenzo b i j  beëindiging enlof  ontzett ing van het lidmaatschap van 
het CDA;  

e. de door  de parti jraad vast te  stellen procedure volledig i n  acht neemt en 
naleeft; 

f. ten aanzien van het  hebben enlof aanvaarden van één o f  meer nevenfunc- 
ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan het  oordeel 
daarover van de toetsingscommissie en de f iatter ing daarvan van het part i j -  
bestuur, zoals omschreven i n  de artikelen 191 t o t  en met  194 van de sta- 
tuten; 

g. zijnlhaar zetel i n  de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter beschikking 
stelt, zodra h i j h i j  de leefti jd van 65 jaar bereikt. 

Ar t ike l  3 

Kandidaten Rebben het recht van gravamen met  betrekking t o t  h u n  instemming 
met  het door  het  CDA-Congres vastgestelde Program van Uitgangspunten en het  
verkiezingsprogram. 

Ar t ike l  4 

Bezwaren tegen de i n  artikel 3 van d i t  reglement bedoelde programma's moeten 
door  de personen, aan wie een kandidatuur voor  het  lidmaatschap van de 
Tweede Kamer is aangeboden, schrifteli jk kenbaar worden gemaakt vóór de 
indiening van de kandidatenlijst(en1 aan het dagelijks bestuur van het  CDA. He t  
bestuur beslist vervolgens, gehoord het pre-advies van he t  dagelijks bestuur, o f  
de bezwaren al dan niet een belemmering vormen o m  d e  betrokkene o p  de i n  
te dienen kandidatenlijst(en) te  plaatsen. Tegen het besluit van het  bestuur is 
geen beroep mogelijk. 

Groslijst 
Art ike l  5 

1. De gemeentelijke afdelingen hebben het recht vóór elke kandidaatstelling 
voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
schrifteli jk de namen van ten hoogste v i j f  personen voor te  dragen als kandi- 
daten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en deze i n  te  zenden aan 
het partijbureau. 

2. I n  verband hiermee r icht het bestuur vóór 1 mei van het jaar, voorafgaande 
aan dat, waarin de leden van de Tweede Kamer periodiek aftreden, t o t  alle 
gemeentelijke afdelingen het schrifteli jk verzoek vóór 16 juni  van dat  jaar aan 
de secretaris van het C D A  vertrouwelijk opgave te  doen van ten hoogste v i j f  
personen, die zij voor het  lidmaatschap van de Tweede Kamer i n  aanmerking 
wensen te  brengen. 

3. Het  parti jbestuur stelt een alfabetische groslijst samen van de kandidaten 
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer met  een kor te toel icht ing om- 
trent 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 wei door één of meer gemeentelijke afdelin- 
gen zijn genoemd, waaronder te zamen ten minste duizend leden ressor- 
teren; 

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 opstelling van de alfabetische 
groslijst aan ieder van de daarop vermelde personen, dat zij voor het lidmaat- 
schap 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 aanvaarden. 
Tegelijkertijd verzoekt de secretaris aan bedoelde personen een opgave te ver- 
strekken van geboortedatum, beroep, nevenfuncties en andere voor de kandi- 
daatstelling 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 kan- 
didatuur. 

5. Met inachtneming van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit  
artikel, stelt het dagelijks bestuur voorts iedere persoon, die voldoet aan de 
eisen, gesteld in artikel 140 van de statuten, in de gelegenheid te solliciteren 
naar een kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Van die 
personen, waarvan het dagelijks bestuur en het partijbestuur, als bedoeld in 
artikel 6 lid 3 van dit reglement, zulks wenselijk acht, worden alle noodzake- 
lijke gegevens in verband met een eventuele kandidatuur, schriftelijk meege- 
deeld aan de gemeentelijke afdelingen, tegelijk te verzenden met de in artikel 
6 lid 1 van dit reglement bedoelde stukken. 

Advieslijst 

Artikel 6 

1. Het partijbestuur vergadert uiterlijk vóór 16 september voorafgaand aan een 
verkiezingsjaar omtrent de 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 onderscheiden 
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 reglement bedoelde gros- 
lijst en de in lid 1 van dit artikel bedoelde eerste advieslijst naar de kamerkrin- 
gen met het verzoek even zoveel extra afgevaardigden aan te wijzen als men 
vertegenwoordigers heeft in het partijbestuur ten behoeve van de in het volgen- 
de l id  bedoelde bijeenkomst. 

3. Het partijbestuur, versterkt met de extra afgevaardigden van elke kamerkring, 
vergadert uiterlijk vóór 16 oktober van bedoeld jaar ter vaststelling van ge- 
nummerde advieslijst van ten minste 100 namen, in de volgorde welke wense- 
lijk en noodzakelijk wordt geacht. Op deze advieslijst kunnen namen worden 
geplaatst van personen, die niet op de groslijst voorkomen. 
Indien op deze advieslijst de naam van een zitting hebbend Kamerlid, dan wel 
een bewindsman/vrouw ontbreekt, wordt de reden daarvan meegedeeld aan 
alle bij de kandidaatstelling, betrokkenen. 

4. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie wordt bij de samenstelling van de 
advieslijst geraadpleegd. 

Onthouding van acties 

Artikel 7 
Nadat de in artikel 6 lid 3 van dit reglement bedoelde genummerde advieslijst 
i s  vastgesteld, zijn partij-organen enlof -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 enlof 
de genummerde advieslijst, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van dit reglement, een en 
ander op straffe van vervallenverklaring van alle rechten ex artikel 19 van de sta- 
tuten van het CDA. 

Stemming 
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 kandidaatstelling relevante gegevens van 
elke kandidaat, aan de stemgerechtigde gemeentelijke afdelingen toegezon- 
den. Tegelijkertijd ontvangen de gemeentelijke afdelingen een door het partij- 
secretariaat gewaarmerkt stembiljet, waarop is  aangegeven het stemmenaantal, 
dat de gemeentelijke afdeling heeft. 
Het partijbestuur stelt een instructie vast met betrekking tot de wijze van 
vormgeving en verzending van de op de kandidaatstelling betrekking hebben- 
de officiële stukken. 

2. Indien op grond van artikel 18 enlof 19 van de statuten afdelingen niet aan 
de stemming kunnen deelnemen, wordt hiervan mededeling gedaan aan de 
betreffende kamerkringen. 

3. De gemeentelijke afdelingen vergaderen vóór 16 november, voorafgaande aan 
een verkiezingsjaar, ter bespreking van de genummerde advieslijst. In dezelf- 
de 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 1.a. van dit 
reglement vastgelegde regeling, over de door haar gewenste volgorde van de 
kandidatenlijst. De schriftelijke stemming heeft betrekking op ten minste 
vijfenzeventig kandidaten. Het definitieve aantal hiervan wordt vastgesteld 
door het partijbestuur. 
Op het toegezonden stembiljet worden de namen vermeld van de kandidaten, 
in de volgorde, zoals deze door de stemmingsuitslag door de leden van de ge- 
meentelijke afdeling wordt gewenst. 

4. Een stembiljet, dat niet het door het partijbestuur vastgestelde aantal namen, 
als in het vorige lid bedoeld bevat, dan wel namen vermeld van personen, die 
niet op de in dit reglement bedoelde groslijst enlof genummerde advieslijst 
voorkomen, wordt ongeldig verklaard. 

5. Het stembiljet dient uiterlijk vóór 1 december van bedoeld jaar ingevuld aan 
het partijsecretariaat te worden toegezonden. 
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6. De betrokken kamerkring houdt toezicht op strikte naleving van het in de 
voorgaande leden van dit artikel bepaalde. 

Uitslag van de stemming 

Artikel 9 

1. Een onderzoekcommissie, door het partijbestuur benoemd, stelt met behulp 
van het partijsecretariaat de uitslag van de stemming vast. Het opmaken van 
de uitslag van de stemming, in een proces-verbaal, geschiedt als volgt: 
a. aan elke gemeentelijke afdeling wordt één stem toegekend en voorts voor 

ieder vol aantal van vijfenzeventig leden één stem meer; 
b. aan de kandidaat, wienslwier naam op een stembiljet i s  gesteld op de eerste 

plaats, worden toegekend zoveel punten als er namen op de kandidatenlijst 
zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor één punt minder en zo ver- 
volgens. 

Het partijbestuur s t e l t  een instructie vast met betrekking tot de wijze van ver- 
werking en telling van de stemmen. 

2. De uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstelling van de kandi- 
datenlijst en de volgorde, waarin de kandidaten op de in te dienen lijsten zul- 
len 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, wan- 
neer het op grond van zeer bijzondere omstandigheden van oordeel is, dat van 
de op deze wijze verkregen lijst moet 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 genummerde advieslijst voorkomt. 
Een voorstel tot afwijking is  eerst door het congres aanvaard, wanneer ten 
minste tweederden van de uitgebrachte stemmen 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 
voorstel tot afwijking door het congres wordt aanvaard. 

Staartlijsten 

Artikel 10 

1. Indien noodzakelijk wijzen de kamerkringen de kandidaten aan voor de even- 
tueel overeenkomstig artikel 1 lid 3.b. 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 be- 
doelde kandidaten plaats overeenkomstig de in de artikelen 178 tot en met 
183 van de statuten en in artikel 9 lid 1.a. en b. van dit reglement vastgestel- 
de 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. 
Indien het partijbestuur zich niet kan verenigen met de samenstelling van één 
of meer van deze lijsten, dan beslist daaromtrent de partijraad. 

Geldigheid lijsten 

Artikel 11 

Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal i s  
geldig, tenzij deze door het congres is  bekrachtigd, behoudens het bepaalde in 
artikel 9 lid 4, eerste volzin, van dit reglement. 

Openbaarmaking 

Artikel 12 

1. De kandidatenlijst, met vermelding van de eerstvolgende reserve-kandidaten, 
alsmede de in de diverse kamerkringen in t e  dienen deellijsten worden open- 
baar gemaakt en ten minste vier weken voor de dag van kandidaatstelling voor 
de periodieke verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal aan de gemeentelijke afdelingen toegezonden. 

2. Indien door gemeentelijke afdelingen binnen een door het partijbestuur vast 
t e  stellen termijn bezwaren mochten worden ingebracht tegen de gepubliceer- 
de kandidatenlijst op grond van vermeende onregelmatigheid, dan beslist de 
partijraad daarover. 

Lijsttrekker 
Artikel 13 

1. De partijraad stelt op voorstel van het partijbestuur versterkt met de extra 
afgevaardigden van elke kamerkring, een voordracht vast voor de verkiezing 
van de kandidaat-lijsttrekker door het congres. 

2. Tien of meer gemeentelijke afdelingen kunnen te zamen een tegenkandidaat 
voordragen. Een tegenvoordracht moet uiterlijk tien dagen vóór de vergade- 
ring van het congres, waarop de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn 
ingediend. Het voorstel dient door de voorzitters en secretarissen van de be- 
treffende gemeentelijke afdelingen t e  zijn ondertekend. 

3. De stemming over de keuze van de lijsttrekker vindt plaats overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 178 tot en met 183 van de statuten, behoudens 
het geval dat slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. Op alle in te dienen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal neemt de verkozen lijstaanvoerder de 
eerste plaats in. 

5. Indien op grond van artikel 1 lid 3.c. van dit reglement besloten is  met twee 
of meer lijsttrekkers aan de verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepa- 
lingen 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 lijst- 
trekkers wordt, op voorstel van het partijbestuur, dan door de partijraad be- 
paald. 
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2. De besturen van de kamerkringen brengen de volgorde van de kandidaten 
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Geldigheid lijsten 

Artikel 11 

Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal i s  
geldig, tenzij deze door het congres is  bekrachtigd, behoudens het bepaalde in 
artikel 9 lid 4, eerste volzin, van dit reglement. 

Openbaarmaking 

Artikel 12 
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alsmede de in de diverse kamerkringen in t e  dienen deellijsten worden open- 
baar gemaakt en ten minste vier weken voor de dag van kandidaatstelling voor 
de periodieke verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal aan de gemeentelijke afdelingen toegezonden. 

2. Indien door gemeentelijke afdelingen binnen een door het partijbestuur vast 
t e  stellen termijn bezwaren mochten worden ingebracht tegen de gepubliceer- 
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Lijsttrekker 
Artikel 13 
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afgevaardigden van elke kamerkring, een voordracht vast voor de verkiezing 
van de kandidaat-lijsttrekker door het congres. 

2. Tien of meer gemeentelijke afdelingen kunnen te zamen een tegenkandidaat 
voordragen. Een tegenvoordracht moet uiterlijk tien dagen vóór de vergade- 
ring van het congres, waarop de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn 
ingediend. Het voorstel dient door de voorzitters en secretarissen van de be- 
treffende gemeentelijke afdelingen t e  zijn ondertekend. 

3. De stemming over de keuze van de lijsttrekker vindt plaats overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 178 tot en met 183 van de statuten, behoudens 
het geval dat slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. Op alle in te dienen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal neemt de verkozen lijstaanvoerder de 
eerste plaats in. 

5. Indien op grond van artikel 1 lid 3.c. van dit reglement besloten is  met twee 
of meer lijsttrekkers aan de verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepa- 
lingen 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 lijst- 
trekkers wordt, op voorstel van het partijbestuur, dan door de partijraad be- 
paald. 



Onthouding van voorkeursacties 

Ar t i ke l  14 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure vermeld i n  d i t  reglement, 
def ini t ief  is vastgesteld, z i j n  parti jorganen en lo f  -verbanden, o p  straffe van ver- 
vallenverklaring van alle rechten, zie art ikel 19 van d e  statuten van het CDA, als- 
mede CDA-leden verplicht zich te onthouden van enigerlei voorkeursactie ten 
bate o f  ten nadele van één o f  meer kandidaten, wier namen z i jn  vermeld o p  de 
definitieve kandidatenlijst. 
B i j  overtreding kan  royement van een lid plaatsvinden o p  grond van art ikel 4 
van het  huishoudelijk reglement van het CDA. 

Verklaring van bewilliging 

Ar t i ke l  15 

Het  partijsecretariaat draagt er zorg voor, dat  de krachtens art ikel G 12 eerste l i d  
van de Kieswet vereiste verklaringen van bewilliging, alsmede de i n  art ikel 140 
van de statuten bedoelde bereidverklaring van de betreffende kandidaten, vóór 
de eerste maart van het  verkiezingsjaar ondertekend ter beschikking zijn, tenein- 
d e  de gewenste regelingen te  kunnen treffen. 

Inlevering en verbinding van de lijsten 

Ar t i ke l  16 

1. Het  partijsecretariaat draagt zorg voor een juiste regeling voor de onderteke- 
ning en de inlevering van de formulieren voor de kandidaatstelling i n  elke 
Kamerkieskring. 

2. H e t  parti jbestuur benoemt een algemene gemachtigde en diens plaatsvervan- 
ger, die zorgt voor de verbinding van de lijsten, overeenkomstig art ikel H 11 
van de Kieswet. 

Schema van werkzaamheden 

Ar t i ke l  17 
Het  dagelijks bestuur stelt een schema van werkzaamheden op, met  vermelding 
van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen 
moeten worden verricht. 

Onvoorziene omstandigheden 

Ar t i ke l  18 

1. Ind ien door  onvoorziene omstandigheden de normale ui tvoering van d i t  regle- 
ment  en lof  van de besluiten van de parti jraad en het Congres word t  verhin- 
derd, neemt het partijbestuur, i n  uiterste noodzaak het dagelijks bestuur, de 
vereiste beslissingen. 

2. B i j  tussentijdse verkiezingen, volgende o p  ontbinding van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, vinden d e  bepalingen van d i t  reglement overeenkomstige 
toepassing. D e  vastgestelde en nog vast te stellen data en termijnen worden 
dan  door  het  parti jbestuur bepaald. 

REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN KANDIDAAT- 
STELLING VOOR DE VERKIEZING DER LEDEN VAN HET 
EUROPESE PARLEMENT 

Indiening van lijsten 

Art ike l  1 

1. De leiding van de werkzaamheden betreffende de verkiezingen van leden van 
het  Europese Parlement berust b i j  het partijbestuur. 

2. Het  C D A  neemt deel aan de verkiezingen van de leden van het Europese Par- 
lement door  indiening van een kandidatenlijst, b i j  het  Centraal Stembureau t e  
's-Gravenhage, bevattende het max imum aantal namen b i j  de we t  vastgelegd 
en toegestaan. 

3. De parti jraad bepaalt ten minste twaalf  weken voor de dag van de kandidaat- 
stelling voor d e  periodieke verkiezingen van de leden van het Europese Parle- 
ment, o p  voorstel van het partijbestuur, o f  met  één dan wel meer l i jsttrekkers 
aan de verkiezingen word t  deelgenomen. 

Kandidaten 

Art ike l  2 

1. T o t  kandidaat voor het Europese Parlement voor het  C D A  kunnen worden 
gesteld, zij, die voldoen aan de eisen van de wet  en d ie lid z i jn  van het CDA. 

2. Vanaf het  moment  dat  de kandidaten schrifteli jk aan he t  CDA-bestuur heb- 
ben meegedeeld, dat  zij een eventuele kandidaatstelling tu l l en  aanvaarden, 
onthouden zi j  zich - onverminderd h u n  reglementaire rechten en verplichtin- 
gen - van activiteiten die rechtstreeks o f  zijdelings verband houden m e t  de 
voorbereiding voor de verkiezing der leden van het Europese Parlement. 

3. Elke kandidaat d ient  schrifteli jk te verklaren, dat h i j l z i j  
a. instemt m e t  het  door het Congres vastgestelde Program van Uitgangs- 

punten en het verkiezingsprogram; 
b. bereid is z i t t ing te  nemen i n  het  Europese Parlement en i n  principe de 

gehele zittingsperiode als l i d  van het Europese Parlement aan zal blijven; 
c. gekozen t o t  lid van het Europese Parlement i n  fractieverband samenwerkt 

alsmede regelmatig contact onderhoudt met  en voorl icht ing geeft aan de 
verschillende geledingen van d e  parti j; 

d. z i jdhaar  zetel in he t  Europese Parlement ter  beschikking stelt, h i j lz i j  u i t  
de fractie treedt, en evenzo b i j  beëindiging en/of ontzett ing van het  
lidmaatschap van het CDA; 

e. de door de parti jraad vast te  stellen procedure volledig i n  acht neemt en 
naleeft; 

f. ten aanzien van het  hebben enlof  aanvaarden van één o f  meer nevenfunc- 
ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan het  oordeel 
daarover van de toetsingscommissie en de fiattering daarvan van het  part i j -  
bestuur, zoals omschreven i n  de artikelen 191 t o t  en m e t  194 van de sta- 
tuten; 

g. zijnlhaar zetel i n  het  Europese Parlement ter beschikking stelt, zodra 
h i j lz i j  de leeft i jd van 65 jaar bereikt. 
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Onvoorziene omstandigheden 

Ar t i ke l  18 
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ties, al o f  niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan het  oordeel 
daarover van de toetsingscommissie en de fiattering daarvan van het  part i j -  
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h i j lz i j  de leeft i jd van 65 jaar bereikt. 



Ar t i ke l  3 

Kandidaten hebben het recht van gravamen met  betrekking t o t  h u n  instemming 
met  het door  het  CDA-Congres vastgestelde Program van Uitgangspunten en het 
verkiezingsprogram. 

Ar t i ke l  4 
Bezwaren tegen de i n  artikel 3 van d i t  reglement bedoelde programma's moeten 
door  de personen, aan wie een kandidatuur voor het  lidmaatschap van het  
Europese Parlement is aangeboden, schrifteli jk kenbaar worden gemaakt vóór de 
indiening van de kandidatenli jst(en) aan het  dagelijks bestuur, van he t  CDA. Het  
bestuur beslist vervolgens, gehoord het pre-advies van het dagelijks bestuur, o f  
de bezwaren al dan niet een belemmering vormen o m  de betrokkene o p  de i n  
te  dienen kandidatenlijst(en) te  plaatsen. Tegen het besluit van het bestuur is 
geen beroep mogelijk. 

Groslijst 

Ar t i ke l  5 

1. De gemeentelijke afdelingen hebben het  recht vóór elke kandidaatstelling 
voor de verkiezingen van de  leden van het Europese Parlement schrifteli jk de 
namen van ten hoogste v i j f  personen voor te dragen als kandidaten voor het  
lidmaatschap van het Europese Parlement en deze i n  te  zenden aan het 
partijbureau. 

2. I n  verband hiermee r icht het  bestuur vóór 1 september van het jaar, vooraf- 
gaande aan dat, waarin de  leden van het  Europese Parlement periodiek 
aftreden, t o t  alle gemeentelijke afdelingen het  schrifteli jk verzoek vóór 1 
oktober  van dat  jaar aan het  bestuur van het C D A  vertrouwelijk opgave te 
doen van ten hoogste v i j f  personen, die z i j  voor het lidmaatschap van het 
Europese Parlement i n  aanmerking wensen te  brengen. 

3. Het  parti jbestuur stelt een alfabetische groslijst samen var; de kandidaten 
voor  het lidmaatschap van het  Europese Parlement met  een kor te  toelich- 
t i ng  omtrent  iedere daarop voorkomende persoon. 
Deze groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, d ie  v i j f  o f  meer malen door  de gemeentelijke 

afdelingen z i jn  genoemd, dan wel door  één o f  meer gemeentelijke afdelin- 
gen zi jn genoemd, waaronder te  zamen ten minste duizend leden ressor- 
teren; 

b. de namen van de aftredende CDA-leden van het Europese Parlement. 
4. H e t  parti jbestuur bericht terstond na opstelling van de alfabetische groslijst 

aan ieder van de daarop vermelde personen, dat zi j  voor het lidmaatschap van 
he t  Europese Parlement i n  aanmerking z i jn  gebracht. Het  verzoekt hen 
daarbij zo spoedig mogelijk, doch  i n  ieder geval vóór 1 december van bedoeld 
jaar mede te  delen o f  zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden. 
Tegelijkerti jd word t  aan bedoelde personen verzocht een opgave te  ver- 
strekken van geboortedatum, beroep, nevenfuncties en andere voor de kandi- 
daatstelling van belang zijnde gegevens. 

I n  geval binnen de genoemde termi jn  geen bericht word t  ontvangen, wordt  
de betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te  stellen voor een kan- 
didatuur. 

5. Met  inachtneming van de termijnen, genoemd i n  het tweede l i d  van dit 
artikel, stelt het dagelijks bestuur voorts iedere persoon, die voldoet aan de 
eisen, gesteld i n  artikel 132 van de statuten, i n  de gelegenheid t e  solliciteren 
naar een kandidatuur voor he t  lidmaatschap van het  Europese Parlement. Van 
die personen, waarvan het dagelijks bestuur en het  partijbestuur, als bedoeld 
i n  artikel 6 l i d  3 van dit reglement, zulks wenselijk acht, worden alle noodza- 
l i jke gegevens i n  verband met  een eventuele kandidatuur, schrifteli jk meege- 
deeld aan de gemeentelijke afdelingen, tegelijk te verzenden met  de i n  artikel 
8 l i d  1 van d i t  reglement bedoelde stukken. 

Advieslijst 

Art ike l  6 

1. Het  parti jbestuur vergadert ui ter l i jk vóór 16 oktober i n  het  jaar voorafgaand 
aan het  jaar, waarin de periodieke verkiezingen van de leden van he t  Europese 
Parlement plaatsvinden, omtrent  de vraag welke personen voor een kandida- 
tuur  voor het  lidmaatschap van het Europese Parlement i n  aanmerking ko-  
men, d i t  mede in  verband met de gewenste samenstelling van de fractie en 
de onderscheiden deskundigen. De namen worden m e t  een kor te toelichting 
o p  een eerste advieslijst geplaatst. 

2. He t  partijtsestuur zendt de i n  artikel 5 l i d  3 van d i t  reglement bedoelde gros- 
l i jst en de i n  l i d  1 van d i t  artikel bedoelde eerste advieslijst naar de kamerkrin- 
gen met het verzoek even zoveel extra afgevaardigden aan te wijzen als men 
vertegenwoordigers heeft i n  het parti jbestuur ten behoeve van de i n  het  
volgende l i d  bedoelde bijeenkomst. 

3. Het  partijbestuur, versterkt met  de extra afgevaardigden van elke kamerkring, 
vergadert ui ter l i jk vóór 16 november i n  het jaar, waarin de periodieke verkie- 
zingen van de leden van het Europese Parlement plaatsvinden, ter vaststelling 
van een genummerde advieslijst van ten minste veertig namen, in de volgorde 
welke wenselijk en noodzakelijk word t  geacht. O p  deze advieslijst kunnen na- 
men worden geplaatst van personen, die niet op  de groslijst voorkomen. In-  
dien o p  deze advieslijst de naam van een zi t t ing hebbend Nederlands christen- 
democratisch l i d  van het Europese Parlement ontbreekt, wordt  de reden daar- 
van meegedeeld aan alle, b i j  de kandidaatstelling, betrokkenen. 

4. De vertegenwoordiger van de Nederlandse christen-democratische leden van 
het Europese Parlement i n  het partijbestuur word t  b i j  de samenstelling van 
de advieslijst geraadpleegd. 

Onthouding van acties 

Art ike l  7 

Nadat de i n  artikel 6 l id  3 van d i t  reglement bedoelde genummerde advieslijst 
is vastgesteld, z i jn  partij-organen enlof  -verbanden verplicht zich te  onthouden 
van enigerlei activiteit ten bate o f  ten nadele van personen, waarvan de namen 
voorkomen op  de groslijst, ais bedoeld i n  artikel 5 l i d  3 van dit reglement en lof  
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partijbureau. 

2. I n  verband hiermee r icht het  bestuur vóór 1 september van het jaar, vooraf- 
gaande aan dat, waarin de  leden van het  Europese Parlement periodiek 
aftreden, t o t  alle gemeentelijke afdelingen het  schrifteli jk verzoek vóór 1 
oktober  van dat  jaar aan het  bestuur van het C D A  vertrouwelijk opgave te 
doen van ten hoogste v i j f  personen, die z i j  voor het lidmaatschap van het 
Europese Parlement i n  aanmerking wensen te  brengen. 

3. Het  parti jbestuur stelt een alfabetische groslijst samen var; de kandidaten 
voor  het lidmaatschap van het  Europese Parlement met  een kor te  toelich- 
t i ng  omtrent  iedere daarop voorkomende persoon. 
Deze groslijst bevat: 
a. de namen van de personen, d ie  v i j f  o f  meer malen door  de gemeentelijke 

afdelingen z i jn  genoemd, dan wel door  één o f  meer gemeentelijke afdelin- 
gen zi jn genoemd, waaronder te  zamen ten minste duizend leden ressor- 
teren; 

b. de namen van de aftredende CDA-leden van het Europese Parlement. 
4. H e t  parti jbestuur bericht terstond na opstelling van de alfabetische groslijst 

aan ieder van de daarop vermelde personen, dat zi j  voor het lidmaatschap van 
he t  Europese Parlement i n  aanmerking z i jn  gebracht. Het  verzoekt hen 
daarbij zo spoedig mogelijk, doch  i n  ieder geval vóór 1 december van bedoeld 
jaar mede te  delen o f  zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden. 
Tegelijkerti jd word t  aan bedoelde personen verzocht een opgave te  ver- 
strekken van geboortedatum, beroep, nevenfuncties en andere voor de kandi- 
daatstelling van belang zijnde gegevens. 

I n  geval binnen de genoemde termi jn  geen bericht word t  ontvangen, wordt  
de betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te  stellen voor een kan- 
didatuur. 

5. Met  inachtneming van de termijnen, genoemd i n  het tweede l i d  van dit 
artikel, stelt het dagelijks bestuur voorts iedere persoon, die voldoet aan de 
eisen, gesteld i n  artikel 132 van de statuten, i n  de gelegenheid t e  solliciteren 
naar een kandidatuur voor he t  lidmaatschap van het  Europese Parlement. Van 
die personen, waarvan het dagelijks bestuur en het  partijbestuur, als bedoeld 
i n  artikel 6 l i d  3 van dit reglement, zulks wenselijk acht, worden alle noodza- 
l i jke gegevens i n  verband met  een eventuele kandidatuur, schrifteli jk meege- 
deeld aan de gemeentelijke afdelingen, tegelijk te verzenden met  de i n  artikel 
8 l i d  1 van d i t  reglement bedoelde stukken. 

Advieslijst 

Art ike l  6 

1. Het  parti jbestuur vergadert ui ter l i jk vóór 16 oktober i n  het  jaar voorafgaand 
aan het  jaar, waarin de periodieke verkiezingen van de leden van he t  Europese 
Parlement plaatsvinden, omtrent  de vraag welke personen voor een kandida- 
tuur  voor het  lidmaatschap van het Europese Parlement i n  aanmerking ko-  
men, d i t  mede in  verband met de gewenste samenstelling van de fractie en 
de onderscheiden deskundigen. De namen worden m e t  een kor te toelichting 
o p  een eerste advieslijst geplaatst. 

2. He t  partijtsestuur zendt de i n  artikel 5 l i d  3 van d i t  reglement bedoelde gros- 
l i jst en de i n  l i d  1 van d i t  artikel bedoelde eerste advieslijst naar de kamerkrin- 
gen met het verzoek even zoveel extra afgevaardigden aan te wijzen als men 
vertegenwoordigers heeft i n  het parti jbestuur ten behoeve van de i n  het  
volgende l i d  bedoelde bijeenkomst. 

3. Het  partijbestuur, versterkt met  de extra afgevaardigden van elke kamerkring, 
vergadert ui ter l i jk vóór 16 november i n  het jaar, waarin de periodieke verkie- 
zingen van de leden van het Europese Parlement plaatsvinden, ter vaststelling 
van een genummerde advieslijst van ten minste veertig namen, in de volgorde 
welke wenselijk en noodzakelijk word t  geacht. O p  deze advieslijst kunnen na- 
men worden geplaatst van personen, die niet op  de groslijst voorkomen. In-  
dien o p  deze advieslijst de naam van een zi t t ing hebbend Nederlands christen- 
democratisch l i d  van het Europese Parlement ontbreekt, wordt  de reden daar- 
van meegedeeld aan alle, b i j  de kandidaatstelling, betrokkenen. 

4. De vertegenwoordiger van de Nederlandse christen-democratische leden van 
het Europese Parlement i n  het partijbestuur word t  b i j  de samenstelling van 
de advieslijst geraadpleegd. 

Onthouding van acties 

Art ike l  7 

Nadat de i n  artikel 6 l id  3 van d i t  reglement bedoelde genummerde advieslijst 
is vastgesteld, z i jn  partij-organen enlof  -verbanden verplicht zich te  onthouden 
van enigerlei activiteit ten bate o f  ten nadele van personen, waarvan de namen 
voorkomen op  de groslijst, ais bedoeld i n  artikel 5 l i d  3 van dit reglement en lof  



o p  de genummerde advieslijst, als bedoeld i n  artikel 6 l i d  3 van dit reglement, 
een en ander o p  straffe van vervallenverklaring van alle rechten ex. artikel 19  van 
de statuten van het CDA.  

Stemming 

Art ike l  8 

1. Direct na vaststelling van de genummerde advieslijst als i n  artikel 6 lid 3 van 
d i t  reglement bedoeld, w o r d t  deze en de alfabetische groslijst, voorzien van 
een kor te  toel icht ing met  voor de kandidaatstelling relevante gegevens van 
elke kandidaat, aan de  stemgerechtigde gemeentelijke afdelingen toegezon- 
den. Tegelijkerti jd ontvangen de gemeentelijke afdelingen een door  he t  part i j -  
secretariaat gewaarmerkt stembiljet, waarop is aangegeven het  stemmenaantal, 
da t  de  gemeentelijke afdeling heeft. 
Het  parti jbestuur stelt een instructie vast met  betrekking t o t  de wi jze van 
vormgeving en verzending van de o p  de kandidaatstelling betrekking hebben- 
de officiële stukken. 

2. Indien o p  grond van art ikel 18 en/of 19 van de statuten afdelingen n iet  aan 
de stemming kunnen deelnemen, word t  hiervan mededeling gedaan aan de 
betreffende kamerkringen. 

3. De gemeentelijke afdelingen vergaderen vóór 1 januari van het  jaar, waarin de 
periodieke verkiezingen van de leden van he t  Europese Parlement plaats- 
vinden, ter  bespreking van de genummerde advieslijst. I n  dezelfde bijee- 
komst  stemt elke afdeling, overeenkomstig de i n  de artikelen 169 t o t  en m e t  
174 van de statuten en i n  de i n  het  volgende artikel 9 l i d  1.b. vastgelegde 
regeling, over de door  haar gewenste volgorde van de kandidatenlijst. De 
schrifteli jke stemming heeft  betrekking o p  ten minste vi j fentwint ig kandida- 
ten. He t  definitieve aantal hiervan word t  vastgesteld door  het  parti jbestuur. 
O p  het toegezonden stembiljet worden de namen vermeld van de kandidaten, 
i n  de volgorde. zoals deze door  de stemmingsuitslag door  de leden van de  ge- 
meenteli jke afdeling w o r d t  gewenst. 

4. Een stembiljet, dat  n ie t  het  door  het  parti jbestuur vastgestelde aantal namen, 
als i n  het  vorige lid bedoeld bevat, dan wel namen vermeld van personen, d ie  
niet o p  de i n  artikel 5 lid 3 van dit reglement bedoelde groslijst en lof  genum- 
merde advieslijst voorkomen, w o r d t  ongeldig verklaard. 

5. Het  stembiljet dient u i ter l i jk  vóór 15 januari van he t  jaar, waarin de perio- 
dieke verkiezingen van de leden van het  Europese Parlement plaatsvinden, 
ingevuld aan h e t  partijsecretariaat te  worden toegezonden. 

6. De betrokken kamerkring houd t  toezicht op  strikte naleving van het i n  de 
voorgaande leden van dit artikel bepaalde. 

Uitslag van de stemming 
Ar t i ke l  9 

1. Een onderzoekcommissie, door  het  parti jbestuur benoemd, stelt met  behulp 
van he t  partijsecretariaat de uitslag van de stemming vast. H e t  opmaken van 
de uitslag van de stemming, i n  een proces-verbaal, geschiedt als volgt: 
a. aan elke gemeentelijke afdeling word t  één stem toegekend en voorts voor 

ieder vo l  aantal van vijfenzeventig leden één stem meer; 

b. aan de kandidaat, wienslwier naam op  een stembiljet is gesteld o p  de eerste 
plaats, worden toegekend zoveel punten als er namen op  de kandidatenli jst 
zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor één p u n t  minder en zo ver- 
volgens. 

He t  parti jbestuur stelt een instructie vast met  betrekking t o t  de wi jze van ver- 
werking en tell ing van de stemmen. 

2. De  uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstelling van de kandi- 
datenli jst en de volgorde, waarin de kandidaten op  de i n  te  dienen lijst(en) 
zullen voorkomen, onverminderd het  bepaalde i n  artikel 12 van dit reglement. 

3. Uitslui tend o p  voorstel van het  parti jbestuur is de parti jraad bevoegd, wan- 
neer het  o p  grond van zeer bijzondere omstandigheden van oordeel is, da t  van 
de o p  deze wijze verkregen l i jst  moet worden afgeweken, een voorstel daartoe 
i n  te  dienen b i j  het  congres, m i ts  geen naam o p  de l i jst  word t  geplaatst, welke 
niet o p  de groslijst o f  o p  de  genummerde advieslijst voorkomt. 
Een voorstel t o t  afwi jk ing is eerst door  het  congres aanvaard, wanneer ten 
minste tweederden van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. 

4. Val t  één van de kandidaten, door  welke omstandigheden ook, uit, dan v indt  
aanvulling van de li jst slechts door  opschuiving plaats, tenzij een eventueel 
voorstel t o t  afwijking, i n  gevolge l i d  3 van d i t  artikel, door  het  congres 
word t  aanvaard. 

Geldigheid lijsten 

Art ike l  10 
Geen kandidatenli jst voor de verkiezingen van de leden van het  Europese Parle- 
ment is geldig, tenzij deze door  het  congres is bekrachtigd, behoudens het  
bepaalde i n  artikel 9 l i d  4 van dit reglement. 

Openbaarmaking 
Art ike l  11 

1. De kandidatenlijst, met  vermelding van de reservekandidaten, word t  open- 
baar gemaakt en ten minste vier weken voor de dag van kandidaatstelling voor 
de periodieke verkiezingen van leden van he t  Europese Parlement aan de 
gemeentelijke afdelingen toegezonden. 

2. Indien door  een gemeentelijke afdeling bezwaren mochten worden ingebracht 
tegen de gepubliceerde kandidatenlijst op  grond van vermeende onregelmatig- 
heid, dan beslist de partijraad. 

Lijsttrekker 

Art ike l  12 

1. De parti jraad stelt o p  voorstel van het partijbestuur versterkt met de extra 
afgevaardigden van elke kamerkring, een voordracht vast voor de verkiezing 
van de kandidaat-lijsttrekker door  het  congres. 

2. Tien o f  meer gemeentelijke afdelingen kunnen t e  zamen een tegenkandidaat 
voordragen. Een tegenvoordracht moet  ui ter l i jk t ien dagen vóór de vergade- 
ring van het congres, waarop de li jsttrekker word t  verkozen, schrifteli jk z i jn  



o p  de genummerde advieslijst, als bedoeld i n  artikel 6 l i d  3 van dit reglement, 
een en ander o p  straffe van vervallenverklaring van alle rechten ex. artikel 19  van 
de statuten van het CDA.  

Stemming 

Art ike l  8 

1. Direct na vaststelling van de genummerde advieslijst als i n  artikel 6 lid 3 van 
d i t  reglement bedoeld, w o r d t  deze en de alfabetische groslijst, voorzien van 
een kor te  toel icht ing met  voor de kandidaatstelling relevante gegevens van 
elke kandidaat, aan de  stemgerechtigde gemeentelijke afdelingen toegezon- 
den. Tegelijkerti jd ontvangen de gemeentelijke afdelingen een door  he t  part i j -  
secretariaat gewaarmerkt stembiljet, waarop is aangegeven het  stemmenaantal, 
da t  de  gemeentelijke afdeling heeft. 
Het  parti jbestuur stelt een instructie vast met  betrekking t o t  de wi jze van 
vormgeving en verzending van de o p  de kandidaatstelling betrekking hebben- 
de officiële stukken. 

2. Indien o p  grond van art ikel 18 en/of 19 van de statuten afdelingen n iet  aan 
de stemming kunnen deelnemen, word t  hiervan mededeling gedaan aan de 
betreffende kamerkringen. 

3. De gemeentelijke afdelingen vergaderen vóór 1 januari van het  jaar, waarin de 
periodieke verkiezingen van de leden van he t  Europese Parlement plaats- 
vinden, ter  bespreking van de genummerde advieslijst. I n  dezelfde bijee- 
komst  stemt elke afdeling, overeenkomstig de i n  de artikelen 169 t o t  en m e t  
174 van de statuten en i n  de i n  het  volgende artikel 9 l i d  1.b. vastgelegde 
regeling, over de door  haar gewenste volgorde van de kandidatenlijst. De 
schrifteli jke stemming heeft  betrekking o p  ten minste vi j fentwint ig kandida- 
ten. He t  definitieve aantal hiervan word t  vastgesteld door  het  parti jbestuur. 
O p  het toegezonden stembiljet worden de namen vermeld van de kandidaten, 
i n  de volgorde. zoals deze door  de stemmingsuitslag door  de leden van de  ge- 
meenteli jke afdeling w o r d t  gewenst. 

4. Een stembiljet, dat  n ie t  het  door  het  parti jbestuur vastgestelde aantal namen, 
als i n  het  vorige lid bedoeld bevat, dan wel namen vermeld van personen, d ie  
niet o p  de i n  artikel 5 lid 3 van dit reglement bedoelde groslijst en lof  genum- 
merde advieslijst voorkomen, w o r d t  ongeldig verklaard. 

5. Het  stembiljet dient u i ter l i jk  vóór 15 januari van he t  jaar, waarin de perio- 
dieke verkiezingen van de leden van het  Europese Parlement plaatsvinden, 
ingevuld aan h e t  partijsecretariaat te  worden toegezonden. 

6. De betrokken kamerkring houd t  toezicht op  strikte naleving van het i n  de 
voorgaande leden van dit artikel bepaalde. 

Uitslag van de stemming 
Ar t i ke l  9 

1. Een onderzoekcommissie, door  het  parti jbestuur benoemd, stelt met  behulp 
van he t  partijsecretariaat de uitslag van de stemming vast. H e t  opmaken van 
de uitslag van de stemming, i n  een proces-verbaal, geschiedt als volgt: 
a. aan elke gemeentelijke afdeling word t  één stem toegekend en voorts voor 

ieder vo l  aantal van vijfenzeventig leden één stem meer; 

b. aan de kandidaat, wienslwier naam op  een stembiljet is gesteld o p  de eerste 
plaats, worden toegekend zoveel punten als er namen op  de kandidatenli jst 
zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor één p u n t  minder en zo ver- 
volgens. 

He t  parti jbestuur stelt een instructie vast met  betrekking t o t  de wi jze van ver- 
werking en tell ing van de stemmen. 

2. De  uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstelling van de kandi- 
datenli jst en de volgorde, waarin de kandidaten op  de i n  te  dienen lijst(en) 
zullen voorkomen, onverminderd het  bepaalde i n  artikel 12 van dit reglement. 

3. Uitslui tend o p  voorstel van het  parti jbestuur is de parti jraad bevoegd, wan- 
neer het  o p  grond van zeer bijzondere omstandigheden van oordeel is, da t  van 
de o p  deze wijze verkregen l i jst  moet worden afgeweken, een voorstel daartoe 
i n  te  dienen b i j  het  congres, m i ts  geen naam o p  de l i jst  word t  geplaatst, welke 
niet o p  de groslijst o f  o p  de  genummerde advieslijst voorkomt. 
Een voorstel t o t  afwi jk ing is eerst door  het  congres aanvaard, wanneer ten 
minste tweederden van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. 

4. Val t  één van de kandidaten, door  welke omstandigheden ook, uit, dan v indt  
aanvulling van de li jst slechts door  opschuiving plaats, tenzij een eventueel 
voorstel t o t  afwijking, i n  gevolge l i d  3 van d i t  artikel, door  het  congres 
word t  aanvaard. 

Geldigheid lijsten 

Art ike l  10 
Geen kandidatenli jst voor de verkiezingen van de leden van het  Europese Parle- 
ment is geldig, tenzij deze door  het  congres is bekrachtigd, behoudens het  
bepaalde i n  artikel 9 l i d  4 van dit reglement. 

Openbaarmaking 
Art ike l  11 

1. De kandidatenlijst, met  vermelding van de reservekandidaten, word t  open- 
baar gemaakt en ten minste vier weken voor de dag van kandidaatstelling voor 
de periodieke verkiezingen van leden van he t  Europese Parlement aan de 
gemeentelijke afdelingen toegezonden. 

2. Indien door  een gemeentelijke afdeling bezwaren mochten worden ingebracht 
tegen de gepubliceerde kandidatenlijst op  grond van vermeende onregelmatig- 
heid, dan beslist de partijraad. 

Lijsttrekker 

Art ike l  12 

1. De parti jraad stelt o p  voorstel van het partijbestuur versterkt met de extra 
afgevaardigden van elke kamerkring, een voordracht vast voor de verkiezing 
van de kandidaat-lijsttrekker door  het  congres. 

2. Tien o f  meer gemeentelijke afdelingen kunnen t e  zamen een tegenkandidaat 
voordragen. Een tegenvoordracht moet  ui ter l i jk t ien dagen vóór de vergade- 
ring van het congres, waarop de li jsttrekker word t  verkozen, schrifteli jk z i jn  



ingediend. H e t  voorstel dient door  de voorzitters en secretarissen van de be- 
treffende gemeentelijke afdelingen te z i jn  ondertekend. 

3. De  stemming over de keuze van de li jsttrekker v indt  plaats overeenkomstig 
het  bepaalde i n  de artikelen 178 t o t  en met  183 van de statuten, behoudens 
het  geval da t  slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. O p  de i n  te dienen kandidatenli jst voor de verkiezingen van leden van het  
Europese Parlement neemt de verkozen lijstaanvoerder de eerste plaats in. 

5. Indien o p  grond van artikel 1 l i d  3 van d i t  reglement besloten is met  twee 
o f  meer l i jsttrekkers aan de verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepa- 
lingen van l i d  1 t o t  en m e t  3 van d i t  artikel overeenkomstige toepassing. 
De  plaatsing o p  de i n  te  dienen kandidatenlijsten van deze twee o f  meer l i jst- 
trekkers wordt,  o p  voorstel van het  partijbestuur, dan door  de parti jraad be- 
paald. 

Onthouding van voorkeursacties 

Ar t i ke l  13 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure vermeld i n  d i t  reglement, 
def ini t ief  is vastgesteld, z i jn  partijorganen enlof  -verbanden, o p  straffe van ver- 
vallenverklaring van alle rechten, ex. artikel 19 van de statuten van het  CDA, als- 
mede CDA-leden verplicht zich te onthouden van enigerlei voorkeursactie ten 
bate o f  ten nadele van één o f  meer kandidaten, wier namen z i jn  vermeld o p  de 
definitieve kandidatenlijst. 
B i j  overtreding kan royement van een l i d  plaatsvinden o p  grond van artikel 4 
van he t  huishoudelijk reglement van het  CDA. 

Schema van werkzaamheden 

Art ike l  16 

Het parti jbestuur stelt een schema van werkzaamheden op, met  vermelding 
van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen 
moeten worden verricht. 

Onvoorziene omstandigheden 

Art ike l  17 

1. Indien door  onvoorziene omstandigheden de normale ui tvoering van d i t  regle- 
ment en lof  van de besluiten van de partijraad en het  Congres word t  verhin- 
derd, neemt he t  partijbestuur, i n  uiterste noodzaak het  dagelijks bestuur, de 
vereiste beslissingen. 

2. B i j  tussentijdse verkiezingen, volgende op  ontbinding van he t  Europese Parle- 
ment, vinden de bepalingen van d i t  reglement overeenkomstige toepassing. D e  
vastgestelde en nog vast te  stellen data en termijnen worden dan door  he t  
partijbestuur bepaald. 

Verklaring van bewilliging 

Ar t i ke l  14 

Het  partijsecreratiaat draagt er zorg voor, dat de krachtens de Wet Europese 
Verkiezingen vereiste verklaringen van bewilliging, alsmede de i n  artikel 132 
van de statuten bedoelde bereidverklaring van de betreffende kandidaten, vóór 
de  eerste april van het verkiezingsjaar ondertekend ter beschikking zijn, tenein- 
de  de gewenste regelingen te kunnen treffen. 

Inlevering van de lijst 

Ar t i ke l  15 

1. Het partijsecretariaat draagt zorg voor een juiste regeling voor de onderteke- 
ning en de inlevering van de formulieren voor de kandidaatstelling b i j  het  
Centraal Stembureau te 's-Gravenhage. 

2. He t  parti jbestuur benoemt een algemene gemachtigde en diens plaatsvervan- 
ger, die zorgt voor de indiening van de lijst, overeenkomstig het  bepaalde 
in de Wet Europese Verkiezingen. 



ingediend. H e t  voorstel dient door  de voorzitters en secretarissen van de be- 
treffende gemeentelijke afdelingen te z i jn  ondertekend. 

3. De  stemming over de keuze van de li jsttrekker v indt  plaats overeenkomstig 
het  bepaalde i n  de artikelen 178 t o t  en met  183 van de statuten, behoudens 
het  geval da t  slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap is gesteld. 

4. O p  de i n  te dienen kandidatenli jst voor de verkiezingen van leden van het  
Europese Parlement neemt de verkozen lijstaanvoerder de eerste plaats in. 

5. Indien o p  grond van artikel 1 l i d  3 van d i t  reglement besloten is met  twee 
o f  meer l i jsttrekkers aan de verkiezingen deel te nemen, dan vinden de bepa- 
lingen van l i d  1 t o t  en m e t  3 van d i t  artikel overeenkomstige toepassing. 
De  plaatsing o p  de i n  te  dienen kandidatenlijsten van deze twee o f  meer l i jst- 
trekkers wordt,  o p  voorstel van het  partijbestuur, dan door  de parti jraad be- 
paald. 

Onthouding van voorkeursacties 

Ar t i ke l  13 

Nadat de kandidatenlijst, overeenkomstig de procedure vermeld i n  d i t  reglement, 
def ini t ief  is vastgesteld, z i jn  partijorganen enlof  -verbanden, o p  straffe van ver- 
vallenverklaring van alle rechten, ex. artikel 19 van de statuten van het  CDA, als- 
mede CDA-leden verplicht zich te onthouden van enigerlei voorkeursactie ten 
bate o f  ten nadele van één o f  meer kandidaten, wier namen z i jn  vermeld o p  de 
definitieve kandidatenlijst. 
B i j  overtreding kan royement van een l i d  plaatsvinden o p  grond van artikel 4 
van he t  huishoudelijk reglement van het  CDA. 

Schema van werkzaamheden 

Art ike l  16 

Het parti jbestuur stelt een schema van werkzaamheden op, met  vermelding 
van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen 
moeten worden verricht. 

Onvoorziene omstandigheden 

Art ike l  17 

1. Indien door  onvoorziene omstandigheden de normale ui tvoering van d i t  regle- 
ment en lof  van de besluiten van de partijraad en het  Congres word t  verhin- 
derd, neemt he t  partijbestuur, i n  uiterste noodzaak het  dagelijks bestuur, de 
vereiste beslissingen. 

2. B i j  tussentijdse verkiezingen, volgende op  ontbinding van he t  Europese Parle- 
ment, vinden de bepalingen van d i t  reglement overeenkomstige toepassing. D e  
vastgestelde en nog vast te  stellen data en termijnen worden dan door  he t  
partijbestuur bepaald. 

Verklaring van bewilliging 

Ar t i ke l  14 

Het  partijsecreratiaat draagt er zorg voor, dat de krachtens de Wet Europese 
Verkiezingen vereiste verklaringen van bewilliging, alsmede de i n  artikel 132 
van de statuten bedoelde bereidverklaring van de betreffende kandidaten, vóór 
de  eerste april van het verkiezingsjaar ondertekend ter beschikking zijn, tenein- 
de  de gewenste regelingen te kunnen treffen. 

Inlevering van de lijst 

Ar t i ke l  15 

1. Het partijsecretariaat draagt zorg voor een juiste regeling voor de onderteke- 
ning en de inlevering van de formulieren voor de kandidaatstelling b i j  het  
Centraal Stembureau te 's-Gravenhage. 

2. He t  parti jbestuur benoemt een algemene gemachtigde en diens plaatsvervan- 
ger, die zorgt voor de indiening van de lijst, overeenkomstig het  bepaalde 
in de Wet Europese Verkiezingen. 
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