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------------------------- 

HOOFDSTUK 1 Partij 
a. naam en zetel 
b. grondslag 
a. doel 

HOOFDSTUK 2 Lidmaatschap 
a. leden 
b. leden buitenland 
a. beëindiging lidmaatschap 

HOOFDSTUK 3 Partijorganisatie 
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HOOFDSTUK 3 e. financiën partij 
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statuten 

HOOFDSTUK 1: PARTIJ 

A. naam en zetel 

Artikel 

a. De vereniging draagt de naam: Christen Democratisch Appèl; 
hierna te noemen CDA. 

b. Zij heeft haar zetel te s-Gravenhage. 
c. Het CDA, opgericht op vijftien april negentienhonderdvijf-

enzeventig, is een politieke partij. 

B. grondslag 

Artikel 2 

Het CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het 
politieke handelen. 

C. doel 

Het CDA streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse ge-
rechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verant-
woordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen 
wordt gediend; het legt zijn politieke overtuiging vast in een 
Program van Uitgangspunten en zijn concrete doeleinden in een 
actieprogramma, waarmede het zich uitdrukkelijk richt tot de 
gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofs-
overtuiging of maatschappelijke groepering. 

A4-4I.-1 /1 

Het CDA wil op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag 
zijn doel bereiken door het bevorderen van de bezinning op, 
de verdieping, vernieuwing en verbreiding van de christen-
democratische gedachte met alle middelen, welke hem ten dien-
ste staan. 

naam/zetel/grondslag/doel 
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HOOFDSTUK 2 LIDMAATSCHAP  

HR, art. 1 en 2 A.  leden 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

De aanmelding voor het lidmaatschap.vindt plaats rechtstreeks 
bij het partijsecretariaat te s-Gravenhage of via de gemeen-
telijke afdeling. Het partijsecretariaat geeft van elke in-
schrijving van een lid kennis aan de betreffende gemeentelijke 
afdeling en, indien aanwezig, aan de betreffende wijk- of 
dorpsafdeling. 

Artikel 7 

Gedurende een periode van acht weken na inschrijving heeft 
een lid geen stemrecht. 
Gedurende een periode van én jaar na inschrijving kan een 
lid niet voor bestuurlijke- en vertegenwoordigende functies 
worden gekandideerd. 

Artikel 8 

Ieder lid verplicht zich in ieder geval tot betaling' van een 
jaarlijks door het partijbestuur vast te stellen minimum 
contributie. 
Ter bepaling van de hoogte van zijn contributie dient een 
lid rekening te houden met zijn financiële draagkracht.  

HR,  art. 1 en 2 B. leden buitenland 

Artikel 9 

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

Artikel 10 

De in artikel 9 bedoelde leden zijn bevoegd voorstellen en 
amendementen, ter behandeling door de partijraad en het con-
gres, in te dienen bij de Kamerkring s-Gravenhage en deze 
in de vergadering van de Kamerkring te verdedigen. 

Zeden/Zeden buitenland 
hl-I 



statuten  

HR,  art. 3 en 4 C. beëindiging lidmaatschap 

Artikel 11 

Het lidmaatschap van het CDA eindigt door: 

a. overlijden; 
b. opzegging; 
c. vervallenverklaring vanwege het partijbestuur weqens het 

niet-voldoen aan de aan het lidmaatschap verbonden finan-
ciële verplichtingen; 

d. royement. 

Artikel 12 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden, 
hetzij rechtstreeks bij het partijsecretariaat te s-Graven-
hage, danwel via de gemeentelijke afdeling. 
De opzegging dient vâdr één november van het lopende contri-
butiejaar bij het partijsecretiaat te zijn gemeld. 
Opzegging ontslaat niet van de verplichting tot contributie-
betaling over dat jaar. 
Opzeggingstermijnen worden geregeld bij huishoudelijk regle-
ment. 

Artikel 13 

Een lid kan geroyeerd worden door het partijbestuur wegens 
handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
van partijorganen of van de verbanden, danwel omdat de partij 
op onredelijke wijze wordt benadeeld, daaronder begrepen het 
schenden van verplichtingen jegens de partij. 
De royementsprocedure wordt nader geregeld in hoofdstuk  VI  
van de statuten en in artikel 4 van het huishoudelijk regle-
ment. 

Artikel 14 

Tegen het besluit van het partijbestuur tot vervallenverkla-
ring van het lidmaatschap en/of tot royement staat beroep 
open bij de Commissie van Beroep. 

beëindiging lidmaatschap 
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HOOFDSTUK 3: PARTIJORGANISATIE 

Artikel 15 

Het CDA kent binnen zijn partijorganisatie op plaatselijk, 
gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau verbanden; 
op landelijk niveau achtereenvolgens organen, bijzondere 
organen en bijzondere organisaties.  

HR,  art. 5 t/m 10 A. verbanden 

Artikel 15 

Verbanden van het CDA zijn: de gemeentelijke afdeling, de 
wijk- of dorpsafdeling, de kamerkring, de provinciale af-
deling, de bijzondere afdeling. 
Een verband komt tot stand krachtens erkenning door of na-
mens het dagelijks bestuur. 

Artikel 17 

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

Artikel 18 

Een verband kan de bevoegdheden, welke krachtens deze sta-
tuten en/of krachtens enig ander reglement binnen partij-
verband zijn toegekend, alleen uitoefenen, wanneer aan de 
financiële verplichtingen tegenover het partijbestuur over 
het vooratnaande boekjaar is voldaan. 

Artikel 19 

Het partijbestuur heeft de bevoegdheid een verband terzake 
van overtreding van deze statuten en/of van enig ander re-
glement binnen partijverband en/of besluiten van de partij-
organen, danwel omdat de partij op onredelijke wijze wordt 
benadeeld, van haar rechten vervallen te verklaren. 
Van de beslissing van het partijbestuur staat beroep open 
bij de Commissie van Beroep. 

verbanden  
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statuten  

Hr,  art. 11 t/s 13 Al. gemeentelijke afdeling 

Artikel 20 

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

Artikel 21 

Het dagelijks bestuur wijst, in overleg met de betreffende 
kamerkring, aan tot welk werkgebied van een nabij gevestig-
de afdeling een gemeente behoort, waar niet of niet  seer  
een afdeling bestaat. 
De in die gemeente woonachtige leden hebben voor de behan-
deling van landelijke en provinciale en/of regionale aan-
gelegenheden, toegang tot de vergaderingen van die aange-
wezen afdeling. 
Deze leden hebben in die vergaderingen met betrekking tot 
landelijke en provinciale en/of regionale aangelegenheden 
dezelfde rechten als tot die afdeling behorende leden. 

Artikel 22 

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

5v-t-fl1 2 

Met instemming van het dagelijks bestuur kunnen binnen het 
werkgebied wijk- of dorpsafdelingen worden ingesteld. 
Indien binnen een gemeente een wijk- of dorpsafdeling tot 
stand is gekomen, zijn de- bepalingen genoemd in de artike-
len 29 tot en met 33 van deze statuten van toepassing. 

Artikel 24 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en 
bevoegdheden van een gemeentelijke afdeling worden gere-
geld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de-
ze statuten vast te stellen, reglementen. 

A11 kandidaatstelling gemeenteraad 

5'-f--fl1 2R  

Iedere gemeentelijke afdeling is - behoudens bijzondere 
omstandigheden, zulks ter beoordeling van het partijbe-
stuur en nadat het bestuur van de betrokken Kamerkring 

gemeentelijke afdeling/ 
kandidaatstelling GR 
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statuten 

is gehoord - verplicht aan de raadsverkiezingen binnen 
haar werkoebied deel te nemen met een CDA-kandidaten-
lijst. 

Artikel 26 

In afwijking van het bepaalde in artikel 25 van deze sta- 
tuten, kan de gemeentelijke afdeling, met instemming van - 

het partijbestuur en nadat het bestuur van de betrokken 
Kamerkring is gehoord, tezamen eet één of meer andere 
politieke groeperingen binnen haar werkgebied met een kan- 
didatenlijst aan de verkiezingen voor leden van de gemeen- 
teraad 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. 

Artikel 28 

De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het regle-
ment voor de voorbereiding der kandidaatstelling voor ver-
kiezing van leden van de gemeenteraad.  

HR,  art. 15, 16, A.2. gemeentelijke afdeling met wijk- of 
en 15. dorpsafdeling 

A-41-1 90 

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

Artikel 30 

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

Artikel 31 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één wijk- of dorps-
afdeling werkzaam zijn. 

GA met WA 
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Indien twee df meer wijk- of dorpsafdelingen binnen 
één gemeente tot stand zijn gekomen, vormen zij in af-
wijking van het bepaalde in artikel 20 van deze statu-
ten, de gemeentelijke afdeling. 

Artikel 33 

Samenstelling, Organisatie en' werkwijze, alsmede taak 
en bevoegdheden van een wijk- of dorpsafdeling en een 
door meer van deze afdelingen gevormde gemeentelijke af-
deling worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 17 van deze statuten vast te stellen, regle-
menten.  

HR,  art. 19 t/m 23 A.3. kamerkring 

Artikel 34 

De afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een Kamer-
kieskring, vormen tezamen een kamerkring. 

Artikel 35 

Binnen een zelfde werkgebied kan slechts één kamerkring 
werkzaam zijn. 

Artikel 36 

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

Artikel 37 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hun leden-
tallen afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de ver-
gaderingen van de kamerkring. 
In die gevallen, waarin een gemeentelijke afdeling wordt 
gevormd door twee of meer wijk- of dorpsafdelingen heeft 
iedere laatstbedoelde afdeling in alle gevallen het recht 
tot aanwijzing van tenminste één afgevaardigde naar de ka-
merkring, zulks overeenkomstig de bepalingen in de regle-
menten als in artikel 33 van deze statuten bedoeld. 

Artikel 38 

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

111-4 
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statuten 

Artikel 39 

Met instemming van het partijbestuur kunnen de kamerkringen, 
welke binnen de grenzen van een provincie hun werkgebied 
hebben, taken en bevoegdheden overdragen aan de binnen die 
provincie aanwezige provinciale afdeling. 

A,+ i z1M 

Met instemming van het partijbestuur kunnen op verzoek van 
één of meer der betrokken kamerkringen in gevolge artikel 
39 van deze statuten overgedragen taken en bevoegdheden 
aan een provinciale afdeling wederom door alle hierbij 
betrokken kamerkringen ter hand worden genomen. 

Artikel 41 

Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met de gren-
zen van een provincie, dan is de kamerkring tevens de pro-
vinciale afdeling. 

Artikel 42 

Het bestuur van een kamerkring kan op initiatief van en in 
overleg met gemeentelijke verbanden binnen zijn ressort 
regionale verbanden in het leven roepen en daaraan bevoegd-
heden overdragen met inachtneming van het ter zake bepaalde 
in het huishoudelijk reglement. 
Zolang het gebied binnen de grenzen van de Zuidelijke IJssel~  
meer polders niet bij de wet provinciaal is ingediend, vormen 
de binnen dat gebied aanwezige verbanden een regionaal ver-
band op de voet van het ter zake bepaalde in het huishoude-
lijk reglement, ressorterend onder de kamerkring. 

Artikel 43 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en be-
voegdheden van een kamerkring worden geregeld in, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 17 van deze statuten vast te 
stellen, reglementen. 

ER, art. 24 t/m 27 A.4. provinciale afdeling 

Artikel 44 

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

Provinciale afdeling 
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statuten 

Artikel 45 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één provinciale 
afdeling werkzaam zijn. 

Artikel 45 

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

Artikel 47 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hun leden-
tallen afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de ver-
gaderingen van de provinciale afdeling. In die gevallen, 
waarin een gemeentelijke afdeling wordt gevormd door twee 
of meer wijk- of dorpsafdelingen, is het bepaalde in arti-
kel 37 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 45 

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

Artikel 49 

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

Artikel Sn 

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

provinciale afdeling 
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A.4.1. kandidaatstelling provinciale Staten 

Artikel 51 

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

Artikel 52 

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

Artikel 53 

Het bestuur van de provinciale afdeling heeft de leiding bij 
de voorbereiding en de Organisatie van de verkiezingen voor 
leden van de Provinciale Staten. 

Artikel 54 

De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het regle-
ment voor de voorbereiding der kandidaatstelling voor ver-
kiezing van leden van de Provinciale Staten. 

ER, art. 28 t/m 30 A.5. bijzondere afdeling 

Artikel 55 

De afdeling(en) gevestigd binnen de grenzen van een gebied, 
waarvoor bij de wet een openbaar lichaam is ingesteld of 
binnen de grenzen van een gebied, waarvoor op grond van een 
gemeenschappelijke regeling een rechtspersoonlijkheid be-
zittend lichaam is benoemd, waarvan de voorzitter is casu  
quo  wordt benoemd door de Kroon, danwel waarvoor binnen de 
grenzen van een gemeente deelraden worden geformeerd, vor-
men (tezamen) een bijzondere afdeling. 

Artikel 56 

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

kandidaatstelling  PSI  
bijzondere afdeling 
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Artikel 57 

Indien sprake is van een bijzondere afdeling in eerst-
bedoelde zin, is artikel 47 van deze statuten van over-
eenkomstige toepassing. 

Artikel 58 

De kandidaatstellingsprocedure wordt in dat geval gere-
geld in het reglement voor de voorbereiding der kandidaat-
stelling voor verkiezing van leden van het, bij wet inge-
stelde openbaar lichaam of een, op grond van een gemeenschap-
pelijke regeling, rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. 

Artikel eq 

Indien sprake is van een deelraad, dan vormt de binnen 
de grenzen van bedoeld gemeentelijk deelgebied tot 
stand gekomen wijk- of dorpsafdeling tevens een bij-
zondere afdeling. Hebben twee of meer wijk- of dorpsafde-
lingen binnen de grenzen van bedoeld gemeentelijk deel-
gebied hun ressort, dan is artikel 47 van deze statu-
ten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel Cfl 

In geval artikel 59 van deze statuten van toepassing is, 
wordt de kandidaatstellingsprocedure geregeld in het re-
glement voor de voorbereiding der kandidaatstelling voor 
verkiezing van leden van de bij gemeentelijk besluit inge-
stelde deelraad. 

Artikel 61 

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

Artikel 62 

Indien artikel 61 van deze statuten van toepassing is, heb-
ben uitsluitend de binnen bedoelde grenzen woonachtige le-
den ten aanzien van de kandidaatstellingsprocedure stem-
recht. 

bijzondere afdeling 
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Artikel 63 

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

HR, art. 32 B.  organen 

Artikel 64 

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

CR 

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

Bi. congres  

HR,  art. 33 en 34 Bil. samenstelling 

Artikel 66 

Het congres bestaat uit 

a. stemhebbende leden: 
1. leden, aangewezen door de gemeentelijke afdelingen; 
2. de stemhebbende leden van de partijraad; 
3. de leden van het bestuur van het vrouwenberaad; 
4. de leden van het bestuur van het wetenschappelijk 

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

Gemeente- en Provinciebestuurders; en 
6. vijftig leden aangewezen door de jongerenorganisatie. 

b. adviserende leden: 
1. leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van de 

Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal en de Neder-
landse leden van de christen-democratische fractie 
in het Europese Parlement; 

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

vaste en bijzondere commissies; 
4. de leden van de financiële commissie; en 
5. de leden van de commissie van beroep. 

organen/congres/ 
sannenstsCling 
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B.1.2. taak en bevoegdheden 

Artikel 67 

Het congres heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de toetsing van het politieke beleid, met name van de 
fracties in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en van de christen-democratische frac-
tie in het Europese Parlement; 

b. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, 
zowel over organisatorische zaken als over vraagstukken 
van politiek beleid. Een resolutie of uitspraak moet 
schriftelijk worden ingediend; 

C. de bespreking van het beleid van de partijraad; 
d. de bekrachtiging van programs ten behoeve van de ver-

kiezingen van de leden van de Eerste Kamer en van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van 
het Europese Parlement. 
De procedure voor de totstandkoming en vaststelling van 
de programs is geregeld in het reglement voor de vast-
stelling van programs; 

e. de bekrachtiging van model-programs ten behoeve van ver-
kiezingen van de leden van de vertegenwoordigende lich-
amen, welke niet in lid d van dit artikel zijn genoemd; 

f. de vaststelling van het Program van Uitgangspunten van 
het CDA en wijziging daarvan, waartoe een meerderheid 
van tweederden van de uitgebrachte stemmen is vereist; 

g. de vaststelling van de uitslag van de schriftelijke 
verkiezing van de voorzitter en de beide ondervoorzit-
ters door de gemeentelijke afdelingen en de stemhebbende 
leden van de partijraad tezamen; 

h. de verkiezing casu  quo  aanwijzing van de lijsttrekker(s) 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, rasp. het Europese Parlement, met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 13 resp. 12 van 
het reglement voor de voorbereiding van de kandidaat-
stelling voor de verkiezingen der leden van bedoelde 
vertegenwoordigende lichamen; 

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

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

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

1. de benoeming van ereleden op voorstel van het partijbe-
stuur. 

taak en bevoegdheden  
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statuten 

B.2. partijraad 

BR, art. 37 en 38 B.2.1. samenstelling 

Artikel 68 

De partijraad bestaat uit: 

stemhebbende leden: 
1. de stemhebbende leden van het partijbestuur; 
2. de leden, aangewezen door 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 vrouwen-

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

schappelijk instituut; 
7. de leden van het dagelijks bestuur van de Vereniging 

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

organisatie of hun plaatsvervangers. 
adviserende leden: 
1. de leden van de Eerste Kamerfractie en de leden van 

de Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal en de Ne-
derlandse leden van de christen-democratische fractie 
in het Europese Parlement; 

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

stituut; 
5. de leden van het bestuur van de Vereniging van Gemeen-

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

en bijzondere commissies; 
8. de leden van de financiële commissie; en 
9. de leden van de Commissie van Beroep. 

B.2.2. taak en bevoegdheden 

Artikel 69 

De partijraad heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de behandeling en vaststelling van de jaarverslagen van de 
partijorganen en van de bijzondere organen en de behande-
ling van de jaarverslagen van de bijzondere organisaties, 
direct of indirect werkzaam binnen het partijverband; 

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

partijraad/samenste  lung!  
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C. de behandeling van de balans en de rekening van baten en 
lasten, alsmede de begroting van de in hoofdstuk  III,  pa-
ragraaf D bedoelde bijzondere organisaties; 

d. de vaststelling van programs ten behoeve van de verkie-
zingen van de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en van de leden van het Europese Par-
lement. Ten aanzien van de procedure is artikel 67 lid 
d van deze statuten van toepassing; 

e. de vaststelling van model-programs ten behoeve van verkie-
zingen van de leden van de vertegenwoordigende lichamen, 
welke niet in lid d van dit artikel zijn genoemd; 

f. de vaststelling van de - overeenkomstig de in de regle-
menten voor de voorbereiding van de kandidaatstelling 
voor verkiezingivan respectievelijk de leden van de Twee-
de Kamer en de leden van het Europese parlement, vastge-
stelde procedure - in te dienen kandidatenlijst(en); 

g. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, 
zowel over organisatorische zaken als over vraagstukken 
van politiek beleid. Een resolutie of uitspraak moet 
schriftelijk worden ingediend; 

h. de bespreking van het politieke beleid van de fracties 
in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en van de fractie in het Europese 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 be-
palingen van deze statuten - van reglementen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 67 lid i van deze statuten, alsmede 
van notarieel te verlijden statuten van instanties, die 
voor bijzondere organen in het leven worden geroepen ten 
behoeve van het beheer van geldmiddelen en/of eigendom-
men; 

k. de goedkeuring van, alsmede wijziging van statuten en re-
glementen van de in hoofdstuk  III,  paragraaf U van deze 
statuten bedoelde bijzondere organisaties; 

1. de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse contri-
butie per lid, door de gemeentelijke afdelingen verschul-
digd; 

M. het optreden als plaatsvervanger van het congres in spoed-
eisende gevallen; 

n. de verkiezing van tenminste tien stemhebbende leden van 
het partijbestuur; 

o. de verkiezing van de leden van de financiële commissie; 
P. de verkiezing van de voorzitter van de k:ader- en vormings-

commissie, van de commissie buitenland, van de huisvestings-
commissie, van het College van bindend adviseurs, van het 
wetenschappelijk instituut en van het vrouwenberaad; 

taak en bevoegdheden 
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q. het nemen van beslissingen over alle voorstellen van or-
ganisatorische en financiële aard, welke door kamerkrin-
gen en/of door gemeentelijke afdelingen tenminste acht 
weken voordat de vergadering van de partijraad plaats-
vindt, ter behandeling op de partijraad bij het partij-
bestuur zijn ingediend, dat zulks van een pre-advies voor-
ziet. 

B.3. partijbestuur  

FIR,  art. 39 t/m 42 B.3.1. samenstelling 

Artikel 70 

Het partijbestuur bestaat uit: 

a. stemhebbende leden: 
1. de voorzitter en de beide ondervoorzitters, te kiezen 

door de gemeentelijke afdelingen en de stemhebbende 
leden van de partijraad tezamen; 

2. tenminste tien leden, te kiezen door de stemhebbende 
leden van de partijraad; 

3. de leden, te kiezen door de Kamerkringen; 
4. twee leden van het bestuur van het vrouwenberaad, waar-

onder de voorzitter; 
5. twee leden van het bestuur van de jongerenorganisatie, 

waaronder de voorzitter. 
b. adviserende leden: 

1. de voorzitter van de Eerste Kamerfractie en de voorzit-
ter van de Tweede Kamerfractie, alsmede een vertegen-
woordiger van de Nederlandse leden van de christen-
democratische fractie in het Europese Parlement; 

2. de secretaris; 
3. de voorzitter van de Kader- en Vormingscommissie; 
4. de voorzitter van de commissie Buitenland; 
5. de voorzitter en de directeur van het wetenschappelijk 

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

vinciebestuurders. 

B.3.2. taak en bevoegdheden 

Artikel 71 

Het partijbestuur heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. het leiding geven aan alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen het CDA; 

partijbestuur/samenstel-
Zing/taak en bevoegdReden 
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b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van 
de besluiten van partijraad en congres; 

C. de zorg voor de handhaving van statuten en reglementen; 
d. het opstellen van ontwerp- (model-)programs ten behoeve 

van de verkiezingen van de leden van de vertegenwoordigende 
lichamen, overeenkomstig de procedure voor de totstandko-
ming en vaststelling van programs, geregeld in het regle-
ment voor de vaststelling van de programs; 

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

f. de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de 
leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, en van het Europese arlement; 

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

men van het CDA; 
i. vaststelling van de hoogte van het jaarlijks minimaal 

verplichte contributie-bedrag per lid; 
j. het al dan niet verlenen van ontheffing inzake de beta-

ling van het minimaal verplichte contributiebedrag indien 
een lid daarom verzoekt, gehoord het bestuur van de be-
treffende gemeentelijke afdeling; 

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

1. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de secre-
taris op voordracht van het dagelijks bestuur; 

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

n. het instellen en opheffen van vaste en bijzondere commis-
sies, alsmede de benoeming van leden hiervan; 

0. de vaststelling van reglementen en/of richtlijnen voor de 
in lid m van dit artikel bedoelde vaste en bijzondere com-
missies; 

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

q. de verkiezing van ten hoogste zeven leden van het dage- 
lijks bestuur uit zijn midden. 

B.4. dagelijks bestuur  

HR, art. 42 en 43 B.4.1.  samenstelling 

Artikel 72 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

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

stuur; 
3. ten hoogste zeven leden te kiezen door en uit het par-

tijbestuur. 
dagelijks bestuur/ 
samenste z-z-ing 
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b. adviserende leden: 
1. de voorzitter van de Eerste Kamerfractie en de voor-

zitter van de Tweede Kamerfractie; 
2. de secretaris; 
3. de voorzitter en de directeur van het wetenschappe-

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

B.4.2. taak en bevoegdheden 

Artikel 73 

Het dagelijks bestuur heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de dagelijkse leiding van alle politieke en organisato-
rische activiteiten van en binnen  hat  CDA; 

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

c. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waar-
bij het namens het partijbestuur optreedt; 

d. het bijeenroepen van het congres en de partijraad, hetzij 
schriftelijk, hetzij door oproep door middel van een par-
tijorgaan. 

B.5. presidium 

HR, art. 44 B.5.1.  samenstelling  

+-L.-1 7,1 

Het presidium bestaat uit: 

a. stemhebbende leden: 
1. de voorzitter en de beide ondervoorzitters; 
2. de penningmeester. 

b. adviserende leden: 
de secretaris. 

B.5.2. taak en bevoegdheden 

Artikel 75 

Het presidium heeft tot taak en is bevoegd tot: 

a. de voorbereiding van de besluitvorming van en in het da-
gelijks bestuur en het partijbestuur; 

b. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waar-
bij het namens het dagelijks bestuur optreedt; 

presidium/samenste C  ling/  
taak en bevoegdheden 
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c. het vertegenwoordigen van het CDA in en buiten rechte, 
met dien verstande dat het CDA voorts in en buiten rech-
te kan worden vertegenwoordigd door de voorzitter of 
één van de beide ondervoorzitters tezamen met de par-
tijsecretaris of zijn plaatsvervanger. 

BR, art. 46  tire  49 C. bijzondere organen 

Artikel 76 

Bijzondere organen van het CDA zijn: de Kader- en Vormings-
commissie, de commissie Buitenland, de financiële commissie, 
de Commissie van Beroep, de Huisvestingscommissie, het Col-
lege van Bindend Adviseurs, de redactieraad. 
Op voorstel van het partijbestuur kan de partijraad andere 
bijzondere organen instellen. 

5v+-'l 77  

Organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van 
bijzondere organen worden geregeld in door de partijraad 
vast te stellen reglementen, welke geen bepalingen mogen 
bevatten strijdig met deze statuten en/of het huishoude-
lijk reglement. 

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 eventuele rechtsvorm, sta-
tuten en reglementen van een dergelijke instantie na over-
leg met het betreffende bijzondere orgaan vast. 

Cl. kader- en vormingscommissie 

Artikel 79 

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 samen-
werking met en onder verantwoordelijkheid van het partij-
bestuur. 

en 

De Kader- en Vormingscommissie bestaat uit tenminste zeven 
leden. Adviserende leden zijn de partijsecretaris, een ver-
tegenwoordiger van de commissie Buitenland, alsmede een ver-
tegenwoordiger van elke bijzondere Organisatie. 

bijzondere organen/Kenv 
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Artikel 81 

De voorzitter-wordt, op voordracht van het partijbestuur 
en gehoord de Kader- en Vormingscommissie, door de partij-
raad in functie verkozen. De overige stemhebbende leden 
worden op voorstel van het dagelijks bestuur en gehoord 
de Kader- en Vormingscommissie, door het partijbestuur be-
noemd. 

Artikel 82 

Met het secretariaat van de Kader- en Vormingscommissie wordt 
een door het partijbestuur benoemde medewerker van het par-
tijsecretariaat 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 partijbestuur hier-
omtrent. Zij heeft de zorg voor een goed functioneren van 
het buitenlands contact. De commissie Buitenland begeleidt 
en ondersteunt de internationale vertegenwoordiging van 
het CDA waar nodig. 
Zij verricht haar taak in samenwerking met en onder verant-
woordelijkheid van het partijbestuur. 

Artikel 84 

De commissie Buitenland bestaat uit tenminste zeven leden, 
waaronder de voorzitter en/of één van de beide ondervoor-
zitters. Adviserende leden zijn de partijsecretaris en een 
vertegenwoordiger van de Kader- en Vormingscommissie, van 
het wetenschappelijk instituut, van de jongerenorganisatie 
en van het vrouwenberaad, alsmede een vertegenwoordiger 
aangewezen door de Eerste Kamerfractie, door de Tweede Ka-
merfractie en door de Nederlandse christen-democratische 
leden van het Europese Parlement. 

Artikel 85 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en 
gehoord de commissie Buitenland, door de partijraad in 
functie verkozen. De overige stemhebbende leden worden, op 
voorstel van het dagelijks bestuur en gehoord de commissie 
Buitenland, door het partijbestuur benoemd. 

ooramjssje buitenland 
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5v.+4L'1 05 

Met het secretariaat van de commissie Buitenland wordt een 
door het partijbestuur benoemde medewerker van het partij-
secretariaat belast. 

C.3. redactieraad 

/ Artikel 27 

De redactieraad ziet erop toe, dat de redactie van het week-
blad en het ledenblad, dat wordt uitgegeven door het CDA, 
handelt overeenkomstig het gestelde in het reglemedt van de 
redactie. 
De redactieraad vervult ten opzichte van de redactie een sti-
mulerende,toezichthoudende en adviserende functie. 

Artikel 88 

De redactieraad bestaat uit tenminste vijf leden. 
Adviserende leden zijn de partijsecretaris of zijn plaats-
vervanger en een vertegenwoordiger van het wetenschappelijk 
instituut. 

no 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en 
gehoord de redactieraad, door de partijraad in functie ge-
kozen. 
De overige stemhebbende leden worden op voorstel van het dage-
lijks bestuur en gehoord de redactieraad, door het partijbe-
stuur benoemd. 

Artikel 90 

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

0.4. financiële commissie 

Artikel 91 

De financiële commissie is belast met het jaarlijks onder- 
zoek 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 en/of eigen- 

redactieraad/fjnanajëje 
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dommen beheren en daarvan verslag uit te brengen aan de 
partijraad. 
Zij adviseert het partijbestuur over belangrijke financiële 
aangelegenheden. 

Artikel 92 

De financiële commissie bestaat uit drie leden, geen lid 
zijnde van de besturen van de in artikel 15 van deze sta-
tuten bedoelde organen, bijzondere organen en/of bijzonde-
re organisaties. Zij worden op voordracht van het partij-
bestuur, door de partijraad verkozen. 
Voor de financiële commissie wordt in afwijking van het be-
paalde in artikel 77 geen reglement opgesteld. 

Artikel 93 

De financiële commissie wordt in haar werkzaamheden bijge-
staan door een door het partijbestuur benoemde medewerker 
van het partijsecretariaat, die belast is met de financiële 
administratie. 

0.5. commissie van beroep 

Artikel 94 

De Commissie van Beroep beslist over geschillen, welke voort-
vloeien uit de toepassing van de bepalingen van deze statu-
ten en daaruit voortvloeiende reglementen. De uitspraak van 
de Commissie van Beroep inzake een voorgelegd geschil is bin-
dend voor alle betrokkenen. 

Artikel 95 

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

Artikpl q6  

Bij ontstentenis of in geval een lid van de Commissie van Be-
roep direct of indirect is betrokken bij een geschil als be-
doeld in artikel 94 van deze statuten wordt zijn plaats inge- 
nomen door zijn plaatsvervanger. 

commissie van beroep 
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Artikel 97 

De Commissie van Beroep wordt voorzover nodig in haar werk-
zaamheden bijgestaan door het partijsecretariaat. 

0.6. huisvestingscommissie 

Artikel 98 

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

Artikel 99 

De Huisvestingscommissie bestaat uit zeven leden. 

fl,u.4I,,,1 Inn 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en 
gehoord de Huisvestingscommissie, door de partijraad in func-
tie verkozen. Van de overige leden worden drie leden door het 
partijbestuur en drie leden door het wetenschappelijk insti-
tuut van het CDA benoemd. 

Artikel 101 

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

W. college van bindend adviseurs 

A,4.41.-1 IflD 

Het College van Bindend Adviseurs is bevoegd bindende uitspraak 
te doen op klachten van tenminste vijf leden van het partijbe-
stuur, dat bij de opstelling van een kandidatenlijst voor een 
vertegenwoordigend lichaam en/of de kandidaatstelling voor 
een partij-orgaan en/of partijverband, in redelijkheid geen 
recht is gedaan aan de opbouw van het CDA uit verschillende 
componenten. 

huisvestingscommissie/ 
college aan bindend 
adviseurs 
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Artiknl 101 

Het College van Bindend Adviseurs bestaat Uit éénenvijftig 
leden. Adviserend lid is de partijsecretaris of zijn plaats-
vervanger. 

Artikl 1fl4 

De voorzitter wordt, op voordracht van het partijbestuur en 
gehoord het College van Bindend Adviseurs door de partijraad 
in functie verkozen. Tien leden worden op voordracht van het 
dagelijks bestuur, door het partijbestuur benoemd, bestemd 
om in voorkomende gevallen en door de voorzitter van het Col-
lege van Bindend Adviseurs te bepalen, op te treden als voor-
zitter 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. 
In eventuele vacatures op deze lijsten wordt voorzien door 
cobptati e. 

Artikel 105 

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

HR,  art. .50 t/m 52 D. bijzondere organisaties 

Artikl lnfi  

Bijzondere organisaties van het CDA zijn: het wetenschappelijk 
instituut, de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders, 
de jongerenorganisatie, het vrouwenberaad. 

Artikel 107 

Samenstelling, Organisatie en werkwijze, alsmede de taak en be-
voegdheden van bijzondere organisaties worden geregeld in door 
deze bijzondere organisaties vastgestelde statuten en of regle-
menten, welke door de partijraad dienen te worden goedgekeurd 
en welke geen bepalingen mogen bevatten strijdig met deze sta-
tuten en/of huishoudelijk reglement. 
De bijzondere organisaties dienen volledige rechtsbevoegdheid 
te bezitten. 

bijzondere organisaties 
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statuten 

Di. wetenschappelijk instituut 

Artikel 108 

Het wetenschappelijk Instituut is belast met de uitvoering 
van alle taken ter verwezenlijking van het doel, omschreven 
in zijn statuten op basis van de grondslag van het CDA en 
in aansluiting aan het Program van Uitgangspunten. 
Het instituut stimuleert met name de bezinning op de rela-
tie tussen levensovertuiging en politiek handelen. Het geeft 
gedocumenteerde adviezen over politieke vraagstukken en het 
adviseert over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op ei-
gen initiatief, hetzij op verzoek vanuit de partij en/of van 
leden van de partij in vertegenwoordigende lichamen. 

Artikpl in 

Het wetenschappelijk instituut kent een bestuur, dat bestaat 
uit tenminste negen leden, waaronder de partijvoorzitter of 
één van de beide ondervoorzitters. Drie leden van het be-
stuur worden aangewezen casu  quo  benoemd door het partijbe-
stuur. 

Artikpl 118 

De voorzitter wordt op voordracht van het wetenschappelijk 
instituut, in overleg met het partijbestuur, door de par-
tijraad in functie gekozen. De overige bestuursleden war-
den gekozen casu  quo  benoemd zoals in de in artikel 107 
van deze statuten bedoelde statuten en/of reglement bepaald. 

Artikpl 111 

Het wetenschappelijk instituut brengt jaarlijks schriftelijk 
verslag uit van haar werkzaamheden ter behandeling door de 
partijraad. Dit verslag, waarin onder meer een meerjarenpro-
gramma 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. 

Artikpl 112  

Voor de vervulling van de in artikel 108 van deze statuten 
bedoélde taken ontvangt het wetenschappelijk instituut van 
de partij een jaarlijks in de begroting vast te stellen 
deel van de contributie. Voor het verrichten van specifieke 
administratieve taken wordt het wetenschappelijk instituut 
bijgestaand door het partijbureau. 

wetensehappe Lijk instituut 
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statuten 

D.2. vereniging van gemeente- en provincie-
bestuurders 

Artikel 113 

De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders is 
belast niet de uitvoering van. alle taken ter verwezen-
lijking van het doel, omschreven in haar statuten. 
Zij verricht haar taken in samenwerking met het partij-
bestuur. 

Artikel 114 

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

Artikel 115 

De bestuursleden van de Vereniging van Gemeente- en Pro-
vinciebestuurders worden gekozen casu  quo  benoemd, zoals 
in de in artikel 107 van deze statuten bedoelde statuten 
en/of reglement bepaald. 

Artikel 116 

Ten aanzien van de Vereniging van Gemeente- en Provincie-
bestuurders is artikel 111 van deze statuten van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 117 

Voor de vervulling van de in artikel 113 van deze statuten 
bedoelde taken, ontvangt de Vereniging van Gemeente- en 
Provinciebestuurders indien nodig een financiële bijdrage 
van de partij. 

D.3. jongerenorganisatie 

Artikel 118 

De jongerenorganisatie, het Christen Democratisch Jongeren 
Appèl - hierna te noemen: CDJA - is belast niet alle taken 
ter verwezenlijking van het doel, omschreven in haar statu-
ten. Zij verricht haar taken in samenwerking met het partij-
bestuur. 

Bestuurdersvereniging/ 
jongerenorganisatie 
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statuten 

Artikel 119 

Het CDJA is opgebouwd uit gemeentelijke en/of plaat-
selijke, provinciale en landelijke groepen en kent 
een bestuur dat bestaat uit tenminste vijftien leden. 
Een vertegenwoordiger, aangewezen door het partijbe-
stuur is adviserend lid van het bestuur. 

Artikel 120 

De bestuursleden van het CDJA worden gekozen, casu  quo  
benoemd, zoals in de in artikel 107 van deze statuten 
bedoelde statuten en/of reglement bepaald. 

Artikel 121 

Ten aanzien van het CDJA is artikel 111 van deze sta-
tuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 122 

Voor de vervulling van de in artikel 118 van deze statu-
ten bedoelde taken ontvangt het CDJA van de partij een 
jaarlijks in de begroting vast te stellen deel van de 
contributie. 

Artikel 123 

De partijverbanden zijn verplicht, wanneer het CDJA binnen 
hun werkgebied gemeentelijke en/of plaatselijke, regionale 
en/of provinciale afdelingen kent, het werk hiervan te be-
vorderen en waar nodig financieel te steunen. 
Partijverbanden nemen, indien voorgedragen, tenminste één 
vertegenwoordiger van de CDJA-afdeling binnen hun werkge-
bied in hun bestuur op, terwijl zij bevoegd zijn een ver-
tegenwoordiger in de besturen van de CDJA-afdeling te be-
noemen. 

Artikel 124 

Met het secretariaat van het CDJA wordt een door het CDJA-
bestuur, en na overleg met het partijbestuur, benoemde mede-
werker belast. Dit secretariaat is gevestigd op het partij-
secretariaat. Voor het verrichten van specifiek administra-
tieve taken wordt het CDJA bijgestaan door het partijbureau. 

jongerenorganisatie 
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statuten 

0.4. vrouwenberaad 

Artikel 125 

Het CDA kent een CDA-Vrouwenberaad, dat in nauwe samen-
werking niet het partijbestuur is belast eet de navolgen-
de 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 interna-
tionale vrouwenorganisaties; 

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

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

Artikel 126 

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

Artikel 127 

De voorzitter wordt op voordracht van het vrouwenberaad, 
in overleg met het partijbestuur, door de partijraad in 
functie verkozen. De overige bestuursleden worden geko-
zen casu  quo  benoemd zoals in de in artikel 107 van deze 
statuten bedoelde statuten en/of reglement bepaald. 

5v-1L1 120 

Ten aanzien van het vrouwenberaad is artikel 111 van deze 
statuten van overeenkomstige toepassing. 

54-I,1 120 

De partij staat desgewenst het vrouwenberaad bij de uitoefe-
ning van zijn taken terzijde en stelt, op basis van een door 
het vrouwenberaad ingediende begroting, financiële middelen 
ter beschikking. 

Vrouwenberaad 
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Statuten 

Artikel 130 

Met het secretariaat van het vrouwenberaad wordt een 
door en in overleg met het partijbestuur benoemde me-
dewerker belast, na voordracht van het vrouwenberaad. 
Dit secretariaat is gevestigd op het partijsecreta-
riaat. Voor het verrichten van specifieke taken wordt 
het vrouwenberaad bijgestaan door het partijbureau. 

BR, art. 7 en 67 E. financiën partij 

Artikel 131 

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 ont-
vangen; 

b. renten van belegde gelden; 
C. schenkingen, legaten en erfstellingen; 
d. andere inkomsten. 

2. Erfstellingen kunnen sledhts worden aanvaard onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

A-t-1 122 

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénender-
tig december. 

Artikel 133 

De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële 
administratie wordt gevoerd, alsmede de controle terzake 
van de rekening en verantwoording over het afgelopen boek-
jaar, wordt opgedragen aan een register-accountant. 

5v-f-iL'1 12/1  

Balansen, rekeningen van baten en lasten en begrotingen 
worden uiterlijk op de in de eerste helft van het jaar te 
houden vergadering van de partijraad behandeld en vastge-
steld, behoudens verlenging van deze termijn door de par-
tijraad. 

finanaiRn partij 
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statuten 

Artikel 135 

De partijraad kan het beheer van de geldmiddelen van 
het CDA geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of 
meer stichtingen. 
De samenstelling van het stichtingsbestuur wordt ge-
regeld in de statuten van de stichting. 

F. partijsecretariaat  
HR,  art. 53 en 54 F.1. partijbureau 

Artikel 136 

In de werkzaamheden van het partijbestuur, dagelijks 
bestuur en presidium en voor de administratieve  ac  
tiviteiten van de in hoofdstuk  III,  paragraaf C en D 
van deze statuten genoemde bijzondere organen en bij-
zondere organisaties, wordt men bijgestaan door het 
partijbureau. 

Av-Hk1 17 

Het partijbureau staat onder leiding van de secretaris. 

a--ii1 122 

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

A'-f--iI1 120  

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

F2. personeelscommissie 

2'1--ik1 in 

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

Artikel 141 

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

partijsecretariaat/ 
part fjbureau/personee  Zs- 
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statuten 

HOOFDSTUK 4: VERKIEZINGEN  

HR,  art. tt A. tweede kamer 

Artikel 142 

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

Artikel 143 

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 en/of het huishoudelijk reglement. 

Artikel 144 

Kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer kun-
nen die personen worden gesteld, die bij verkiezing vol-
doen aan de eisen der wet, lid zijn van het CDA en bereid 
zijn schriftelijk te verklaren dat zij instemmen met het 
Program van Uitgangspunten en het verkiezingsprogram, met 
recht van  gravamen.  Het recht van  gravamen  wordt niet toe-
gestaan, indien dit de artikelen I tot en met 3 van het Pro-
gram van Uitgangspunten betreft. Overige vereisten zijn 
genoemd in het in artikel 143 van deze statuten bedoelde 
reglement. 

Artikel 145 

Bezwaren tegen de in artikel 144 van deze 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(en). Het partijbe-
stuur beslist vervolgens, gehoord het pre-advies van het 
dagelijks bestuur, of bezwaren al dan niet een belemmering 
vormen om de betrokkene op de in te dienen kandidatenlijsten 
te plaatsen. Tegen het besluit van het partijbestuur is geen 
beroep mogelijk. 

Artikel 146 

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

tweede kasner 
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statuten 

A.1-4I,,1 1,11 

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

B. europees parlement 

Artikel 148 

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

Artikel 149 

De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een regle-
ment, dat door de partijraad wordt vastgesteld en gewijzigd. 

Artikel 150 

De artikelen 144 tot en met 147 van deze statuten zijn ten aan-
zien van de kandidaatstelling en verkiezingen van leden van 
het Europese Parlement van overeenkomstige toepassing. 

C. eerste kamer 

Artikel 151 

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

ft,*4I,,.1 1O 

De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een regle-
ment, dat door de partijraad wordt vastgesteld en gewijzigd. 

Artikel 153 

De artikelen 144 tot en met 147 van deze statuten zijn ten aan-
zien van de kandidaatstelling en verkiezingen van leden van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal van overeenkomstige toe-
passing. 

europees parlement/ 

eerste kamer  
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statuten 

D. provinciale staten 

Artikel 154 

Het bestuur van de provinciale afdeling heeft de leiding bij 
de voorbereiding van en de te voeren activiteiten voor de 
verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten in zijn 
ressort. 

Artikel  inn 

De artikelen 144 en 145 van deze statuten zijn ten aanzien 
van de kandidaatstelling en verkiezingen van leden van Pro-
vinciale Staten van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat in plaats van partijbestuur gelezen moet 
worden bestuur van de provinciale afdeling. 

Artikel  inn 

De leden van de Provinciale Staten worden geacht met behoud 
van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, bij het ver-
richten van hun taak rekening te houden met uitspraken en 
verklaringen van de bevoegde partijorganen, alsmede van de 
verbanden binnen het ressort. 

Artikel 157 

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

Artikel 158 

De leden van de Provinciale Staten hebben de verplichting, als 
onderdeel van hun taak, regelmatig contact te onderhouden met 
de verschillende geledingen van de partij binnen de provincie-
grenzen. Daartoe behoort onder meer het geven van voorlichting, 
evenals het afleggen van verantwoording over het gevoerde be-
leid aan de provinciale afdeling, de kamerkring(en) en de ge-
meentelijke afdelingen. 

E. gemeenteraad 

Artikel 159 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de leiding bij 
de voorbereiding van en de te voeren activiteiten voor de ver-
kiezing van de leden van de gemeenteraad in zijn ressort. 

provinciale staten! 
gemeenteraad  
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statuten 

Artikel 160 

De artikelen 144, 145, 156 en 157 van deze statuten zijn  tan  
aanzien van de kandidaatstelling en de verkiezingen casu  
quo  benoeming van leden van de gemeenteraad van overeenkom-
stige toepassing, met dien verstande, dat in plaats van par-
tijbestuur gelezen moet worden bestuur van de gemeentelijke 
afdeling. 

Artikel 161 

De leden van de gemeenteraad hebben de verplichting, als on-
derdeel van hun taak, regelmatig contact te onderhouden met 
de verschillende geledingen van de partij binnen de gemeen-
tegrenzen. Daartoe behoort onder meer het geven van voorlich-
ting, evenals het afleggen van verantwoording over het ge-
voerde beleid aan de afdeling(en). 

F. vertegenwoordigende openbare lichamen 

Artikel 162 

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

Artikel 163 

De artikelen 144, 145, 156 en 157 van deze statuten zijn ten 
aanzien van de kandidaatstelling en verkiezing(en) casu  quo  
benoeming(en) van leden van vertegenwoordigende openbare 
lichamen, respectievelijk van deelraden, van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat in plaats van partijbe-
stuur gelezen moet worden bestuur van de bijzondere afdeling. 

Artikel 164 

De leden van vertegenwoordigende openbare lichamen, respec-
tievelijk van deelraden, hebben de verplichting, als onder-
deel van hun taak, regelmatig contact te onderhouden met de 
verschillende geledingen van de partij binnen de grenzen van 
het openbaar lichaam, respectievelijk van de deelraad. Daar-
toe behoort onder meer het geven van voorlichting evenals het 
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de 
afdeling(en) binnen het ressort. 

vertegenwoordigende 
openbare lichamen  
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statuten 

HOOFDSTUK 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

EN ANDERE REGLEMENTEN  

HR,  art. 56 en 57 A. huishoudelijk reglement 

Artikel 165 

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

Artikel 166 

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

Artikel 167 

De gemeentelijke afdelingen hebben het recht om voor de ver-
gadering van de partijraad bij het partijbestuuur schrifte-
lijk amendementen, voorzien van een toelichting, in te dienen. 

!,+4I,,1 1O 

De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de even-
tueel daarop ingediende amendementen, voorzien van een pre-
advies van het partijbestuur. De partijraad besluit de wij-
ziging, al dan niet geamendeerd, aan het congres voor te leg-
gen. 

Artikel 169 

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

Artikel 170 

Voor wijziging van het huishoudelijk reglement is een twee/der-
den meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist; voor aan-
vaarding van een amendement op een voorstel tot wijziging is 
een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Artikel 171 

De indieners van amendementen, als bedoeld in artikel 167 van 
deze statuten, zijn gerechtigd de vergadering van de betref-
fende partijraad bij te wonen en desgewenst een toelichting 
daarop te geven. 

V-I 
huishoudelijk reglement 



statuten 

BR, art. 56 en 57 B. andere reglementen 

Artikel 172 

De partijraad stelt de reglementen van bijzondere organen 
vast, waarin de bepalingen van deze statuten en het huis-
houdelijk reglement nader Worden uitgewerkt. Hetzelfde is 
van toepassing ten aanzien van de vaststelling van de sta-
tuten 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 bepalin-
gen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze 
statuten en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 173 

Statuten en reglementen van bijzondere organisaties, als-
mede wijziging daarvan, zijn onderworpen aan de goedkeu-
ring door de partijraad. Statuten en reglementen mogen 
niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en 
het huishoudelijk reglement. 

Artikel 174 

Het partijbestuur en/of de bijzondere organen kunnen het 
initiatief om wijziging in de in artikel 172 van deze sta-
tuten bedoelde reglementen en statuten voor te stellen aan 
de partijraad. De voorgestelde wijziging dient voorzien te 
zijn van een toelichting. 

Artikel 175 

De partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en even-
tueel daarop ingediende amendementen, welke eveneens voor-
zien moeten zijn van een toelichting, en kan de wijziging 
al dan niet geamendeerd aanbrengen. Voor wijziging van de 
in artikel 172 van deze statuten bedoelde reglementen is een 
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 
Voor wijziging van de in artikel 172 van deze statuten be-
doelde statuten is een twee/derden meerderheid van de uit-
gebrachte stemmen vereist. 

Artikel 176 

Voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot wij-
ziging van de in artikel 172 van deze statuten bedoelde re-
glementen en statuten is een eenvoudige meerdeheid van de 
uitgebrachte stemmen vereist. 

andere reglementen 
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statuten 

Artikel 177 

De partijraad stelt de overige reglementen vast als bedoeld 
in de artikelen 28, 54, 58, 60, 143, 149 en 152 van deze sta-
tuten, waarin de bepalingen van deze statuten en het huis-
houdelijk reglement nader worden uitgewerkt. De bepalingen 
in de hier bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn 
met de bepalingen van deze statuten en/of het huishoudelijk 
reglement. 

Artikel 172 

Het partijbestuur kan, op voorstel van het dagelijks bestuur 
het initiatief nemen om wijziging in de in artikel 177 van de-
ze statuten bedoelde reglementen voor te stellen. Het initia-
tief kan ook worden genomen door middel van ondertekening 
door tenminste één kamerkring, danwel door tenminste tien 
gemeentelijke afdelingen, van een schriftelijk ingediend voor-
stel tot wijziging bij het partijbestuur. In beide bevallen 
dient het voorstel, voorzien van een toelichting, schrifte-
lijk aan de leden van de partijraad en de gemeentelijke af-
delingen ter kennis te worden gebracht. 

Artikel 179 

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

Artikel 180 

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

Artikl 121  

Voor wijziging van de in artikel 177 van deze statuten bedoelde 
reglementen is een twee/derden meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen vereist; voor aanvaarding van een amendement op een 
voorstel tot wijziging is een eenvoudige meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen vereist. 

andere reglementen 
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statuten 

HOOFDSTUK 6 : ALGEMENE BEPALINGEN  

HR, art. 58 en 59 A.  stemrecht  en stemming 

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

Artikel 183 

Het stemrecht ken slechts worden uitgeoefend, wanneer aan 
de financiële verplichtingen jegens de partij is voldaan. 

Artikel 184 

Elk lid ken niet meer dan één stem uitbrengen. 

Artikel 185 

Besluiten van besturen van de verbanden, organen, bijzon-
dere organen en bijzondere organisaties, worden, tenzij 
anders bij statuten en/of reglement(en) bepaald, genomen 
met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 186 

Besluiten van de ledenvergaderingen van de verbanden, orga-
nen, bijzondere organen en bijzondere organisaties worden 
genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stem-
men. Indien het vereiste quorum ontbreekt, is de procedure 
overeenkomstig artikel 187 van toepassing. 

Artikel 187 

1. Ongeacht het aantal aanwezigen kan het betreffende orgaan 
altijd beraadslagen, zijn agenda vaststellen en de notulen 
goedkeuren. 

2. Het quorum is bereikt wanneer vijftig procent (50%) van het 
aantal leden, dat in de betreffende vergadering stemrecht 
heeft, aanwezig is. 

3. Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, ten-
zij de voorzitter op een te voren door tenminste vijf pro-
cent (5%) van het aantal leden ingediend verzoek bij de 
stemming vaststelt, dat het quorum niet is bereikt. 
Indien de stemming uitwijst, dat het quorum niet is bereikt, 
wordt de stemming op de agenda van de volgende vergadering 
geplaatst. 

sterrrsecht en sterirrning 
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4. De leden, die hebben verzocht om vaststelling van het 
quorum, worden bij het tellen van de aanwezigen als be-
doeld in lid 2 van dit artikel meegerekend, Ook als zij 
niet in de vergaderzaal aanwezig zijn. 

5. Wanneer minder dan vijf procent (5%) van het aantal le-
den aanwezig is, kan de voorzitter vaststellen dat het 
quorum niet is bereikt. 
Indien het overeenkomstig lid 3 van dit artikel vereiste 
quorum ontbreekt, wordt een nieuwe vergadering belegd, 
waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is. 

6. Ongeachte het aantal der aanwezige stemhebbende leden, wor-
den in die vergadering geldige besluiten genomen bij een-
voudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij 
anders is bepaald. 

Artikel 188 

Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval 
van enkelvoudige kandidaatstelling. 
Desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door 
66n of meer leden van een verband, orgaan, bijzonder orgaan 
of bijzondere organisatie wordt verlangd. 
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerder-
heid van de stemhebbende leden van de vergadering een schrif-
telijke stemming wordt verlangd. 

B zittingsperiode 

Artikel 189 

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

Artikel 190 

De in artikel 189 van deze statuten bedoelde besturen stel- 
len een rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat 
de functies van voorzitter en penningmeester en de functies 
van secretaris en ondervoorzitter of algemeen adjunct niet 
tegelijkertijd vacant komen. 

Artikel 191 

Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van één van 
de stemhebbende leden van de in artikel 189 van deze statu-
ten bedoelde besturen, verkiest het betreffende verband, 

zittingsperiode  
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orgaan, uijzondere orgaan en/of bijzondere. organisatie. over-
eenkomstig de in statuten en reglementen vastgelegde bepa-
lingen, een nieuw lid. 
Bij tussentijdse vacature treedt de gekozene in het schema 
van degene in wiens plaats hij kwam. 

Artikel 192 

Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd 
benoemd, te allen tijde door degene die hem heeft benoemd 
worden ontslagen of geschorst. 
Ook het partijbestuur heeft de bevoegdheid om individuele 
leden te beperken in de uitoefening van hun bestuurlijke 
functies en maatregelen te treffen om te voorzien in het 
(tijdelijk) bestuur van een verband. 

C. vervanging 

Artikel 193 

De bevoegde verbanden kunnen voor hun afgevaardigden naar 
organen, bijzondere organen en bijzondere organisaties 
plaatsvervangers aanwijzen overeenkomstig de procedure, 
welke is vastgelegd in de statuten en/of betreffende regle-
menten.  

FIR,  art. 60 t/in 62 D. incompatibiliteiten en cumulatie van functies 

Artikel 194 

Behoudens ontheffing in uitzonderlijke gevallen, te verlenen 
door het partijbestuur casu  quo  de partijraad op voorstel van 
het partijbestuur, is het lidmaatschap van meer dan één ver-
tegenwoordigend lichaam uitgesloten en sluiten het lidmaat-
schap van een vertegenwoordigend lichaam en een bestuurslid-
maatschap van een partij-orgaan casu  quo  -verband op hetzelf-
de niveau uit. 
Een fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger is adviserend lid 
van het bestuur van een partij-orgaan casu  quo  -verband op 
hetzelfde niveau. 
De onverenigbaarheid van functies, anders dan in dit artikel 
bedoeld, wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 195 

Ter voorkoming van een ongewenste cumulatie van politieke 
met maatschappelijke functies benoemt de partijraad, op 
voordracht van het partijbestuur, een toetsingscommissie, 
die de cumulatie van functies beoordeelt. 

vervanging/incompatibili-
teiten en cumulatie van 
functies  
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De toetsingscommissie bestaat uit vijf leden; de secre-
taris of zijn plaatsvervanger is adviserend lid en treedt 
op als secretaris van de commissie. 

Artikl 1q6  

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

Artikel 197 

De toetsingscommissie beslist binnen een nader bij regle-
ment te bepalen termijn, nadat om een oordeel is gevraagd, 
en stuurt haar besluit terstond ter fiattering aan het par-
tijbestuur. 
De instemming van het partijbestuur wordt geacht verleend 
te zijn, indien het niet binnen vier weken na ontvangst van 
het besluit van de toetsingscommissie een ander besluit 
neemt. 

Artikel 198 

De toetsingscommissie neemt haar besluit onder andere aan de 
hand van de navolgende criteria: 

a. belangenvermenging; 
b. fysieke belasting; 
c. aanzien van het ambt; 
d. spreiding van de functies. 

Artikel 199 

Alle nevenfuncties van leden van de partij in vertegenwoor-
digende lichamen, van de leden van het dagelijks bestuur en 
van de voorzitters van besturen van de verbanden dienen pu-
bliek te zijn. 

Artikel 200 

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

incompatibiliteiten  
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ER, art. 4 E. royement 

Artik1  gni 

De partij benoemt op voordracht van het partijbestuur een 
vaste royementscommissie ter behandeling van alle roye-
mentsoverwegingen. 

Artikel 202 

Hernieuwde aanmelding voor het lidmaatschap van een geroyeerd 
- 

lid kan binnen een nader bij het royementsbesluit te bepalen 
termijn niet in behandeling worden genomen. 

5'f-k1 2fl 

De royementscommissie wordt ter zijde gestaan en desgevraagd 
geadviseerd door één of meer door het partijbestuur ingestel-
de vaste onderzoekscommissies. 
De leden van deze commissie(s) worden op voordracht van het 
dagelijks bestuur benoemd door het partijbestuur. 
Een lid, waarvan royement van het lidmaatschap in overweging 
is genomen, wordt in de gelegenheid gesteld te worden ge-
hoord door de onderzoekscommissie. 
De onderzoekscommissie of royementscommissie kan al diegenen 
horen waarvan men dat gewenst acht. 

F. ontbinding en vereffening 

Artikel 204 

Ontbinding van de partij geschiedt uitsluitend door besluit 
van de gemeentelijke afdelingen en stemhebbende leden van de 
partijraad tezamen. De stemming over dit besluit dient schrif-
telijk te geschieden. 

Artikel 205 

In geval van ontbinding wijst het partijbestuur de bestemming 
aan van de bezittingen van de partij, met dien verstande, dat 
zij zo enigszins mogelijk zullen worden aangewend ten bate 
van het doel, waarvoor zij zijn verkregen. 

Artikel 206 

Ontbinding van verbanden geschiedt, onverminderd het bepaalde 
in artikel 20 van deze statuten, door besluit van de betreffen-
de ledenvergadering, dan wel door besluit van het partijbestuur. 

royement/ontbinding en 
vereffening  
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De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschie-
den. Indien ontbinding plaatsvindt door besluit van de be-
treffende ledenvergadering is tevens vereist, dat het lan-
delijk dagelijks bestuur toestemming verleent tot ontbin-
ding van een verband. 

Artikel 207 

De ontbinding van bijzondere organisaties geschiedt door be-
sluit van de betreffende ledenvergadering. De stemming over 
dit besluit dient schriftelijk te geschieden. Tevens is ver-
eist dat het landelijk dagelijks bestuur toestemming ver-
leent tot ontbinding van een bijzondere organisatie. 

Artikel 2fl2 

In geval van ontbinding van een in de artikelen 206 en 207 van 
deze statuten bedoeld verband, of bijzondere Organisatie, 
wijst de betreffende ledenvergadering, danwel het partijbe- 
stuur, de bestemming van de bezittingen van het verband of 
de bijzondere Organisatie aan, met dien verstande, dat zij 
zo enigszins mogelijk worden aangewend ten bate van het 
doel, waarvoor zij zijn verkregen. 

Artikel 209 

Voor besluiten tot een algemeen accoord van federatieve sa-
menwerking voor de verkiezingen van de leden van de Eerste 
Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de le-
den van het Europese Parlement, alsmede tot het aangaan van 
een federatie en voor besluit tot fusie, is artikel 204 van 
deze statuten van overeenkomstige toepassing. Een meerder-
heid van tweederden van de uitgebrachte stemmen voor het 
nemen van een dergelijk besluit is vereist. 

Er, art. 68 G. wijziging en aanvulling 

Artikel 210 

Wijziging en aanvulling van deze statuten is slechts mogelijk 
indien het congres daartoe besluit. Hierbij zijn de bepalin-
gen in de artikelen 168 tot en met 171, alsmede 178 en 179 
van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

wijziging en aanvulling  
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H. slotbepaling 

Artikel 211 

In alle gevallen, waarin deze statuten, het huishou-
delijk reglement en/of andere reglementen niet voor-
zien, beslist het partijbestuur, voorzover het de or-
ganen en bijzondere organen betreft; het bestuur van 
het verband beslist, voorzover het het verband be-
treft en het bestuur van een bijzondere Organisatie, 
voorzover het de bijzondere Organisatie betreft. 

siotbepaling  
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huishoudelijk 
L VAN HET LIDMAATSCHAP reglement 

aanmelding en inschrijving 

ST, art. 5 t/m 10 Artikel 1 

1. De aanmelding voor het lidmaatschap kan rechtstreeks 
plaatsvinden bij het partijsecretariaat. Indien het 
bestuur van een verband een aanmelding voor het lid-
maatschap ontvangt, zendt de secretaris van het betref-
fende verband deze binnen veertien dagen toe dan het 
partijsecretariaat. 

2. Terstond na ontvangst van een aanmelding voor het lid-
maatschap gaat het partijsecretariaat tot inschrijving 
over. 

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

4. Tenminste eenmaal per jaar zendt het partijsecretariaat 
aan de secretarissen van de gemeentelijke afdelingen en, 
indien aanwezig, van de wijk- of dorpsafdelingen een 
volledig overzicht van onder die afdeling ressorterende 
leden. 

5. Het partijsecretariaat zendt in beginsel eenmaal per 
maand aan de secretariaten van de gemeentelijke afde-
lingen en, indien aanwezig, van de wijk- of dorpsafde-
lingen opgaven van wijzigingen, die blijkens het regis-
ter in de ledenlijst zijn aangebracht. 

toelating 

St, art. 5 f/rn 10 Artikel 2 

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

2. Na de in artikel 1.3. van dit reglement bedoelde berichtge-
ving van inschrijving geldt voor de ingeschrevene een voor-
lopige toelating van het lidmaatschap gedurende een termijn 
van ten hoogste acht weken. 

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

4. Indien een bestuur van een verband de toelating weigert, 
geeft het hiervan kennis aan het partijbestuur. 

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 in-
geschrevene tegen dit besluit beroep in te stellen bij de 
Commissie van Beroep binnen vier weken na dagtekening van 
het aangetekend schrijven. 

6. Door eet 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 opschor- 
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ting duurt voort tot het besluit onherroepelijk is ge-
worden, dan wel is vernietigd. 

7. Een besluit tot weigering van de toelating wordt onherroepe-
lijk door het verstrijken van de in artikel 2.5. van dit re-
glement bedoelde beroepsrermijn of een besluit van de Com-
missie van Beroep, waarbij het ingestelde beroep is afge-
wezen. 

opzegging 

St, art. 11 t/m 14 Artikel 3 

1. De opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 12 
van de statuten, kan rechtstreeks schriftelijk plaatsvinden 
bij het partijsecretariaat of via de gemeentelijke afdeling, 
waaronder het betreffende lid ressorteert. 
In het laatste geval zendt het secretariaat van deze afde-
ling onverwijld bericht van de opzegging aan het partijse-
cretariaat. 

royement 

ST, art. 11 tIm  14 Artikel 4 

1. De royementscommissie kan op voordracht van het partijbestuur 
dan wel op voordracht van het bestuur van een verband beslis-
sen royement van een lid in overweging te nemen. Een derge-
lijk besluit wordt onverwijld en met reden omkleed schrifte-
lijk aan het betrokken lid en het bestuur van de betreffende 
gemeentelijke afdeling meegedeeld. 

2. De royementscommissie beslist, nadat het betrokken lid in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord binnen twaalf weken 
of al dan niet tot royement wordt overgegaan en stuurt haar 
besluit terstond ter fiattering aan het partijbestuur. 
De instemming van het partijbestuur wordt geacht te zijn ver-
leend, indien het niet binnen vier weken na ontvangst van 
het besluit van de royementscommissie een ander besluit 
neemt. 

3. De in het voorgaande lid genoemde termijnen kunnen bij besluit 
van de royementscommissie desgewenst eenmaal worden verlengd 
met dezelfde duur. 
Het partijbestuur wordt van een dergelijk besluit terstond 
op de hoogte gesteld. 

4. De royementscommissie stelt per aangetekend schrijven het 
betrokken lid op de hoogte van zijn besluit waarbij wordt 
meegedeeld, dat de betrokkene de bevoegdheid heeft tegen 
dit besluit beroep aan te tekenen bij de Commissie van 
Beroep binnen vier weken na dagtekening van het aangete-
kend schrijven. 

opzegging/royement 
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5. Door een besluit tot (overweging van) royement worden alle 
rechten, die aan het lidmaatschap verbonden zijn, opgeschort 
behoudens de bevoegdheid om gehoord te wprden als bedoeld 
in artikel 4.2. van dit reglement en tot beroep als bedoeld 
in artikel 4.4. van dit reglement: de opschroting duurt voort 
tot het besluit onherroepelijk is geworden, dan wel is ver-
nietigd. 
Tegen opschorting van de rechten staat beroep open bij het 
dagelijks bestuur. In geval van beroep wordt daarover binnen 
drie weken beslist. Dit besluit wordt terstond ter kennis 
gebracht van de appellant en de royementscommissie. 

6. Een besluit tot royement wordt onherroepelijk door het ver-
strijken van de in bepaling 4.4. van dit reglement bedoelde 
beroepstermijn of een besluit van de commissie van beroep, 
waarbij het ingestelde beroep is afgewezen. 

royement 
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II:  VAN DE VERBANDEN reglement 

oprichting en erkenning 

ST, dtt; 16/t/m 19 Artikel 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 verband als bedoeld in artikel 16 
van de statuten, heeft gevormd, hiervan door het voorlo-
pige bestuur van dat verband schriftelijk mededeling wordt 
gedaan aan het partijbestuur, onder opgave van de namen en 
adressen van de leden van het voorlopige bestuur van het 
nieuwe verband. 

2. Ook het partijbestuur,na overleg met de betrokken kamerkring, 
dan wel een kamerkring, indien het ten minste niet de vorming 
van dit verband zelf betreft, 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. 

3. Ten behoeve van de vorming van een verband zendt bet partij-
secretariaat een adressenoverzicht van de leden, die onder 
het verband in oprichting zullen ressorteren, aan het voor-
lopige bestuur van dat verband. 
Voorts ontvangt het voorlopige bestuur een exemplaar van het 
standaardreglement voor het betreffende verband. 

4. Binnen twaalf weken na de in artikel 5.3. van dit reglement 
bedoelde verzending dient het voorlopige bestuur van een 
verband in oprichting daartoe gemachtigd door de voorlopige 
algemene ledenvergadering, welke wordt gevormd door de leden, 
dia onder het verband in oprichting zullen ressorteren, 
schriftelijk een aanvraag om erkenning in bij het dagelijks 
bestuur. 

5. Als reglement voor een verband in oprichting geldt het door 
de partijraad vastgestelde en in artikel 5.3. van dit regle-
ment genoemde standaardreglement. Eventuele gewenste afwij-
kingen van dit standaardreglement dienen op een afzonder-
lijke verklaring bij de aanvraag om erkenning te worden ver-
meld. 

6. Het dagelijks bestuur beoordeelt of de in artikel 5.5. van 
dit reglement bedoelde afwijkingen van het standaard-regle-
ment voor het betreffende verband in oprichting zijn toe-
gestaan . Is het antwoord hierop bevestigend dan gaat het 
dagelijks bestuur tot erkenning van het betreffende verband 
over. Indien er geen voorstellen tot afwijking van het stan-
daard-reglement ingediend zijn, wordt zonder meer, tot er-
kenning van het betreffende verband in oprichting overge-
gaan. 

7. Het dagelijks bestuur beslist of een verband wordt erkend. 
8. Terstond na het besluit van het dagelijks bestuur een ver-

band te erkennen, wordt hiervan schriftelijk mededeling 
gedaan aan het voorlopige bestuur van het betreffende ver-
band onder mede zending van één namens het dagelijks bestuur 
gedagtekend, exemplaar van het reglement van het betreffen-
de verband. 

oprichting en erkenning 
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9. Wanneer het Dagelijks bestuur van oordeel is dat er redenen 
aanwezig zijn een verband in oprichting (nog) niet te er-
kennen, 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 erkenning te kunnen overgaan. De voorlopige 
algemene ledenvergadering van een verband in oprichting be-
slist of met de voorstellen van het dagelijks bestuur wordt 
ingestemd. Indien het dagelijks bestuur niet tot erkenning 
overgaat, heeft het verband het recht van beroep bij het par-
tijbestuur binnen vier weken na dagtekening van verzending 
van de kennisgeving. 

10. Binnen twaalf weken na verzending van het gedagtekende be-
sluit van het dagelijks bestuur tot erkenning van het ver-
band, belegt het voorlopige bestuur van dat verband een al-
gemene ledenvergadering ter verkiezing van een bestuur, als-
mede voor het treffen van eventueel noodzakelijke maatrege-
len. 
De samenstelling van het definitieve bestuur dient terstond 
schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan het partij-
secretariaat. 

algemene bepalingen 

ST. art. 26 tlm 19 Artikel 6 

1. Aan een erkend verband worden rechten toegekend, welke zijn 
opgenomen in en voortvloeien uit de bepalingen van de sta 
tuten en alle daarbij behorende reglementen. De uitoefening 
van de rechten wordt opgeschort, wanneer een verband niet aan 
één of meer van de verplichtingen, die krachtens de bepalin-
gen van de statuten en/of enig ander reglement binnen par-
tijverband aan hem zijn toegekend. Het daglijks bestuur geeft 
richtlijnen inzake het eventueel opschorten van de uitoefe-
ning van rechten. 

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

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

4. Jaarlijks roept het bestuur van een verband de algemene le-
denvergadering ten minste eenmaal - in en voorts zoveel als 
bij reglement bepaald - in vergadering bijeen, onder andere 
ter behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de re-
kening 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 be-
leid in algemene zin. 

5. Van het vastgestelde jaarverslag stuurt het bestuur van het 
verband een exemplaar aan het partijsecretariaat en, voorzo-
ver van toepassing, aan de besturen van alle verbanden, waar-
onder het ressorteert. 

algemene bepalingen 
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financiën 

ST, art. 16 t/m 19 Artikel 7 

1. Een verband dient binnen een door het partijbestuur vast te 
stellen termijn te voldoen aan alle financiële verplichtin-
gen, welke het tegenover partij-organen en/of bijzondere 
organen, en/of bijzondere organisaties en/of andere verban-
den heeft. Wordt binnen de gestelde termijn niet aan deze 
verplichtingen voldaan, dan worden daarmede automatisch de 
rechten, als bedoeld in artikel 6.1. van dit reglement, op-
geschort. 

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

3. Van de jaarlijkse contributie-opbrengst van de leden wordt 
een deel bestemd voor de partij, terwijl van het overige een 
verdeling plaatsvindt over de verbanden, waaronder de betref-
fende leden ressorteren. 
De verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald door de partijraad, 
terwijl elke kamerkring, eveneens jaarlijks, bepaalt op welke 
wijze het bedrag, dat bestemd is voor de verbanden en afkom-
stig van de onder hem ressorterende leden, wordt verdeeld 
over die verbanden. 

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 is voor de verbanden en afkomstig is van de onder 
hen ressorterende leden, bestemd is voor de binnen provincie-
grenzen aanwezige provinciale afdeling. 

5. De afdelingen, die een bijzondere afdeling vormen, bepalen 
zelf welk deel van het hun toekomende deel van de contribu-
tie-opbrengst van de onder hen ressorterende leden, wordt 
bestemd voor die bijzondere afdeling. 

6. Indien een verband heeft voldaan aan zijn financiële verplich-
tingen, als bedoeld in artikel 18 van de statuten, en artikel 
7.2. van dit reglement niet van toepassing is, kan het beschik-
ken over hem toekomende tegoeden. 
Het partijsecretariaat draagt, na verzoek daartoe, zorg voor 
verstrekking van het gevraagde tegoed binnen veertien dagen. 

7. Regelmatig, maar ten minste éénmaal per jaar zendt het par-
tijsecretariaat, onder verantwoordelijkheid van de penning-
meester, een financieel overzicht, onder andere vermeldende 
de gemiddelde contributie-opbrengst met betrekking tot een 
bepaald verband, aan de penningmeester van de betrokken ver-
banden. 

financi8n 
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ontbinding 

ST, art. 16 tIm 19 Artikel 8 

1. Een verband, als genoemd in artikel 16 van de statuten, waar-
onder op één januari van enig jaar  cinder  dan tien leden par-
tij-organisatorisch ressorteren, is automatisch ontbonden. 
Het partijsecretariaat treft onder verantwoordelijkheid van 
het dagelijks bestuur, de noodzakelijke regelingen hierom-
trent. 

2. De algemene ledenvergadering van een verband is bevoegd, over-
eenkomstig bij statuten en/of reglement vastgestelde regels, 
dat verband voor ontbinding voor te dragen aan het dagelijks 
bestuur, indien van toepassing in overleg met de betrokken 
gemeentelijke afdeling en/of kamerkring. 

3 Van een besluit tot (definitieve) ontbinding van een verband 
wordt het bestuur van het betrokken verband zo spoedig moge-
lijk bij aangetekend schrijven kennis gegeven, onder vermel-
ding van de bevoegdheid van het bestuur binnen vier weken na 
verzending van de kennisgeving tegen het ontbindingsbesluit 
beroep in te stellen bij de Commissie van Beroep. 

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 vernietigen van het besluit. 

5. Een besluit tot ontbinding wordt onherroepelijk door het ver-
strijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld 
of door een besluit van de Commissie van Beroep, waarbij het 
beroep is afgewezen. 

werkgebied buiten grenzén werkgebiedverband 

ST, art. 16 t/m 19 Artikel g 

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

2. Zowel het partijbestuur als de besturen van de betreffende 
regionale, gemeentelijke en plaatselijke verbanden zijn ver-
plicht met de in artikel 9.1. van dit reglement bedoelde 
persoon in voorkomende gevallen het contact te onderhouden. 

organen van verbanden 

ST, art. 16 t/m 19 Artikel 10 

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

ontbinding/werkgebied 
buiten grenzen/ organen 
van verbanden 
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bestuur gemeentelijke afdeling (GA) 

ST, art. 20 tIm 28 Artikel 11 

1. 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 is het uitbren-
gen van een stem bij volmacht hierbij niet toegestaan. 
Overigens is het bepaalde in artikel 7 van de statuten ter 
zake van de uitoefening van het stemrecht onverminderd van 
toepassing. 

2. Indien in een gemeente een erkende (werk) groep bestaat van 
het vrouwenberaad en/of van de jongerenorganisatie, dient 
in het bestuur ten minste één vertegenwoordiger daarvan zit-
ting te hebben. 

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. 

4. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder be-
last met de taken van de gemeentelijke afdeling op het ge-
bied van de propaganda en de voorlichting. 

5. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder be-
last met de taken van de gemeentelijke afdeling op het ge-
bied van vorming en scholing. 

6. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling doet opgave van 
zijn samenstelling aan het partijsecretariaat en aan de 
secretariaten van de verbanden waaronder het ressorteert. 
Van wijzigingen in de samenstelling dient binnen vier weken 
na het besluit daartoe aan bedoelde secretariate.n kennis 
gegeven te worden. 

7. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling brengt ieder jaar 
een schriftelijk verslag uit over de toestand van de afdeling 
en de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. Dit 
verslag omvat ook het verslag van de vormings- en scholings-
werkzaamheden, waaronder met name de activiteiten ten behoe-
ve van de vrouwelijke leden en de jongeren en de ten uitvoer 
gebrachte activiteiten met betrekking tot het raadsfractie-
werk. 

8. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt jaarlijks een 
afschrift van het verslag aan het partijbestuur en de besturen 
van de verbanden, waaronder de afdeling ressorteert. 

g. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling ziet toe, dat van 
alle inkomsten en uitgaven van de afdeling nauwkeurig aante-
kening wordt gehouden. Jaarlijks brengt het financieel ver-
slag uit aan de algemene ledenvergadering van de gemeente-
lijke afdeling. 

10. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt jaarlijks een 
afschrift van het financieel verslag aan het partijbestuur en 
de besturen van de verbanden, waaronder de afdeling ressorteert. 

bestuur GA 
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11. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt zorg voor 
het nauwkeurig bijhouden van de ledenadministratie, overeen-
komstig nader door het partijbestuur te stellen regels. 

algemene ledenvergadering GA 

ST, art. 20 t/m 28 Artikel 12 

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de ge-
meentelijke afdeling. 

2. Jaarlijks komt de algemene ledenvergadering ten minste twee-
maal in vergadering bijeen. 

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

4. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van de algemene 
ledenvergadering binnen een termijn van vier weken, na ver-
zending van een schriftelijk verzoek daartoe door ten minste 
tien leden, ressorterend onder de betreffende gemeentelijke 
afdeling, onder opgave van de onderwerpen, die de verzoekers 
aan de algemene ledenvergadering wensen voor te leggen; in-
dien aan het verzoek niet binnen drie weken na ontvangst 
daarvan gevolg is gegeven door verzending van een oproep, als 
bedoeld in artikel 12.3. van dit reglement, hebben de verzoe-
kers het recht van beroep bij het bestuur van de kamerkring. 
casu  quo  de provinciale afdeling, waaronder de gemeentelijke 
afdeling ressorteert. 

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

6. De algemene ledenvergadering van een gemeentelijke afdeling 
komt voorts bijeen, indien het partijbestuur daartoe besluit, 
na overleg met de betrokken kamerkring, casu  quo  de provin-
ciale afdeling. Het partijbestuur kan zelf voor de bijeen-
roeping zorgen, zonder gebonden te zijn aan de in lid 3 van 
dit artikel genoemde termijn en kan zelf in de leiding van 
de vergadering voorzien. 

taken GA 

ST, art. 20 t/m 28 Artikel 13 

1. Tot de taak van de gemeentelijke afdeling behoort: 

ALV GA/taken GA 
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a. het op basis van de grondslag van het CDA bijdragen 
aan en bevorderen van de verwezenlijking van de doel-
stelling van de partij; 

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

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

2. De activiteiten welke de gemeentelijke afdeling onder  seer  ter 
bereiking van de doelstelling ten dienst staan, zijn omschre-
ven in het reglement, als bedoeld in artikel 24 van de sta-
tuten. 

wijk- of dorpsafdeling (WA) 

ST, art. 20 t/m 28 Artikel 14 

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

2 Met betrekking tot het bestuur en de algemene ledenvergadering 
van een wijk- of dorpsafdeling zijn de artikelen 11 en 12 van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

GA gevormd door twee of meer WA 

ST, art. 29 t/m 33 Artikel 15 

1. Een op-grond van artikel 32 van de statuten tot stand gekomen 
gemeentelijke afdeling is mede verantwoordelijk voor de ver-
wezenlijking van de doelstelling en de uitvoering van de ta-
ken, omschreven in het reglement als bedoeld in artikel 33 
van de statuten, welke zijn toegekend aan de twee of meer 
ingestelde wijk- of dorpsafdelingen. 

2. Het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statuten 
gevormde gemeentelijke afdeling bestaat uit ten minste één 
afgevaardigde van elke erkende wijk- of dorpsafdeling en 
voorts zoveel afgevaardigden, als waarop een wijk- of dorps-
afdeling binnen het door de algemene ledenvergadering van 
de gemeentelijke afdeling vast te stellen aantal bestuurs-
leden naar rato van zijn ledental recht heeft. 

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van een 
overeenkomstig artikel 32 van de statuten gevormde gemeen-
telijke afdeling worden door de algemene ledenvergadeHng 
in functie gekozen uit de leden van het bestuur. De voor-
zitter kan niet gelijk bestuurslid zijn van een onder deze 
gemeentelijke afdeling ressorterende wijk- of dorpsafdeling. 

4. Het bepaalde in artikel 11.2. tot en met 11.11. van dit re-
glement is ten aanzien van het bestuur van een overeenkom-
stig artikel 32 van de statuten gevormde gemeentelijke afde-
ling van overeenkomstige toepassing. 
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Tot de algemene ledenvergadering van een overeenkomstig ar-
tikel 32 van de statuten gevormde gemeentelijke afdeling heb-
ben alle leden, woonachtig binnen het werkgebied toegang. 
Stemgerechtigd zijn uitsluitend die personen, die door de 
erkende wijk- of dorpsafdeling als afgevaardigden aangewe-
zen zijn, alsmede de stemhebbende leden van het bestuur. 
Elke wijk- of dorpsafdeling is gerechtigd één afgevaardigde 
met stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de 
overeenkomstig artikel 32 van de statuten gevormde gemeente-
lijke afdeling. 
Daarenboven is elke wijk- of dorpsafdeling gerechtigd voor 
elk vol aantal van vijftig leden een extra stemgerechtigde 
afgevaardigde aan te wijzen. Afwijking van deze afvaardi-
gingsregeling is toegestaan, mits daartoe door het lande-
lijk dagelijks bestuur toestemming is verleend. 
De in artikel 15.2. en 15.6 van dit reglement bedoelde af-
gevaardigden worden aangewezen door de algemene ledenverga-
dering van elke betrokken wijk- of dorpsafdeling bij schrif-
telijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kan-
didaatstelling. 
In afwijking van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek is 
het uitbrengen van een stem bij volmacht hierbij niet toe-
gestaan. 

taken WA 

ST, art. 29 tIm 33 Artikel 16 

Met betrekking tot de taken van een wijk- of dorpsafdeling is 
het bepaalde in artikel 13 van dit reglement van overeenkom-
stige toepassing. 

afvaardiging naar andere verbanden en congres 

ST, art. 29 tIm  33 Artikel 17 

Elke overeenkomstig artikel 32 van de statuten erkende ge-
meentelijke afdeling heeft het recht ten minste één afge-
vaardigde namens elke onder haar ressorterende wijk- of 
dorpsafdeling aan te wijzen als afgevaardigde naar de al-
gemene ledenvergadering van de verbanden, waartoe de gemeen-
telijke afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, alsmede 
naar het Congres. 
Heeft de gemeentelijke afdeling op grond van haar ledental 
het recht meer afgevaardigden aan te wijzen, dan wordt de 
aanwijzing van deze vertegenwoordigers bepaald, naar rato 
van de ledentallen van de onder haar ressorterende wijk-
of dorpsafdelingen. De verdeelsleutel dient te zijn vast-
gesteld in het artikel 33 van de statuten bedoelde regle-
ment van de gemeentelijke afdeling. 

taken WA/afvaardiging 
naar andere verbanden 
en congres 
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Komen voor de aanwijzing van een afgevaardigde vertegen-
woordigers van twee of meer wijk- of dorpsafdelingen in 
aanmerking dan wordt de keuze bepaald op een vertegenwoor-
diger van die wijk- of dorpsafdeling, welke voor wat be-
treft het aantal leden, na vaststelling van de in artikel 
17.2. van dit reglement bedoelde verdeelsleutel, het 
grootste overschot heeft. 
De in artikel 17.1. van dit reglement bedoelde afgevaardig-
den worden bij schriftelijk verkiezing aangewezen door de 
algemene ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling op 
bindende voordrachten van de betreffende wijk- of dorpsaf-
delingen, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstel-
ling. In het reglement van de gemeentelijke afdeling kan 
bepaald worden, dat elke hier bedoelde voordracht uit meer 
dan één kandidaat dient te bestaan. 

GA met één WA 

ST, art. 29 t/m 33 Artikel 18 

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

bestuur kamerkring (KK) 

ST, art. 34 tIm 43 Artikel 19 

1. Het bestuur van de kamerkring wordt gekozen door de algemene 
ledenvergadering en bestaat uit een oneven aantal van ten 
minste elf leden. Ten hoogste twee bestuursleden mogen beho-
ren tot dezelfde gemeentelijke, dan wel wijk- of dorpsafde-
ling. In geval een kamerkring tevens functioneert als ge-
meentelijke afdeling is afwijking hiervan toegestaan. 

2. De voorzitter van de kamerkring wordt door de algemene leden-
vergadering in functie gekozen. De voorzitter kan niet tege-
lijk voorzitter zijn van een onder de kamerkring ressorterend 
verband. 

3. Het bepaalde in artikel 11.2. tot en met 11.11. van dit regle-
ment is ten aanzien van het bestuur van een kamerkring van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een ka-
merkring in elk geval een dagelijks bestuur als orgaan kent. 

4. In het bestuur van de kamerkring dienen in elk geval zitting 
te hebben ten minste twee vertegenwoordigers van de in het 
werkgebied aanwezige erkende (werk) groep van het vrouwenbe-
raad en van de jongerenorganisatie. 

GA met  een  WA/bestuur SW 
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Indien als apart verband functionerend wijst de algemene 
ledenvergadering van de provinciale afdeling, die haar 
werkgebied heeft in de provincie, waarbinnen de kamerkring 
eveneens haar werkgebied heeft, één van haar bestuursleden 
aan als lid van het bestuur van de kamerkring. Dit bestuurs-
lid kan niet tegelijk lid van het bestuur van een andere ka-
merkring zijn. 
Een afgevaardigde van een bijzondere afdeling, waarvan het 
werkgebied tevens het werkgebied, of een deel daarvan, van 
de kamerkring bestrijkt, maakt als adviserend lid deel uit 
van het bestuur van de kamerkring. 

algemene ledenvergadering KK 

ST, art. 34 t/m 43 Artikel 20 

1. Het bepaalde in artikel 12.1. en 12.2. van dit reglement is 
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de algemene 
ledenvergadering vande kamerkring. 

2. Het bepaalde in artikel 12.3. van dit reglement is van over-
eenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproep 
wordt toegezonden aan de onder de kamerkring ressorterende 
gemeentelijke afdelingen en de erkende wijk- of dorpsafde-
1 ingen. 

3. Het bepaalde in artikel 12.4. en 12.5. van dit reglement is 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat het 
verzoek moet worden gedaan door ten minste honderd leden, 
ressorterend onder de betreffende gemeentelijke afdelingen, 
dan wel door ten minste vijf gemeentelijke afdelingen. Het 
recht van beroep is in dit geval bij het partijbestuur. Na 
instelling van beroep vindt een bijeengeroepen algemene le-
denvergadering plaats onder leiding van het partijbestuur. 

4. Tot de algemene ledenvergadering van de kamerkring hebben 
alle leden woonachtig binnen het werkgebied, toegang. Stem-
gerechtigd zijn uitsluitend die personen die door de gemeen-
telijke afdeling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede 
de stemhebbende leden van het bestuur. 

5. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigden 
met stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de 
kamerkring. Daarenboven is elke gemeentelijke afde-
ling gerechtigd voor elk vol aantal van honderd leden één 
extra afgevaardigde aan te wijzen, echter met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 17 van dit reglement. 

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

7. Op  een vergadering van de algemene ledenvergadering van de 
kamerkring worden de op de partijraad te behandelen zaken 
vooraf besproken. De in artikel 21.2.f. van dit reglement 
bedoelde afgevaardigden van de kamerkring brengen verslag 
uit op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

ATV xx 
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8. De algemene ledenvergadering van de kamerkring is bevoegd 
te  alien  tijde voorstellen en amendementen ter behandeling 
door de partijraad in te dienen bij het partijbestuur, ter-
wijl het verplicht is een voorstel of een amendement dat 
een gemeentelijke afdeling heeft ingediend, binnen een door 
het partijbestuur gestelde termijn th behandelen. 

taken KK 

3T, art. 34 t/m 43 Artikel 21 

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

2. De kamerkring heeft voorts tot taak: 

a. het (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van 
het CDA in het werkgebied; 

b. het voeren van de algemene propaganda en het (mede) coör-
dineren van de propaganda en activiteiten van de verban-
den binnen het werkgebied; 

C. het toezicht op alle verbanden -binnen het werkgebied; 
d. de bespreking van het politieke beleid in algemene zin en 

van het CDA in het bijzonder, alsmede het geven van alle 
gewenste en noodzakelijke voorlichting daaromtrent; 

e. het ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activi-
teiten in verband met het politieke vormings- en scho-
lingswerk, het jongerenwerk en het vrouwenwerk; 

f. de verkiezing van één of meer afgevaardigden en zijn (hun) 
plaatsvervanger(s) naar de partijraad en het partijbestuur, 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 37 en 41 van 
dit reglement; 

g. al hetgeen hem door het partijbestuur is of wordt opge-
dragen. 

overdracht taken en bevoegdheden KK aan PA 

ST, art. 34 tIm 43 Artikel 22 

1. Een besluit tot overdracht van taken en bevoegdheden, als in 
artikel 39 van de statuten bedoeld, wordt genomen door de al-
gemene ledenvergadering van de betreffende kamerkring, met 
dienverstande dat een tweederden meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen is vereist. 

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

taken KK/overdracht 
taken KS  aan  PA 
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3. Alvorens in te stemmen met het aldus genomen besluit onder- 
zoekt het partijbestuur of een dergelijk besluit door alle 
kamerkringen, die binnen de bedoelde provincie hun werkge-
bied hebben, op rechtsgeldige wijze is genomen, alsmede of 
de overdracht dezelfde taken en bevoegdheden omvat. Tevens 
wordt nagegaan of de eventueel te maken afspraken niet in 
strijd zijn of komen met de bepalingen van statuten en/of 
huishoudelijk reglement. 

4. De inhoud van het genomen besluit en de daarbij eventueel te 
maken afspraken worden vastgelegd in een in tweevoud op te 
stellen schriftelijke overeenkomst, dat door de voorzitters 
en secretarissen van alle betrokken kamerkringen en van de 
betreffende provinciale afdeling wordt ondertekend, waarna 
het ter mede-ondertekening wordt toegezonden naar het par-
tijbestuur. 

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

6. Direct na het van kracht worden zijn de betrokken kamerkrin-
gen en provinciale afdelingen, alsmede het partijbestuur ge-
houden in alle opzichten die maatregelen te nemen, welke wen-
selijk en noodzakelijk zijn om aan de gemaakte afspraken te 
voldoen. 

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

8. Binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot het on-
gedaan maken van de overeenkomst besluit het partijbestuur 
of hiermee wordt ingestemd, mede op grond van de overwegingen 
tot dit verzoek en de afspraken, welke in de artikel 22.4. van 
dit reglement bedoelde overeenkomst zijn vastgelegd. 

9. Na inwilliging van een verzoek tot het ongedaan maken van de 
overeenkomst worden alle overgedragen taken en bevoegdheden aan 
een provinciale afdeling weer terstond ten uitvoer gebracht 
door de hierbij betrokken kamerkringen. Hiervan worden alle 
betrokken partijverbanden, en organen schriftelijk door het 
partijbestuur op de hoogte gesteld. 

10. Alle betrokken partijverbanden en -organen dienen vanaf het 
moment dat een kamerkring overweegt een verzoek in te dienen 
tot het ongedaan maken van de overeenkomst, door deze kamer-
kring voortdurend schriftelijk op de hoogte te worden gehou-
den van alle feiten en gebeurtenissen, welke in verband staan 
met dit verzoek. 

overdracht taken  Xi  aan 
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overdracht taken KK aan regionale kringen (RK) 

ST, art. 34 t/m 43 Artikel 23 

1. Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorder-
lijk is, kan een kamerkring desgewenst - en met instemming 
van het partijbestuur - regionale verbanden binnen haar werk-
gebied instellen voor de uitvoering van bepaalde bij afzon-
derlijk reglement vast te stellen, taken. 

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

3. De grenzen van het werkgebied van een regionaal verband wor-
den bepaald door de kamerkring, waaronder het regionale ver-
band ressorteert, in overleg met het dagelijks bestuur. 

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

5. Indien het partijbestuur instemt met de instelling van een 
regionaal verband, wordt dit verband beschouwd als erkende 
regionale kring of statenkring. Alvorens de instemming wordt 
verleend, onderzoekt het partijbestuur of de besluiten rechts-
geldig zijn genomen en de afspraken, overeenkomstig de bepa-
lingen van statuten en/of huishoudelijk reglement zijn vast-
gelegd. Alle betrokken verbanden worden schriftelijk van het 
besluit van het partijbestuur op de hoogte gesteld. 

6. Direct na de instemming van het partijbestuur met de instel-
ling van een regionale kring of statenkring zijn alle betrok-
ken verbanden en het partijbestuur gehouden in alle opzich-
ten die maatregelen te nemen, welke wenselijk en noodzake-
lijk zijn om aan de gemaakte afspraken te voldoen. 

7. De kamerkring blijft te allen tijde (mee) verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de overgedragen taken aan een regio-
nale kring of statenkring. 

bestuur PA 

ST, art. 44 t/m .54 Artikel 24 

Met betrekking tot het bestuur van de provinciale afdeling is 
het bepaalde in artikel 19.1. tot en met 19.4 en in artikel 
19.6. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
Indien in het werkgebied van de provinciale afdeling twee of 
meer kamerkringen hun werkgebied hebben, wijst de algemene 
ledenvergadering van elk van deze kamerkringen één of meer 
van haar bestuursleden aan als lid van het bestuur van de 
provinciale afdeling tot een maximum van drie bestuursle-
den. Het definitieve aantal per kamerkring wordt na onder-
ling overleg schriftelijk vastgelegd. 

averdraaht taken KS  aan  
RK/bestuur PA 
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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 af-
deling kan niet tevens voorzitter zijn van een Kamerkring. 

algemene ledenvergadering PA 

ST, art. 44 tIm 54 Artikel 25 

Het bepaalde in artikel 20.1. tot en met 20.6. van dit regle-
ment is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de al-
gemene ledenvergadering van de provinciale afdeling. 

taken PA 

ST, art. 44 t/m 54 Artikel 26 

1. Met betrekking tot de taken van een provinciale afdeling is 
het bepaalde in artikel 13 van dit reglement van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande, dat in plaats van 
artikel 24 gelezen moet worden artikel 50 van de statuten. 

2. De provinciale afdeling heeft voorts tot taak: 

a. het (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van 
het CDA in het werkgebied; 

b. het voeren van de algemene propaganda en het (mede) coör-
dineren van de propaganda en activiteiten van de verbanden 
binnen het werkgebied, voor zover het betrekking heeft op 
provinciale aangelegenheden; 

C. de bespreking van het politieke beleid op provinciaal ni-
veau in algemene zin en van het CDA in het bijzonder, als-
mede het geven van alle gewenste en noodzakelijke voor-
lichting daaromtrent; 

4. het ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activi-
teiten in verband met het politieke vormings- en scholings-
werk, het jongerenwerk en het vrouwenwerk, een en ander 
voor zover van toepassing, in overleg met de betrokken 
kamerkringen binnen het werkgebied; 

e. al hetgeen haar door het partijbestuur is of wordt opge-
dragen; 

f. het uitvoeren van die taken en bevoegdheden van kamerkrin-
gen die overeenkomstige het bepaalde in artikel 39 van de 
statuten en in artikel 22.1. tot en met 22.6. van dit re-
glement zijn overgedragen. 

overdracht taken PA aan RK 

ST, art. 44 t/m 54 Artikel 27 

Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorderlijk 
is, kan een provinciale afdeling desgewenst - in overleg met de 

ALV PA/taken PAl 

11-14 overdracht taken aan RK 



huishoudelijk 
reglement 

kamerkring, welke binnen de grenzen van het werkgebied 
van de provinciale afdeling haar werkgebied heeft, en 
met instemming van het partijbestuur - regionale verban-
den binnen haar werkgebied instellen voor de uitvoering 
van bepaalde, bij afzonderlijk reglement nader vast te 
stellen, taken. 
Met betrekking tot de instelling van deze regionale verban-
den is het bepaalde in artikel 23.2. tot en met 23.7. van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

bestuur bijzondere afdeling (BA) 

ST, art. 55 t/m 63 Artikel 28 

Met betrekking tot het bestuur van een bijzondere afdeling 
voor zover het door meer dan één afdeling wordt gevormd, is 
het bepaalde in artikel 19.1. tot en met 19.4. en artikel 
19.6. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
De algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling en 
van de kamerkring waarvan het werkgebied, tevens het werkge-
bied van de bijzondere afdeling, voorzover het door meer dan 
één afdeling wordt gevormd, bestrijkt, wijst elke één van 
haar bestuursleden bij schriftelijke verkiezing aan, ten-
zij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, die als 
adviserend lid deel uitmaakt van het bestuur van de bijzon-
dere afdeling. 
Indien het betreft een bijzondere afdeling voor het gebied. 
waarvoor binnen de grenzen van een gemeente een deelraad wordt 
geformeerd, wijst de algemene ledenvergadering van de gemeente-
lijke afdeling bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling, één van haar bestuursle-
den aan, die als adviserend lid deel uitmaakt van het bestuur 
van deze bijzondere afdeling. Het hier bedoelde bestuurslid 
kan niet tevens als lid woonachtig zijn binnen de grenzen van 
het werkgebied van deze bijzondere afdeling. 

algemene ledenvergadering BA 

ST, art. 55 t/m 63 Artikel 29 

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

bestuur BA/AL V BA 
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taken BA 

ST, art. 55 tIm 63 Artikel 30 

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

deelname verkiezing openbaar lichaam en/of 
deelraad 

Artikel 31 

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

2. Het in artikel 31.1. van dit reglement bedoelde bestuur is 
verantwoordelijk voor de schriftelijke oproeping voor verga-
deringen in verband met de kandidaatstelling voor een open-
baar lichaam of een deelraad, welke gericht moeten zijn aan 
alle gemeentelijke afdelingen, en wijk- of dorpsafdelingen, 
die hun werkgebied hebben binnen de kieskringgrenzen van het 
openbaar lichaam, respectievelijk aan alle leden, woonachtig 
binnen de kieskringgrenzen van een deelraad. 

3. Het bestuur van de provinciale afdeling respectievelijk het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling is belast met de lei-
ding van de vergaderingen, als in artikel 31.2. van dit re-
glement bedoeld. 

taken BA/dee lname 
verkiezingen openbaar 
lichaam 
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III:  VAN DE ORGANEN reglement 

algemene bepalingen 

ST, art. 64 en st Artikel 32 

1. Leden van de in artikel 64 van de statuten genoemde organen 
zowel stemhebbend als adviserend dienen lid te zijn van het 
CDA. 

2. In alle gevallen waarin de statuten, dit reglement en/of an-
dere reglementen niet voorzien, voor zover het betreft het 
functioneren van organen, als in artikel 64 van de statuten 
genoemd, beslist het partijbestuur op voorstel van het dage-
lijks bestuur. 

congressamenstelling 

ST, art. 66 en 67 Artikel 33 

1. De in artikel 66 lid a.l. van de statuten bedoelde afgevaar-
digden worden aangewezen door de algemene ledenvergadering 
van elke gemeentelijke afdeling bij schriftelijk verkiezing, 
tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling.; 

2. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd 44n afgevaardigde 
met stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van het 
congres, onverminderd het bepaalde in artikel 17.1. van dit 
reglement. 
Daarenboven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor 
een telkenmale door het partijbestuur te bepalen vol aantal 
leden een extra afgeva.ardidgde aan te wijzen tot een maximum 
van vijf afgevaardigden, echter met inachtneming van het be-
paade in artikel 17 van dit reglement. 

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

4. Elke gemeentelijke afdeling dient ten minste twaalf weken voor 
een vergadering van het congres in kennis gesteld te zijn van 
de door het partijbestuur bepaalde sleutel, als bedoeld in 
artikel 33.3. van dit reglement, alsmede van het partijsecre-
tariaat de mededeling te ontvangen hoeveel personen de betref-
fende afdeling als stemgerechtigd(e) lid (leden) mag afvaar-
digen naar de vergadering van dat congres. 

5. Tenminste acht weken voor een vergadering van het congres 
dient het bestuur van elke gemeentelijke afdeling de namen 
en adressen van de aangewezen afgevaardigde(n) en zijn (hun) 
plaatsvervanger(s) schriftelijk ter kennis te brengen van 
het partijsecretariaat. 

6. Indien het congres, door onvoorziene omstandigheden binnen een 
termijn van twaalf weken in vergadering wordt bijeen geroepen, 
worden de in dit artikel genoemde sleutel en termijnen door 
het dagelijks bestuur bepaald. 

7. Voor elke in artikel 33.1. van dit reglement bedoelde afge-
vaardigde kan de algemene ledenvergadering van een gemeente- 

algemene bepalingen/ 
congressamenstelling 
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lijke afdeling één of  seer  plaatsvervangers aanwijzen. Een 
plaatsvervanger is gerechtigd bij verhindering van een af-
gevaardigde, als in artikel 33.1. van dit reglement bedoeld, 
in zijn plaats op te treden. 
Indien een afgevaardigde zich moet laten vervangen, dient 
het partijsecretariaat uiterlijk twee dagen voor de verga-
dering van het congres hiervan op de hoogte te zijn ge-
bracht. Een afgevaardigde zorgt zelf voor het overdragen 
van de vergaderstukken, welke zijn toegezonden, aan zijn 
plaatsvervanger. 
Het dagelijks bestuur heeft het recht een plaatsvervanger, 
die als zodanig tevoren niet door het bestuur van de gemeen-
telijke afdeling bij het partijsecretariaat schriftelijk is 
aangemeld het stemrecht op de vergadering van het congres 
te onthouden. 

werkwijze congres 

ST, art. 66 en 67 Artikel 34 

1. Het congres komt ten minste éénmaal per twee jaar in vergade-
ring bijeen. Het congres komt in ieder geval bijeen in het 
jaar, dat verkiezingen plaatsvinden voor de leden van de 
Tweede Kamer, met uitzondering van onvoorziene omstandig-
heden, bepaald in artikel 18 van het reglement, als bedoeld 
in artikel 143 van de statuten. Deze vergadering dient ten 
minste acht weken voor de dag, waarop de verkiezingen wor-
den gehouden, plaats te vinden. 

2. Voorts komt het congres bijeen, wanneer de partijraad op 
voorstel van het partijbestuur, daartoe besluit en/of wan-
neer ten minste honderd afdelingen en/of ten minste vijf 
kamerkringen, met opgaaf van redenen, dit verzoeken. Laatst-
bedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend bij het 
partijbestuur, dat binnen twaalf weken na verzending aan 
het verzoek moet voldoen. 

3. De plaats en het tijdstip van vergadering van het congres 
wordt door het partijbestuur bepaald. 

4. De vergaderingen van het congres zijn openbaar, tenzij en 
voor zover het congres zelf anders besluit. 

5. De verantwoordelijkheid voor de vergaderingen van het con-
gres berust bij het partijbestuur. De uitvoering van de 
werkzaamheden wordt gedelegeerd aan het dagelijks bestuur, 
dat onder meer een reglement van orde vaststelt voor de 
vergadering van het congres, dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de leden van het congres. 

6. Het dagelijks bestuur zorgt voor een tijdige oproep tot deel-
name aan een vergadering van het congres en verzending van 
alle relevante gegevens aan de leden van het congres. De op-
roep dient ten minste zes weken voor de vergaderdatum te wor-
den verzonden Alle gemeentelijke afdelingen worden ten minste 
zes weken voorafgaand aan de vergadering schriftelijk geïnfor-
meerd omtrent de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 

werkwijze congres 
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7. Gedurende een door het dagelijks bestuur te bepalen termijn 
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 in te dienen bij het partijbestuur. Het partij-
bestuur voorziet deze voorstellen van een pre-advies. Voor-
stellen en pre-advies worden ten minste twee weken vooraf-
gaand aan de vergadering van het congres aan de leden toe-
gezonden. 

8. Het partijbestuur heeft na het verstrijken van de in artikel 
34.7. van dit reglement genoemde termijn de bevoegdheid zijn 
voorstellen bij nota van wijziging te wijzigen. 

9. Over personen wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 
188 van de statuten schriftelijk gestemd, tenzij sprake is 
van enkelvoudige kandidaatstelling. In dat geval wordt voor-
gesteld betrokkene(n) bij acclamatie te verkiezen casu  quo  
te benoemen. Indien ten minste vijfentwintig leden van het 
congres dit verlangen, wordt desgewenst toch schriftelijk 
gestemd. 

10. Het congres kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake 
onderwerpen, waarover de leden schriftelijk vóór de betrok-
ken vergadering zijn geïnformeerd behoudens: 

a. ontwerp-uitspraken over politieke onderwerpen, die na 
bedoelde informatie actueel zijn geworden; 

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

één en ander voor zover het congres met meerderheid van stem- 
men tot de behandeling besluit. 

verkiezing voorzitter en ondervoorzitters 

ST, art. 66 en 67 Artikel 35 

De periodieke of tussentijdse verkiezing van de voorzitter en/of 
ondervoorzitter(s) vindt plaats volgens de navolgende procedure: 

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

2 Gedurende vier weken na verzending van de in artikel 35.1 
van dit reglement bedoelde voordracht heeft elke gemeentelijke 
afdeling de bevoegdheid schriftelijk aan het partijbestuur te 
verzoeken de naam van een door hem gewenste kandidaat toe te 
voegen. 

verkiezing voorzitter/ 
ondervoorzitters  
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Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste 
tien gemeentelijke afdelingen wordt gesteund. 

3. Ten minste zes weken voor de vergadering van het congres, als 
bedoeld in artikel 35.1. van dit reglement, worden de gemeente-
lijke afdelingen en de stemhebbende leden van de partijraad 
schriftelijk in kennis gesteld van de voordracht van de partij-
raad en de eventuele gestelde tegenkandidaten voor de verkie-
zing van de voorzitter en/of ondervoorzitter(s) onder gelijk-
tijdige toezending van een door het partijsecretariaat gewaar-
merkt stembiljet. 

4. De algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke afdeling 
bepaalt bij schriftelijke stemming, tenzij er sprake is van 
enkelvoudige kandidaatstelling, de keuze uit de gestelde kan-
didaten. 

5. Het ingevulde stembiljet kan tot drie dagen voor de vergade-
ring van het congres, als bedoeld in artikel 35.1. van dit 
reglement, worden toegezonden naar het partijbestuur of door 
een afgevaardigde tijdens de vergadering van het congres wor-
den ingeleverd. 

6 Voor de stemhebbende leden van de partijraad is dezelfde pro-
cedure van toepassing. 

7. Het congres benoemt een stemcommissie, die belast wordt met 
de telling van de uitgebrachte stemmen, welke wordt vastge-
legd in een proces-verbaal. 

8. Het congres stelt na het mondeling verslag van de ingestelde 
stemcommissie ter vergadering de uitslag van de verkiezing 
van de voorzitter en/of ondervoorzitter(s) definitief vast. 

9. De gemeentelijke afdelingen brengen inzake de verkiezing van de 
voorzitter en/of ondervoorzitter(s) hun stem uit naar rato van 
het ledental. Aan elke gemeentelijke afdeling wordt per vacature 
één stem toegekend en voorts voor elk vol aantal van vijfenze-
ventig leden één stem meer. Het aantal stemmen, dat een gemeen-
telijke afdeling per vacature kan uitbrengen, wordt vermeld op 
het in artikel 35.3. van dit reglement bedoelde stembiljet. 

10. ue stemnebbence reoen van de partijraad kunnen voor iedere va-
cature elk één stem uitbrengen, hetgeen eveneens wordt vermeld 
op het in artikel 35.3. van dit reglement bedoelde stembiljet- 

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

verkiezing leden en plaatsvervangers commissie 

ST, art. 66 en 67 Artikel 36 
van beroep 

 

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

1. Ten minste twaalf weken voor de vergadering van het congres, als 
bedoeld in artikel 67 lid k van de statuten, stelt de partij-
raad een voordracht op voor de verkiezing van de leden en/of 
hun plaatsvervangers van de commissie van beroep. 

verkiezing leden 
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De voordracht wordt terstond schriftelijk ter kennis gebracht 
aan de leden van het congres, voor zover zij geen partijraads-
lid zijn, en aan de gemeentelijke afdelingen. 

2. Gedurende vier weken na verzending van de in artikel 36.1. van 
dit reglement bedoelde voordracht heeft elk stemhebbend lid van 
het congres, alsmede elke gemeentelijke afdeling, de bevoegd-
heid schriftelijk aan het partijbestuur te verzoeken de naam 
van een door hem gewenste kandidaat toe te voegen. 
Aan het verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijf-
tig leden van het congres, dan wel door ten minste tien gemeen-
telijke afdelingen, wordt gesteund. 

3. Met betrekking tot de verkiezing van de leden en/of hun plaats-
vervangers van de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 
67 lid k van de statuten., worden de stemhebbende leden van het 
congres schriftelijk in kennis gesteld van de voordracht van 
de partijraad, en de eventuele gestelde tegenkandidaten, onder 
gelijktijdige toezending van een door het partijsecretariaat 
gewaarmerkt stembiljet. 

4. Het ingevulde stembiljet kan tot drie dagen voor de vergadering 
van het congres, als bedoeld in artikel 67 lid k van de statu-
ten, worden toegezonden naar het partijbestuur of op de verga-
dering van het congres persoonlijk worden ingeleverd 

5. Met betrekking tot de telling der stemmen is het bepaalde in 
artikel 35.7. en 35.8. van dit reglement van toepassing. 

6. De stemhebbende leden van het congres kunnen voor iedere vaca-
ture één stem uitbrengen. 

7. De procedure neergelegd in artikel 36.1. tot en met 36.6. van 
dit reglement is eveneens van toepassing op de verkiezing van 
de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commis-
sie van beroep. Beiden dienen verkozen te zijn tot lid van de 
commissie van beroep. 

samenstelling partijraad 

ST, art. 68 en 69 Artikel 37 

1. De in artikel 68 lid a,2. van de statuten bedoelde afgevaardig-
den worden aangewezen door de algemene ledenvergadering van elke 
kamerkring bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van 
enkelvoudige kandidaatstelling. 

2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste vijf afgevaardigden aan 
te wijzen als leden van de partijraad. Daarenboven is elke ka-
merkring gerechtigd voor elk vol aantal van duizend leden een 
extra afgevaardigde aan te wijzen. 
Het maximum aantal afgevaardigden van een kamerkring is ongeacht 
het ledental gesteld op vijfentwintig personen. 

3. De zittingsduur van de leden van de partijraad is vier jaar. 
Inzake aftreden, herverkiezing en vervulling van tussentijdse 
vacature is het bepaalde in de artikelen 189 tot en met 192 van 
de statuten van toepassing. 

samenstelling partijraad 
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Voor elke in artikel 37.1. van dit reglment bedoelde afge-
vaardigde-kan de algemene ledenvergadering van een kamer-
kring, eveneens bij schriftelijke verkiezing, tenzij er 
sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling, een vaste plaats-
vervanger aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd bij 
verhindering van een afgevaardigde, als in artikel 37.1. van 
dit reglement bedoeld, in zijn plaats op te treden. 
Inzake de vervanging van een afgevaardigde op een vergadering 
van de partijraad is het bepaalde in artikel 33.5., 33.8. en 
33.9. van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat in plaats van het bestuur van de gemeente-
lijke afdeling gelezen moet worden het bestuur van de kamer-
kring. 

werkwijze partijraad 

ST, art. 68 en 69 Artikel 38 

1. De partijraad komt ten minste twee maal per jaar in vergadering 
bijeen. Lén vergadering wordt in elk geval in de eerste helft 
van het jaar gehouden, terwijl een andere vergadering in elk 
geval in de tweede helft van het jaar wordt gehouden. 

2. Voorts komt de partijraad bijeen, wanneer het partijbestuur 
daartoe besluit en/of wanneer ten minste vijfenzeventig le-
den van de partijraad en/of ten minste drie kamerkringen, met 
opgaaf van redenen, dit verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend bij 
het partijbestuur, dat binnen acht weken na verzending aan het 
verzoek moet voldoen. 

3. De plaats en het tijdstip van een vergadering van de partij-
raad wordt door het dagelijks bestuur bepaald. 

4. De vergaderingen van de partijraad zijn openbaar, tenzij en 
voor zover de partijraad zelf anders besluit. 

5. De verantwoordelijkheid voor de vergaderingen van de partij-
raad berust bij het partijbestuur. De uitvoering van de werk-
zaamheden wordt gedelegeerd aan het dagelijks bestuur, dat 
onder meer een reglement van orde vaststelt voor de vergade-
ring van de partijraad, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de leden van de partijraad. 

6. Het dagelijks bestuur zorgt voor een tijdige oproep tot deel-
name aan een vergadering van de partijraad en verzending van 
relevante gegevens aan de leden van de partijraad. De oproep 
dient, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, ten minste 
vier weken voor de vergaderdatum te worden verzonden. 
Alle kamerkringen worden, uitgezonderd bijzondere omstandig-
heden, ten minste drie weken voorafgaand aan de vergadering 
schriftelijk geïnformeerd omtrent de inhoud van de te bespre-
ken onderwerpen. 

werkwijze partijraad 
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7. Gedurende een door het dagelijks bestuur te bepalen termijn 
van ten minste één week na verzending van de stukken heeft 
een kamerkring de bevoegdheid voorstellen, en daaronder be-
grepen amendementen, welke verband houden met deze stukken, 
ter behandeling door de partijraad in te dienen, bij het par-
tijbestuur. 
Het partijbestuur voorziet deze voorstellen van een pre-ad 
vies. Voorstellen en pre-adviezen worden zo mogelijk ten 
minste één week voorafgaand aan de vergadering van de partij-
raad aan de leden toegezonden. 

8. De kamerkring is verplicht een voorstel of een amendement, dat 
een gemeentelijke afdeling ter behandeling door de partijraad 
bij haar heeft ingediend, binnen een door het dagelijks bestuur 
vastgestelde termijn te behandelen. 
De kamerkring beslist welke voorstellen of amendementen van de 
gemeentelijke afdeling door haar worden overgenomen om, over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 69 lid q van de statuten en 
artikel 38.7. van dit reglement, te worden ingediend. 

9. Indien een voorstel of amendement van een gemeentelijke afdeling 
niet door de kamerkring is overgenomen, heeft de betreffende 
gemeentelijke afdeling de bevoegdheid zelf dat voorstel of 
amendement toe te zenden aan het partijbestuur, vergezeld van 
een schriftelijke toelichting. De betreffende gemeentelijke 
afdeling heeft tevens het recht een vertegenwoordiger te zen-
den naar de vergadering van de partijraad, waarin het voor-
stel of amendement wordt behandeld, om desgewenst een monde-
linge toelichting te geven. 

10. Het partijbestuur heeft na het verstrijken van de in artikel 
38.8. van dit reglement genoemde termijn de bevoegdheid zijn 
voorstellen bij nota van wijziging te wijzigen. 

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

12. Het bestuur van iedere bijzondere Organisatie is eveneens be-
voegd voorstellen en amendementen ter behandeling door de par-
tijraad in te dienen bij het partijbestuur. 
Het ter zake bepaalde in de artikelen 38.7. tot en met 38.11. 
van dit reglement is van overeenkomstige toepassing, tenzij 
het dagelijks bestuur anders besluit. 

13. In de vergadering van de partijraad in de eerste helft van 
het jaar, als bedoeld in artikel 38.1. van dit reglement, wor 
den behandeld de jaarverslagen van de partij en van iedere bij-
zondere Organisatie, binnen het partijverband werkzaam, en 
wordt in het bijzonder het politiek beleid van de fracties 
in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
alsmede van de fractie in het Europese Parlement besproken. 
Ter behandeling van bepaalde onderwerpen kunnen sprekers wor-
den uitgenodigd. 

14. Uiterlijk in de vergadering in de tweede helft van het jaar, 
als bedoèld in artikel 38.1. van dit reglement, worden de 
financiële jaarverslagen van het voorafgaande boekjaar en de 
begrotingen voor het komende boekjaar van de partij en van 
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iedere bijzondere organisatie, binnen het partijverband werk-
zaam behandeld. Ter behandeling van bepaalde onderwerpen kun-
nen sprekers worden uitgenodigd. 

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

16. Met betrekking tot de stemming over personen is het bepaalde 
in artikel 34.9.  van dit reglement van overeenkomstige toepas-
sing. 

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

verkiezing leden partijbestuur (PB) 

ST, art. 70 en 71 Artikel 39 

1. Ten minste acht weken voor de vergadering van de partijraad, 
waarop de leden van het partijbestuur, overeenkomstig het be-
paalde in artikel 69 lid n en in de artikelen 189 tot en met 
192 van de statuten, dienen te worden verkozen, casu  quo  her 
kozen, stelt het partijbestuur een voordracht op voor de ver-
kiezing van ten minste tien leden van het partijbestuur door 
de stemhebbende leden van de partijraad. Het definitieve aan-
tal wordt, op voorstel van het partijbestuur, bepaald door de 
partijraad. De voordracht wordt terstond schriftelijk ter ken-
nis gebracht van de leden van de partijraad en van de kamer-
kringen. 

2. Gedurende zes weken na verzending van de in artikel 39.1. van 
dit reglement bedoelde voordracht heeft elk lid van de partij-
raad en/of elke kamerkring bevoegdheid schriftelijk aan het 
partijbestuur te verzoeken de naam van een door hem gewenste 
kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer 
het door ten minste vijfentwintig leden van de partijraad en/of 
door ten minste drie kamerkringen wordt gesteund 

3. Ter vergadering wordt aan elk stemhebbend lid van de partijraad 
of zijn plaatsvervanger een door het partijsecretariaat gewaar-
merkt stembiljet uitgereikt. Het ingevulde stembiljet kan ge-
durende een door het dagelijks bestuur vast te stellen termijr 
tijdens de vergadering van de partijraad worden ingeleverd. 

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

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

6. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen voor iedere va-
cature elk één stem uitbrengen 

verkiezing leden PB 
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samenstelling PB 

ST, art. 70 en 71 Artikel 40 

1. De in artikel 70 lid a.3. van de statuten bedoelde afgevaar-
digden worden aangewezen door de algemene ledenvergadering 
van elke kamerkring bij schriftelijke verkiezing, tenzij 
sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 

2. Elke kamerkring is gerechtigd ten minste één afgevaardigde 
aan te wijzen als lid van het partijbestuur. Daarenboven 
is elke kamerkring gerechtigd voor elk vol aantal van vijf- 
enzeventighônderd leden een extra afgevaardigde aan te wijzen 
Het maximum aantal afgevaardigden van een kamerkring is on-
geacht het ledental gesteld op drie personen. 

3. De zittingsduur van de leden van het partijbestuur is vier 
jaar. Inzake aftreden, herverkiezing en vervulling van tus-
sentijdse vacature is het bepaalde in de artikelen 189 tot 
en met 192 van de statuten van toepassing. 

4. Voor elke in artikel 40.1. van dit reglement bedoelde afge-
vaardigde kan de algemene ledenvergadering van een kamerkring 
eveneens bij schriftelijke verkiezing, één plaatsvervanger 
aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd bij verhinde-
ring van een afgevaardigde, als in artikel 40.1. van dit 
reglement bedoeld, in zijn plaats op te treden. 

werkwijze PB 

ST, art. 70 en 71 Artikel 41 

1. Het partijbestuur komt ten minste zes  meal  per jaar, in ver-
gadering bijeen. 

2. Voorts komt het partijbestuur bijeen, wanneer het dagelijks 
bestuur en/of het presidium daartoe besluit en/of wanneer 
ten minste tien leden van het partijbestuur en/of ten minste 
twee kamerkringen, met opgaaf van redenen, dit verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend 
bij 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 en/of kamerkringen de bevoegdheid zelf voor bijeenroe-
ping zorg te dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien 
in de leiding van die partijbestuursvergadering. 

3. De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het partij-
bestuur worden door het presidium bepaald. 

4. De vergaderingen van het partijbestuur zijn besloten, tenzij 
en voor zover het partijbestuur zelf anders besluit. 

5. De leiding van het partijbestuur berust bij het presidium. Het 
presidium bepaalt de orde voor de vergaderingen van het partij-
bestuur zulks onder goedkeuring van het partijbestuur zelf. 

6. Het presidium zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor 
een zoveel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een verga-
dering van het partijbestuur en verzending van alle relevante 
en noodzakelijke gegevens aan de leden van het partijbestuur. 

samenstelling PB/ 
werkwijze PB 
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7. Elk lid van het partijbestuur is bevoegd voorafgaand aan of 
tijdens een vergadering voorstellen ter behandeling door het 
partijbestuur te doen. Zo mogelijk voorziet het dagelijks be-
stuur of het presidium deze voorstellen van een pre-advies. 

8. Het partijbestuur bereidt de voorstellen ter behandeling op 
de partijraad en op het congres voor en zorgt voor de uit-
voering van genomen besluiten. 

9. Het partijbestuur doet de benoemingen, neemt de beslissingen en 
verricht voorts alle werkzaamheden welke door of krachtens de 
bepalingen van de statuten en/of reglementen aan hem zijn op-
gedragen. Het beslist in spoedeisende aangelegenheden en in 
alle gevallen, waarin door de statuten en/of reglementen niet. 
is voorzien. 

10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid g van de statuten 
is het partijbestuur verantwoordelijk voor de uitgave van par-
tij-organen. Het benoemt de leden van de redacties van deze 
organen en stelt een reglement en/of richtlijnen voor een re-
dactie vast. 

11. Met betrekking tot de verkiezing van de in artikel 71 lid o en p 
van de statuten genoemde penningmeester en de leden van het dage-
lijks bestuur stelt het dagelijks bestuur zo mogelijk een voor-
dracht op, welke overigens op generlei wijze bindend is. 

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

samenstelling dagelijks  bestuur (DB) 

ST, art. 72 en 73 Artikel 42 

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 stem-
hebbende leden van het partijbestuur bij schriftelijke verkie-
zing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 

2. Twee of meer afgevaardigden van dezelfde kamerkring kunnen niet 
tegelijk lid zijn van het dagelijks bestuur. 

3. 0e zittingsduur van de leden van het dagelijks bestuur is  vie  
jaar Inzake aftreden, herverkiezing en vervulling van tussen-
tijdse vacature is het bepaalde in de artikelen 189 tot en met 
192 van de statuten van toepassing. 

4. Het bepaalde in artikel 193 van de statuten is met betrekking 
tot de stemhebbende leden van het dagelijks bestuur niet van 
overeenkomstige toepassing. 

samenstelling  DS 
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werkwijze DB 

ST, art. 72 en 73 Artikel 43 

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

2. Voorts komt het dagelijks bestuur bijeen, wanneer het presi-
dium 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 te zijn ingediend bij 
de voorzitter, die binnen twee weken na verzending aan het ver-
zoek moet voldoen. 
Voldoet de voorzitter niet binnen de gestelde termijn aan het 
verzoek, dan hebben de bedoelde leden de bevoegdheid zelf voor 
bijeenroeping zorg te dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen 
voorzien in de leiding van die vergadering van het dagelijks 
bestuur. 

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

4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. 
5. De leiding van het dagelijks bestuur berust bij de voorzitter. 

Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur. 

6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, 
voor een, zoveel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan 
een vergadering van het dagelijks bestuur en verzending van 
alle relevante en noodzakelijke gegevens aan de leden van het 
dagelijks bestuur. 

7. Het dagelijks bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling 
door het partijbestuur voor en zorgt voor uitvoering van ge-
nomen besluiten, alsmede voor de handhaving van de bepalin-
gen in statuten en/of reglementen. 

8. Met betrekking tot de eventuele stemming over personen is het 
bepaalde in artikel 34.9. van dit reglement van toepassing, 
met dien verstande, dat desgewenst toch schriftelijk wordt 
gestemd, wanneer één stemhebbend lid van het dagelijks bestuur 
dit verlangt. 

werkwijze presidium 

ST, art. 74 en 75 Artikel 44 

1. Het presidium komt ten minste twaalf maal per jaar in vergade-
ring bijeen. 

2. Voorts komt het presidium bijeen, wanneer de voorzitter daar-
toe besluit en/of 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 heb-
ben bedoelde leden het recht van beroep op het dagelijks be-
stuur, dat in deze nader beslist. 

werkwijze  DS!  
werkwijze presidium 
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De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het pre-
sidium worden door de voorzitter bepaald 
De vergaderingen van het presidium zijn besloten. 
De leiding van het presidium berust bij de voorzitter. 
Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het presidium. 
De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, 
voor een, zoveel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan de 
vergadering van het presidium en verzending van alle relevan-
te en noodzakelijke gegevens aan de leden van het presidium 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 75 lid c van de statu-
ten verricht het presidium namens het partijbestuur rechts-
handelingen met dien verstande dat dit ook kan geschieden 
door de voorzitter of een van de beide ondervoorzitters en 
de partijsecretaris of zijn plaatsvervanger. 
Aan de voorzitter en/of de ondervoorzitters en/of de penning-
meester kan door het partijbestuur een financiële vergoeding. 
voor hun werkzaamheden worden toegekend, welke jaarlijks kan 
worden bezien. 

verkiezing leden financiële commissie 

Artikel 45 

Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de financiële 
commissie is het bepaalde in artikel 39 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

verkiezing leden 
financihie commissie 
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IV:  VAN DE BIJZONDERE ORGANEN 

algemene bepalingen 

ST, art. 76 tIm 10.5 M'tikel 46 

1. Leden van de in artikel 76 van de statuten genoemde bijzon-
dere organen, zowel stemhebbénd als adviserend, dienen lid 
te zijn van het CDA. 

2. In alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement en/of 
statuten en reglementen, als bedoeld in artikel 78 van de 
statuten, en/of andere reglementen niet voorzien, voor zo-
ver het betreft de functionering van bijzondere organen, 
als in artikel 76 van de statuten genoemd, beslist het par-
tijbestuur, na overleg met het betreffende bijzondere or-
gaan. 

3. De in artikel 78 van de statuten bedoelde statuten en/of re 
glementen mogen geen bepalingen omvatten strijdig met de sta-
tuten en/of dit reglement. 

4. Leden van een bijzonder orgaan dienen bij hun werkzaamheden 
ten behoeve van dat bijzondere orgaan te voldoen aan de be-
palingen van de statuten, van dit reglement en van de sta-
tuten en/of reglementen als bedoeld in de artikelen 77 en 
78 van de statuten. 

adviserende leden 

ST, art. 76 .5/rn 105 Artikel 47 

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

2. Een bijzonder orgaan en/of een bijzondere organisatie is be-
voegd een, in artikel 47.1. van dit reglement bedoelde verte-
genwoordiger te doen vervangen, indien en wanneer dit noodza-
kelijk is. 

3. Dok een in artikel 84 van de statuten bedoelde vertegenwoor-
diger van de Eerste Kamerfractie, van de Tweede Kamer-fractie 
en/of van de Nederlandse christen-democratische leden in het 
Europese parlement kan zich laten vervangen, indien en wan-
neer dit nood-zakelijk is. 

4. Andere adviserende leden van een bijzonder orgaan worden aan-
gewezen, casu  quo  benoemd door het betreffende bijzondere or-
gaan, overeenkomstig het bepaalde in het in artikel 77 van de 
statuten bedoelde reglement. 

verkiezing leden bijzondere organen 

ST, art. 76 t/m 105 Artikel 48 

1. De voorzitter van een bijzonder orgaan, als bedoeld in artikel 
76 van de statuten, wordt in functie verkozen, casu  quo  aange-
wezen door de partijraad. 

algemene bepalingen/ 
adviserende leden/  
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2. Ten minste zes weken voor de vergadering van de partijraad, 
waarop de in artikel 48.1. van dit reglement bedoelde voor-
zitter, dient te worden verkozen, casu  quo  herkozen, casu  
quo  aangewezen, stelt het partijbestuur een voordracht op 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 81, 85, 100 en 
104 van de statuten en in artikel 48.2. van dit reglement 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter kennis gebracht 
aan de leden van de partijraad en aan de kamerkringen. 

3. Gedurende vier weken na verzending van de in artikel 48.2. van 
dit reglement bedoelde voordracht heeft elk lid van de partij-
raad en/of elke kamerkring de bevoegdheid schriftelijk aan het 
partijbestuur te verzoeken de naam van een door hem gewenste 
kandidaat toe te voegen. Aan dat verzoek wordt voldaan, wan-
neer het door ten minste vijfentwintig leden van de partijraad 
en/of door ten minste drie kamerkringen wordt gesteund. 

4. Indien een voordracht uit meer dan én kandidaat bestaat wordt 
ter vergadering aan elk stemhebbend lid van de partijraad of 
zijn plaatsvervanger een door het partijsecretariaat gewaar-
merkt stembiljet uitgereikt. Het ingevulde stembiljet kan 
gedurende een door het dagelijks bestuur vast te stellen ter-
mijn tijdens de vergadering van de partijraad worden ingele-
verd. 

5. Met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de ver-
kiezing van de in artikel 48.1. van dit reglement bedoelde 
voorzitter is het bepaalde in artikel 39.4.  en 39.5 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassing. 

6. De stemhebbende leden van de partijraad kunnen voor iedere va-
cature elk één stem uitbrengen. 

7. Voor de benoeming van de overige stemhebbende leden van bijzon-
dere organen door het partijbestuur, stelt het dagelijks bestuur 
een voordracht op overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
80 respectievelijk 81, 84, 85 en 100 van de statuten De voor-
dracht wordt terstond schriftelijk ter kennis gebracht aan de 
leden van het partijbestuur, van de kamerkringen en van de bij-
zondere organen. 

8. Gedurende drie weken na verzending van de in artikel 48.7. van 
dit reglement bedoelde voordracht heeft elk lid van het partij-
bestuur en/of elke kamerkring en/of elk bijzonder orgaan de be-
voegdheid schriftelijk aan het dagelijks bestuur te verzoeken 
de naam van een door hem gewenste kandidaat toe te voegen. Aan 
dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijf le-
den van het partijbestuur en/of door ten minste twee kamerkrin-
gen en/of door één bijzonder orgaan wordt gesteund. 

9. Met betrekking tot de stemming over en de vaststelling van de 
uitslag van de verkiezing van de in artikel 48.7. van dit re-
glement bedoelde stemhebbende leden van bijzondere organen is 
het bepaalde in de artikelen 39.3. tot en met 39.6 van dit re-
glement van overeenkomstige toepassing. 

10. Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de financiële 
commissie, de leden en hun plaatsvervangers, alsmede de voor-
zitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie van 
beroep---een aantal leden van de huisvestingscommissie en de per- 

leden bijzondere organen  
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sonen, bestemd om voorzitter van een kamer te worden, als 
bedoeld in artikel 5 van het reglement van het college van 
binded adviseurs, vinden, in tegenstelling tot de in dit 
artikel vermelde procedure, de betreffende bepalingen in 
statuten , dit huishoudelijk reglement en/of reglementen 
toepassing. 

benoeming vertegenwoordigers 

76 t/m lOt Artikel 49 

1. Met de verkiezing, casu  quo  benoeming van een vertegenwoor-
diger van een bijzonder orgaan in een orgaan of organisatie 
buiten het partijverband, waartoe het betreffende bijzondere 
orgaan de afvaardigingsbevoegdheid heeft, dient het partij-
bestuur in te stemmen. 

2. De verkiezing, casu  quo  benoeming van vertegenwoordigers van 
de partij door het partijbestuur dient, indien van toepas-
sing, te geschieden in overleg met en na voordracht van het 
betreffende bijzondere orgaan, 

benoeming vertegen-
woordigers  
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V: VAN DE BIJZONDERE ORGANISATIES 

algemene bepalingen 

ST, art. 106 tIm 130 Artikel 50 

Leden van de in de artikelen 108, 113 en 125 van de statuten ge-
noemde bijzondere organisaties, zowel stemhebbend als adviserend 
dienen lid te zijn van het CDA. 

verkiezing voorzitter 

ST, art. 106 t/m 130 Artikel 51 

Met betrekking tot de verkiezing, casu  quo  aanwijzing van de voor-
zitter van de in de artikelen 108 en 125 van de statuten genoemde 
bijzondere organisaties is het bepaalde in artikel 48.1. tot en 
met 48.6. van dit reglement van toepassing, met dien verstande, 
dat de voordracht wordt opgesteld door de genoemde bijzondere or-
ganisatie, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 110 en 127 
van de statuten. 

indiening jaarstukken 

ST, art. 106 t/m 130 Artikel 52 

De in artikel 106 van de statuten genoemde bijzondere organisaties 
zijn verplicht het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over 
het voorafgaande boekjaar, alsmede de begroting voor het komende 
boekjaar, ten minste acht weken vóór de in artikel 111 van de sta-
tuten bedoelde vergadering van de partijraad bij het partijbestuur 
in te dienen. 

algemene bepalingenl 
verkiezing voorzitter/ 
indiening jaarstukken 

V-i 



huishoudelijk 
reglement  

VI: VAN HET  PARTIJSECRETARIAAT 

administratieve taken 

ST, art. 136 t/m 141 Artikel 53 

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

2. De werkzaamheden in verband met de administratieve activitei-
ten van bijzondere organen, welke onder andere de administra-
tie, de voorbereiding en verwerking, alsmede verzending van 
stukken, alsook voorbereiding en uitvoering van besluiten kan 
of kunnen betreffen, worden in onderling overleg tussen het 
partijsecretariaat en het betreffende bijzondere orgaan vast-
gesteld. 
De boekhouding van bijzondere organen is ondergebracht bij de 
boekhouding van de partij. 

3. De werkzaamheden in verband met de administratieve activiteiten 
van bijzondere organisaties, welke onder andere de ledenadmini-
stratie, de verzending van stukken en de boekhouding kan of kun-
6en betreffen worden in onderling overleg tussen het partijse-
cretariaat en de betreffende bijzondere organisatie vastgesteld 

4. Bij verschil van mening omtrent de vaststelling en/of witvoe-
ring van administratieve werkzaamheden tussen het partijsecre-
tariaat en een bijzonder orgaan en/of een bijzondere Organisa-
tie beslist het partijbestuur. 

benoeming personeel 

ST, art. 136 t/m 141 Artikel 54 

In beginsel wordt het personeel van het partijbureau, overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 71 lid k van de statuten benoemd, ge-
schorst of ontslagen na overleg met het betreffende bijzondere or-
gaan, 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. 

administratieve taken/ 
benoeming personeel  
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technische en campagnecommissie 

ST, art. 142 t/m 164 Artikel 55 

Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de 
leden van elk vertegenwoordigend lichaam een commissie in, wélke 
belast wordt met de voorbereiding en uitvoering van de campagne-
activiteiten. 
De partijsecretaris heeft de leiding bij de algehele Organisa-
tie van de campagnevoering, daarin bijgestaan door nader aan 
te wijzen medewerkers van het partijsecretariaat. 
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 advi-
seren over die maatregelen, welke verband houden met de tech-
nische voorbereiding op en de wijze van kandidaatstelling, als-
mede met het geven van adviezen ter bevordering van de verkie-
zing van de gestelde kandidaten voor de leden van vertegenwoor-
digende lichamen. 
Met het secretariaat van deze commissie wordt een door het par-
tijbestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat be-
last. 
Ter zake de voorbereiding en de te voeren activiteiten voor de 
verkiezing van leden van de Provinciale Staten pleegt het be-
stuur van de betreffende provinciale afdeling, als bedoeld in 
artikel 154 van de statuten, direct of indirect overleg met 
de door het partijbestuur ingestelde, en in artikel 55.1 res-
pectievelijk 55.2. van dit reglement bedoelde commissies. 
Ter zake de voorbereiding en de te voeren activiteiten voor de 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, van een vertegen-
woordigend openbaar lichaam, en/of van een deelraad pleegt het 
bestuur van de betreffende afdeling, als bedoeld in artikel 159 
respectievelijk artikel 162 van de statuten, direct of indirect 
overleg met een door het bestuur van de provinciale afdeling 
waaronder het werkgebied van de betreffende afdeling ressor-
teert, ingestelde commissie, welke belast wordt met de voorbe-
reiding en de uitvoering van, alsmede de advisering over de 
campagne-activiteiten in de betreffende regio. 
Indien noodzakelijk en gewenst kan het bestuur van een in arti 
kel 55.4. van dit reglement bedoelde afdeling een beroep doen 
op de medewerking, casu  quo  de advisering van de in de arti-
kelen 55.1., 55.2. en 55.4. van dit reglement bedoelde com-
missies. 

technische en campagne-
commissie 
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VIII:  VAN DE REGLEMENTEN 

inwerkingtreding 

ST, art. 165 t/m 181 Artikel 56 

1. De bepalingen van reglementen en statuten, als bedoeld in 
artikel 172 respectievelijk in artikel 173 van de statuten 
treden eerst in werking, nadat de partijraad deze heeft vast-
gesteld, casu  quo  goedgekeurd. 

2. Met betrekking tot wijziging en/of aanvulling van reglemen-
ten en statuten, als bedoeld in artikel 172 respectievelijk 
in artikel - 173 van de statuten is het bepaalde in artikel 
56.1. van overeenkomstige toepassing. 

wijzigingsprocedure 

ST, art. 165 t/m 181 Artikel 57 

1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de in artikel 
174 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 ka-
merkring, alsmede aan het betreffende bijzondere orgaan ter 
kennis te worden gebracht. 

2. Elk lid van de partijraad en/of 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. 

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. 

4. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de in artikel 
177 van de statuten bedoelde reglementen dient uiterlijk twaalf 
weken voor de vergadering van de partijraad schriftelijk aan de 
leden van de partijraad en aan elke kamerkring, alsmede aan 
de gemeentelijke afdelingen ter kennis te worden gebracht 

5. Met betrekking tot de indiening en het ter kennis brengen van 
een amendement, als bedoeld in artikel 177 van de statuten, is 
het bepaalde in de artikelen 57.2. en 57.3. van dit reglement 
van toepassing, met dien verstande, dat een lid van de partij 
raad in deze geen bevoegdheid heeft tot indiening van een 
amendement. 

inwerkingtredingl 
wijzigingsprocedure  
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IX:  VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN 

besluitvorming 

ST, art. 182 t/m 192 Artikel 58 

1. Inzake de convocatie van een nieuwe vergadering, als bedoeld 
in artikel 187 van de statuten, dient een termijn van ten 
minste veertien dagen in acht genomen te worden. 

2. Indien het onderwerp, waaromtrent het desbetreffende bestuur 
en/of de betreffende ledenvergadering van een verband, or-
gaan, bijzonder orgaan 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, is 
het betreffende bestuur bevoegd de gestelde termijn zoveel te 
bekorten als noodzakelijk is. 

3. Indien het spoedeisende karakter door meer dan drie leden van 
het betreffende bestuur en/of 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 beroep, mits dit terstond wordt in-
gesteld. 
Het instellen van beroep heeft een schorsende werking. 

4. In geval ven beroep sprake is, als bedoeld in artikel 58.3. 
van dit reglement, doet de commissie van beroep op de kortst 
mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen zeven dagen na in-
stelling van het beroep uitspraak. 

algemene stemmingsregeling 

ST, art. 182 t/m 192 Artikel 59 

1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid 
van de betreffende vergadering van het bestuur of van de le-
denvergadering van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of 
bijzondere Organisatie een schriftelijke stemming wordt verlangd. 

2. Bij staken van stemmen bij besluiten over zaken wordt het be-
treffende voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen 
vrij. Is 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. 

4. Hebben evenwel personen bij deze tweede Vrije stemming een ge-
lijk aantal stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet 
vaststaat wie van hen tot de in artikel 59.3. van dit regle-
ment bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt 
tussen deze personen een tussenstemming plaats. 

5. Staken bij deze tussenstemming of bij de derde stemming de 
stemmen, dan beslist het lot. 

6. Is bij een stemming over personen sprake van een enkelvoudige 
kandidaatstelling, dan wordt voorgesteld betrokkene(n) bij ac-
clamatie te verkiezen, casu  quo  te benoemen. Desgewenst wordt 
toch schriftelijk gestemd, indien dit door één of meerdere le-
den van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzon-
dere organisatie wordt verlangd. 

besluitvorming/  
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X: VAN DE INCOMPATIBILITEITEN EN 

CUMULATIE VAN FUNCTIES 

aanvuIende onverenigbaarheden van functies 

ST, art. 294 t/m 200 Artikel 60 

1. Ingevolge artikel 194 van de statuten, gelden, onverminderd 
het in artikel 194 bepaalde, de onverenigbaarheid van de 
functies, vermeld in de artikelen 60.2. tot en met 60.14. 
van dit reglement. 

2. Onverenigbaar zijn de functies van gemeenteraadslid en be-
stuurder van een wijk- of dorpsafdeling. 

3. Onverenigbaar zijn de functies van een lid van een recht-
streeks gekozen raad, waarvoor bij de wet een vertegen-
woordigend openbaar lichaam is ingesteld en bestuurder van 
een regionaal verband. 

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

S. Onverenigbaar zijn de functies van lid van de provinciale 
staten en bestuurder van een kamerkring en/of regionaal ver-
band. 

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

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 

8. Onverenigbaar zijn de functies van lid van gedeputeerde sta-
ten en iedere andere full-time functie. 

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 en/ 

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

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 en/of 

provinciale afdeling en/of regionaal verband; 
b. burgemeester. 

11. Onverenigbaar zijn de functies van lid van het Europese parle-
ment en 
a. bestuurder van een partij-orgaan c.q. een kamerkring en/of 

provinciale afdeling; 
b. burgemeester; 
c. iedere andere full-time functie. 

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 wet een openbaar lichaam is ingesteld; 
d. iedere andere full-time functie. 

aanvullende onverenig—
baarheden en cumulatie 
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13. Onverenigbaar zijn de functies van commissaris van de Ko-
ningin en 
a. bestuurder van een partij-orgaan en/of verband; 
b. iedere andere full-time functie. 

14. Onverenigbaar zijn de functies van minister of staatssecreta-
ris en iedere andere functie. 

ontheffing 

ST, art. 194 tIm 200 Artikel 61 

Omtrent ontheffing als bedoeld in artikel 194 van de statuten be-
slist het partijbestuur, met dien verstande dat de partijraad op 
voorstel van het partijbestuur beslist omtrent ontheffing voor 
zover het betreft functies als genoemd in de artikelen 60.8. en 
60.13. van dit reglement. 

aanduiding politieke functies 

ST, art. 194 t/m 200 Artikel 62 

Politieke functies, als bedoeld in artikel 196 van de statuten 
zijn onder meer: minister, lid tweede kamer, commissaris der 
koningin, burgemeester, lid Europees 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.  

ant  heffing/ 
aanduiding politieke 
functies 
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XI:  VAN DE VOORZITTER EN ONDER- 

VOORZITTERS 

taken  

Artikel 63 

1. De partijvoorzitter heeft de leiding van de vergaderingen 
van het partijbestuur, van het dagelijks bestuur en van 
het presidium. 

2. Indien niet anders door het dagelijks bestuur vastgesteld, 
heeft de partijvoorzitter tevens de leiding van de vergade-
ringen van het congres en van de partijraad 

vervanging 

Artikel 64 

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

taken/vervanging  
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XII: VAN DE PENNINGMEESTER 
reglement 

taken  

Artikel 65 

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

2. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester wordt de 
partijsecretaris en/of zijn plaatsvervanger belast met het 
dagelijks beheer van de gelden. 

3. In 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 inkomsten; 
b. het doen van de nodige betalingen; 
C. het regelmatig afleggen van rekening en verantwoording van 

het beheer van de gelden aan het dagelijks bestuur respec-
tievelijk aan het partijbestuur; 

d. het jaarlijks tijdig doen opstellen van de rekening van ba- 
ten en lasten en de balans over het voorafgaande boekjaar, 
alsmede de begroting voor bet komende boekjaar. 
De begroting dient tevens een advies te bevatten inzake de 
vaststelling van de contributie van de leden voor het ko-
mende jaar. 

décharge 

Artikel 66 

De penningmeester wordt gedéchargeerd voor het algemeen beheer van 
de gelden door de goedkeuring van de rekening van baten en lasten 
vanwege de partijraad. 
Deze goedkeuring strekt het dagelijks bestuur, respectievelijk 
het partijbestuur, tot décharge voor het gevoerde fibancile 
beleid. 

taken/décharge 
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XIII: VAN DE FINANCIEN reglement 

bijdragen van leden 

ST, art. 131 t/m 135 Artikel 67 

I. De jaarlijkse contributie van de leden wordt niet behulp van 
een centraal inningssysteem door het partijsecretariaat ge  - 
md. 

2. De hoogte van de contributie per afdeling verschuldigd wordt 
vastgesteld door de partijraad. Het partijbestuur stelt op 
basis hiervan jaarlijks, op voorstel van het dagelijks be-
stuur, richtlijnen ter zake de contributiebetaling en de 
financiële draagkracht van ieder lid afzonderlijk, één en 
ander uitgaande van een minimumbedrag. 

3. Het totaal van de inhoudingen op 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 leden-
register van de betreffende afdeling is ingeschreven. 

4. De hoogtevan de inhouding per lid per jaar, door elke gemeen-
telijke afdeling verschuldigd, wordt op voorstel van het par-
tijbestuur door de partijraad vastgesteld. 

5. De inhouding betreft elk lid, ongeacht de grootte van het be-
drag, dat het betreffende lid jaarlijks aan contributie be-
taalt. 

6. Voor leden van de jongerenorganisatie, die tevens lid zijn van 
het CDA, wordt niets ingehouden, indien zij de leeftijd van 
23 jaar nog niet hebben bereikt. 

7. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan het partijbe-
stuur op een daartoe strekkend en met redenen omkleed verzoek, 
in uitstel, geheel of gedeeltelijke vermindering van de in-
houding te bewilligen. 

bijdragen van leden 
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XIV: VAN DE STATUTEN reglement 

wijzigingsprocedure 

ST, art. 210 Artikel 68 

1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de statuten, 
dient uiterlijk zestien weken voor de vergadering van het 
congres, als bedoeld in artikel 210 van de statuten schrif-
telijk aan de leden van het congres en de gemeentelijke af-
delingen ter kennis te worden gebracht. 

2. De indiening van een amendement op een wijzigingsvoorstel, 
als bedoeld in artikel 179 van de statuten, dient ten minste 
vier weken voor de vergadering van de partijraad, als bedoeld 
in artikel 168 van de statuten, bij het partijbestuur te zijn 
ontvangen. 

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. 

4. Een, overeenkomstig het bepaald in artikel 168 van de statuten 
aan het congres voorgelegd wijzigingsvoorstel dient uiterlijk 
vier weken vóór de vergadering van het congres, als bedoeld in 
artikel 210 van de statuten, schriftelijk aan de leden van het 
congres en aan de gemeentelijke afdelingen  tar  kennis te wor-
den gebracht. 

wijzigingsprocedure 

XIV-1 
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reglement 

XV: VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

wijzigingsprocedure 

Artikel 69 

Met betrekking tot een voorstel tot wijziging en/of aanvulling 
van het huishoudelijk reglement, alsmede tot de indiening en 
het ter kennis brengen van een amendement, als bedoeld in ar-
tikel 167 van de statuten, is het bepaalde in artikel 68 van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 165 tot en met 171 van de 
statuten. 

wijzigingsprocedure 

xv-1 
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CDA -CONGRES 21 februari 1981 

a. Formatie-criteria 

Het Congres van het CDA, op zaterdag 21 februari 1981 in Den Haag 
bijeen, overwegende dat op 26 mei 1981 de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer zal plaatsvinden; 
en gehoord de discussie van het Congres; 
spreekt als zijn mening uit dat het CDA na de verkiezingen, bij 
formatiebesprekingen betrokken, uitgaat van de navolgende cri-
teria: 

1. het CDA-verkiezingsprogram; 
2. de verkiezingsuitslag; 
3 de wenselijkheid van een brede basis voor een parlementair 

meerderheidskabinet, zodat ook een brede ondersteuning van 
het beleid vanuit de samenleving wordt bevorderd; 

4. de gelijkwaardigheid der coalitiepartners. 

b. Zeven beleidspunten 

Het Congres van het CDA, op zaterdag 21 februari 1981 in Den Haag 
bijeen, overwegende dat op 26 mei 1981 de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer zal plaatsvinden, en gehoord de discussie van 
het Congres; 
spreekt op basis van het program Om een zinvol bestaan waarin 
centraal staan gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en 
gespreide verantwoordelijkheid, uit dat 

de ontwikkelingsinspanning van Nederland ten minste op het 
reeds bestaande niveau blijft; 
het beleid voor de komende (kabinets)periode gericht moet 
zijn op het creëren van nieuwe perspectieven voor de natio-
nale economie en de werkgelegenheid, onder meer door: 
a) sterke bevordering van deeltijdbanen, in het bijzonder 

ten behoeve van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jonge-
ren en vrouwen; 

b) extra stimulansen voor de zwakke regio's; 
c) stimulering van vernieuwing in het bedrijfsleven, gericht 

op perspectieven-biedende producties; 
d) versterking van de concurrentiepositie van Nederland; 
e) verdere uitbreiding van de medezeggenschap; 
f) inkomensmatiging naar draagkracht; daartoe is onvermijde-

lijk dat het beleid erop is gericht metterdaad voor echte 
minima de koopkracht te handhaven; 
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3. fundamenten van ons stelsel van sociale zekerheid behouden 
moeten blijven en dat de uitstoot van mensen naar de sociale 
verzekeringen moet worden afgeremd; 

4. een forse inspanning moet worden geleverd ter bestrijding van 
de woningnood en voor de stads- en dorpsvernieuwing; en dat 
van de burger een grotere bijdrage wordt gevraagd die in over-
eenstemming is met de kwaliteit van zijn huis, met inachtneming 
van het draagkrachtbeginsel; 

5. een gelijkwaardige plaats van culturele minderheden in ons land 
wordt bevorderd; 

6. in een samenhangend welzijnsbeleid prioriteit wordt gegeven aan 
hen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen en zorgen; 

7. in het kader van een in het bondgenootschap te voeren vredes-
en veiligheidsbeleid, de mensenrechten centraal staan, waar-
door een hoopgevend perspectief aan mensen kan worden geboden, 
en het wordt onder meer gericht op terugdringing van de af-
hankelijkheid van kernwapens. 

Het Congres doet een appèl op de andere politieke partijen èn het 
Nederlandse volk in de geest van "Samen verantwoordelijk de hui-
dige problemen aan te pakken. 

CDA - PARTIJRAAD 20 juni 1981 

a. Christen-Turken 

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 20 juni 1981 te Apel-
doorn, 

overwegende 

- dat de positie van de Christenen uit Turkije sinds de militaire 
machtsovername niet verbeterd is; 

- dat de groep asiel zoekende Christen-Turken in Nederland het aan-
tal van ongeveer 1.500 personen niet te boven gaat en dat het 
remmend effect van de ingestelde visumplicht zorg draagt voor 
een afname van het aantal vluchtelingen en asielbezoekers; 

- dat de Raad van Kerken in Nederland zich inspant om een blij-
vende goede oplossing te zoeken voor de in de Nederlandse ker-
ken verblijvende groep en daarvoor nog enige tijd nodig heeft; 

Roept de CDA-fractie in de Tweede Kamer en de partij op zich in-
tensief bezig te blijven houden met de opvang en opname van Chris-
ten-Turken; 
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Verzoekt de CDA-fractie in de Tweede Kamer er bij de regering 
met klem op aan te dringen geen maatregelen te nemen tegen de 
groep asielzoekende Christen-Turken zolang het door de Raad 
van Kerken ingestelde onderzoek naar een blijvende goede op-
lossing niet is afgerond. 

CDA - PARTIJRAAD 21 november 1981 

a. Totstandkoming kabinet 

De CDA-Partijraad op 21 november 1981 te Breda bijeen; 

1. heeft met voldoening kennisgenomen van de totstandkoming van 
een kabinet op brede parlementaire basis onder leiding vani 
mr. A.A.M. van Agt; 
vindt dat het daaraan ten grondslag liggende regeeraccoord 
het CDA-verkiezingsprogramma op hoofdpunten in voldoende mate 
weerspiegelt. 

2. constateert dat de vorming van het tweede kabinet-Van Agt past 
in de door het CDA-Congres van 21 februari 1981 geformuleerde 
formatiecriteria. 

3. doet een beroep op de CDA-fracties en de CDA-bewindslieden zich 
er voor in te zetten dat het kabinet zich ontwikkelt tot een 
regeringsploeg die op basis van het regeeraccoord en in een 
sfeer van wederzijds respect en onderling vertrouwen de moei-
lijke financieel sociaal-economische problemen van ons land 
met voortvarendheid werkelijk aanpakt. 

b. Kiezen voor onderhandelen 

De CDA-Partijraad op 21 november 1981 te Breda bijeen: 

1. grote zorg uitsprekend over de onheilspellende nucleaire bewa-
peningswedloop en de toenemende bewapening in de wereld; 

2. het van groot belang achtend om in samenwerking met anderen 
alles te doen om de rol van de kernwapens terug te dringen; 

3. instemmend met de grote zorg die met de demonstratie in Am-
sterdam tot uitdrukking wordt gebracht, zoals ook blijkt uit 
de eerste doelstelling van de demonstratie; 

3 
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4. de partijraad onderschrijft de verklaring van het Dagelijks 
Bestuur d.d. 16 november 1981 die naar aanleiding van de ma-
nifestatie tegen de kernbewapening is uitgegeven en waarin 
de CDA-visie op wapenbeheersing en wapenvermindering wordt 
uiteen gezet; 

5. betreurt vanwege de zo vitale taak die men zegt te dienen, 
dat het organisatiecomité van de demonstratie het CDA het 
woord heeft geweigerd; 

6. stelt vast dat het CDA een duidelijk beleid voert gericht op 
succesvolle onderhandelingen om te bereiken dat nucleaire wa-
penbeheersing en -vermindering in Dost en West plaatsvindt. 
Dit beleid bestaat uit: 
- het neen tegen het neutronenwapen 
- de terugdringing van de korte afstandswapens 
- het voorkomen van middellange afstandswapens in Dost en 

Wast; 
7. spreekt uit dat het CDA zich langs de lijnen van haar pro-

gramma gestaag in bondgenootschappelijk verband zal blijven 
inzetten voor nucleaire wapenbeheersing en -vermindering in 
Dost en West. 

CDA - PARTIJRAAD 8 mei 1982 

a. Vrede en veiligheid I 

De CDA-partijraad op 8 mei 1982 in Hattem bijeen: 

1. met waardering kennis nemend van de resultaten van de vele 
werkgroepen in het kader van de partijpolitieke discussie 
over vrede, veiligheid en gerechtigheid; 

2. overwegende de resultaten van deze politieke discusie, zoals 
verwoord in de afrondende samenvatting die door het partijbe-
stuur getoetst is aan het Program van Uitgangspunten en aan 
het verkiezingsprogramma Mm een zinvol bestaan; 

3. is van oordeel, dat deze samenvatting in lijn is met het Pro-
gram van Uitgangspunten en met het verkiezingsprogramma Om 
een zinvol bestaan. 

spreekt uit, dat: 

4. studies bevorderd moeten worden over effectieve alternatieve 
vredes- en veiligheidsmodellen en dat het partijbestuur zich 
op korte termijn bezint over het aanvatten daarvan; 

5. de voor- en nadelen van een meer zelfstandig Europa binnen de 
NAVO als politieke factor nader onderzocht moet worden; 
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6. dat een voortdurende dialoog met kerken, vredesbewegingen en 
maatschappelijke organisaties van wezenlijke betekenis is bij 
het zoeken naar wegen om de afhankelijkheid van kernwapens te-
rug te dringen; 

7. roept tenslotte de CDA-vertegenwoordigers in de Eerste en Twee-
de Kamer, in het kabinet, alsmede in het Europese Parlement 
alsook de CDA-bewindslieden op met volharding en voortvarend-
heid te blijven werken aan de zo noodzakelijke terugdringing 
van de bewapeningswedloop op basis van het Program van Uit-
gangspunten en het verkiezingsprogramma Om een zinvol be-
staan, bij welk streven zij zich gesteund mogen weten door de 
resultaten van de gevoerde partijpolitieke discussie zoals in 
de samenvatting is weergegeven. 

b. Vrede en veiligheid  II  

De CDA-partijraad in vergadering bijeen te Hattem d.d. 8 mei 1982 

vaststellende 

1. dat er binnen alle geledingen van de partij een discussie is 
gevoerd over het vredes- en veiligheidsbeleid op basis van 
het Program van Uitgangspunten en het verkiezingsprogramma 
Om een zinvol bestaan; 

overwegende 

2. dat er een grote mate van overeenstemming is ten aanzien van 
het standpunt dat vrede, veiligheid en gerechtigheid in elkaars 
verlengde liggen, alsmede dat het daardoor niet mogelijk is de 
oplossing van het veiligheidsvraagstuk te beperken tot het zich 
in NAVO-verband inzetten voor beheersing en terugdringing van 
de bewapeningswedloop; 

spreekt uit 

3. dat het CDA zich onverminderd inzet voor het bevorderen van de 
mensenrechten, het tot stand brengen van een nieuwe economische 
orde en het handhaven van ontwikkelingshulp op minimaal het hui-
dige niveau; 

4. dat het CDA zich inzet voor doorbreking van het ontverantwoord 
vijandsdenken; voor het bevorderen van het vredesonderwijs; - voor 
het bevorderen van handels- en culturele betrekkingen, zowel 
tussen Oost en West, als tussen Noord en Zuid; 
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5. dat Nederland binnen de NAVO, als hoofdinstrument van beleid, 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en een kritische en 
creatieve bijdrage levert. Binnen de NAVO moet Nederland 
zich inzetten voor stapsgewijze vermindering van de kern-
bewapening, eventueel voor éénzijdige stappen van de NAVO. 
Dit mag niet leiden tot de ontwikkeling van alternatieve 
wapens, zoals bacteriologische of chemische; 

6. dat Nederland initiatieven moet nemen voor het ontwikkelen 
van alternatieve veiligheidsstrategieën; 

1. dat thans een politiek gevoerd moet worden van eerst onder-
handelen en daarna besluiten of en hoe verder be- of ontwa-
pend moet worden; dat Nederland hangende de onderhandelingen 
tussen Oost en West thans geen beslissingen neemt over het 
wel of niet plaatsen van middellange afstandsraketten op zijn 
grondgebied in overeenstemming met het Program van Uitgangs-
punten en het verkiezingsprogram; 

8. dat het CDA bij de bepaling van zijn beleid rekening houdt 
met verscheidenheid van opvattingen in de partij en in ge-
sprek blijft met kerken en vredesbewegingen. 

c. Zuid-Afrika 

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 8 mei 1982 te Hattem: 

1. de CDA-partijraad, kennis genomen hebbende van de ontwikkelin-
gen in Zuid-Afrika voor wat betreft de thuislandenpolitiek. 

Overwegende 

2. dat de apartheidspolitiek, zoals die gevoerd wordt door het 
Zuidafrikaanse minderheidsbewind, volstrekt te verwerpen is 
op grond van het Evangelie; 

3. dat, alhoewel in de sfeer van de kleine apartheid meer libe-
rale maatregelen zijn genomen, het thuislandenbeleid onveran-
derd de kern van de apartheid is gebleven; 

4. dat in het kader van dit thuislandenbeleid, al vele jaren en 
nog steeds vele duizenden mensen van huis en haard worden ver-
dreven en met geweld gedwongen worden zich elders te vestigen. 

Spreekt uit 

5. dat krachtig stelling wordt genomen tegen de gedwongen depor-
taties van zwarte Zuidafrikanen uit hun woongebieden naar zo-
genaamde thuislanden; 

6. roept de CDA-vertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer en 
Europees Parlement op hetzelfde te doen; 
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7. roept de regering op er bij de Zuidafrikaanse regering 
op aan te dringen deze deportaties te stoppen; 

8. roept bestuur en leden van het CDA op om aandacht te 
schenken aan en activiteiten te ontplooien naar aanlei-
ding van het VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika. 

d. Inkomensdaling 

als gevolg van het voorgenomen sociaal-economisch beleid. 

De CDA-partijraad op 8 mei 1982 te Hattem in vergadering bijeen: 

overwegende 

a. dat in het verkiezingsprogramma "Om een zinvol bestaan wordt 
voorgenomen een halt toe te roepen aan de groei van het ge-
middeld consumptieniveau voor alle inkomensgroepen en daartoe 
zelfs een zekere inkomensdaling te realiseren, voor de hogere 
inkomensgroepen het meest, waarbij  "de berekeningen uitkomen 
op een inkomensontwikkeling per jaar van min 1 voor de minima, 
min 1,5 voor de modale inkomens, min 2 voor de tweemaal modale 
inkomens tot min 4 voor de viermaal modale inkomen; 

b. dat het regeeraccoord geen verdergaand koopkrachtoffer voor 
wat betreft de minima vermeldt van 1%; 

C. dat in de regeringsverklaring staat, dat een rechtvaardige 
lastenverdeling door het kabinet bereikt kan worden door het 
koopkrachtoffer vanaf 1% voor de minima tot 4x modaal te la-
ten oplopen tot 4%"; 

constaterende 

d. dat het voorgenomen beleid in de voorjaarsnota leidt tot een 
koopkrachtoffer van minstens 1,7% voor de minima, van 2,9% 
voor modaal en van 2,8% voor 4x modaal (cijfers van 15 april 
1982); 

e. dat dit beleid geenszins spoort met de beleidsvoornemens in 
het CDA-verkiezingsprogram, het regeeraccoord en de regerings-
verklaring; 

spreekt uit 

f. dat de regering en de CDA-Tweede Kamerfractie er zorg voor moet 
dragen dat het voorgenomen beleid resulteert in een lasten-ver-
deling, die als richtsnoer de voorgenomen verhouding handhaaft 
en waarbij de echte minima, waaronder ook de alleenstaanden, 
worden ontzien. 
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CDA- PARTIJRAAD 3 juli 1982 

De CDA-partijraad op 3 juli 1982 te Rotterdam bijeen: 

overwegende 

1. dat op 8 september 1982 de verkiezingen voor de leden van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal zullen plaatsvinden; 

2. het geactualiseerde verkiezingsprogramma "Om een zinvol be-
staan waarin de begrippen gerechtigheid, solidariteit, rent-
meesterschap en gespreide verantwoordelijkheid centraal staan; 

3. dat onder meer door de krachteloosheid van één der coalitie-
partners in het kabinet-Van Agt-Il de noodzakelijk te nemen 
maatregelen nodeloos zijn vertraagd en dat er thans snel een 
daadkrachtig kabinet moet komen; 

spreekt uit 

4. dat in de komende parlementaire periode een aantal fundamentele 
taken naar voren springen, te weten: 

1. het behoud van de bestaande en het scheppen van nieuwe werk-
gelegenheid in het bijzonder ten behoeve van jongeren. Hier-
voor is een meer-sporenbeleid noodzakelijk dat onder meer 
gericht is op: 
- het gezond maken van de overheidsfinanciën, waarbij het 

financieringstekort jaarlijks met 1% moet worden terug-
gedrongen; 

- herstel van bedrijvigheid door ruimte te scheppen voor 
werkgelegenheidsbevorderende investeringen; 

- een sociaal beleid, waarbij de echte minima kunnen rekenen 
op een bijzondere koopkrachtbescherming; 

2. - de zorg voor het in stand houden van onze rechtstaat en 
de instellingen van onze parlementaire democratie; 

- de zorg voor het bevorderen van saamhorigheid om voor el-
kaar en de kwaliteit van onze samenleving op te komen; 

- de inzet voor de doorwerking van de levensbeschouwelijk- 
heid in Onderwijs, cultuur en welzijn wordt onderstreept; 

3. De strijd voor vrede en gerechtigheid in de wereld: 
- de ontwikkelingshulp dient in elk geval op het huidige 

niveau gehandhaafd te blijven; 
- het CDA houdt onverminderd vast aan internationale samen- 
werking in organisaties als de Verenigde Naties, de Euro-
pese gemeenschap en de NAVO; 

- het vredes- en veiligheidsbeleid is onder meer gericht op 
ontmanteling van middellange-afstandswapens aan oostelijke 
zijde en voorkoming van plaatsing daarvan in het westen; 

spreekt Uit: 

5. dat het CDA bij de formatiebesprekingen Uitgaat van: 
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- de opgave zijn program zo goed mogelijk te vertalen in een 
te sluiten regeeraccoord voor de te vormen coalitie, dat 
eensgezind de problemen aanpakt; 

- zijn principiële bereidheid met anderen samen te werken; 
- de verkiezingsuitslag; 
- de noodzaak van een hecht en daadkrachtig meerderheidskabi- 
net, dat vruchtbaar samenwerkt met het parlement. 

CDA PARTIJRAAD 30 oktober 1982 

Beleidsvoornemens nieuwe kabinet 

De partijraad van het CDA op 30 oktober 1982 te Amsterdam bijeen: 

1. constateert dat is gebleken, dat de formatiebesprekingen tussen 
CDA, PvdA en D66 geen uitzicht boden op een hecht en daadkrach-
tig meerderheidskabinet; 

2. hoopt dat het streven een kabinet CDA/VVD te formeren leidt tot 
een hecht en daadkrachtig kabinet, in lijn met de door de par-
tijraad van 3 juli 1982 geformuleerde formatiecriteria; 

3. spreekt teleurstelling uit dat D66 niet bereid is deel te ne-
men aan het thans te vormen kabinet; 

4. roept de CDA-fracties in Eerste en Tweede Kamer op de beleids-
voornemens van het nieuw te vormen kabinet te toetsen aan het 
CDA-verkiezingsprogramma, met name aan de navolgende normen: 

- een meersporenbeleid, leidend tot een krachtige aanpak van 
het werkgelegenheidsvraagstuk - in het bijzonder ten behoeve 
van jongeren, zoals bepleit in het CDA Jeugdplan - en een 
evenwichtige terugdringing van het financieringstekort; 

- bescherming van kwetsbare groepen, ook die ten gevolge van de 
economische crisis ontstaan; 

- een inkomensbeleid, waarbij hogere inkomensgroepen naar ver-
houding meer moeten bijdragen dan de lagere en waarbij het 
beleid erop gericht is de koopkracht van de echte minima zo-
veel mogelijk te ontzien; 

- de bevordering van de doorwerking van Tevensbeschouwing in 
het onderwijs, cultuur en welzijn; in het bijzonder wordt 
hierbij gedacht aan de pluriformiteit van het omroepbestel; 

- een handhaving van het huidige niveau van de ontwikkelings-
inspanning, waarbij de nood en de belangen van de ontwikke-
lingslanden de eerste prioriteit heeft; 

- het voeren van een veiligheidsbeleid, dat gericht is op het 
bewerkstelligen van een ommekeer in de nucleaire bewapenings-
wedloop en op het bereiken van evenwichtige krachtsverhoudin-
gen op een steeds lager niveau van bewapening. 
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b. Positie CDA 

De CDA-partijraad op 30 oktober 1982 in vergadering bijeen: 

I. is van opvatting dat binnen het CDA een nadere bezinning wen-
selijk is over het functioneren van de grondslag en de Uit-
gangspunten van het CDA; 

2. constateert dat er een steeds grotere behoefte is om de eigen 
weg van de christen-democratie herkenbaar voor het voetlicht 
te brengen; 

3. ondersteunt het initiatief van het partijbestuur zich op kor-
te termijn nader te bezinnen op de eigen positie van het CDA 
in het politieke krachtenveld; 

4. roept het partijbestuur op daarbij met name aandacht te be-
steden aan: 
- de doorwerking van de grondslag en het daarop gebaseerde 

Program van Uitgangspunten, alsmede het verkiezingsprogram-
ma, in het politiek handelen binnen alle geledingen van de 
partij; 

- de wijze waarop binnen de partij politieke opvattingen met 
elkaar worden geconfronteerd; 

- de relatie tussen partij, kamerfracties en kabinet; 
- het aangeven van de grenzen tussen de christen-democratie 
enerzijds en het liberalisme, socialisme en pragmatisme 
anderzijds; 

- de relaties met de kerken, maatschappelijke organisaties, 
vredesbewegingen en andere, politiek relevante groeperin-
gen; 

- de herkenbaarheid van het CDA, met name voor jongeren; 
- roept ook de partij op tot een diepgaande bezinning over 

de christen-democratie, zodat de politieke overtuiging van 
het CDA meer geestelijk eigendom wordt van de leden en de 
identiteit van het CDA als christen-democratische volkspar-
tij daardoor meer herkenbaar naar voren komt, opdat de Par-
tij aan uitstraling van haar ideëen wint. 

c. Regeeraccoord I  

Kennis genomen hebbend van het concept-regeeraccoord voor een ka-
binet CDA-VVD en dat toetsend aan letter en geest van het CDA-
verkiezingsprogram 'Om- een zinvol bestaan', dringt er bij de 
CDA-Tweede Kamerfractie op aan om op de daarvoor in aanmerking 
komende momenten inzake: 
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Sociaal-economisch beleid 

- duidelijk tweesporen in het sociaal economisch be-
leid te benadrukken. Naast het economisch structuurbeleid 
voor de middellange termijn een sociaal beleid al op korte 
termijn. 
Een sterker benadrukken en uitwerken van vormen van loon-
en inkomensmatiging in directe relatie met het scheppen van 
werkgelegenheid. En een sterker accent op deeltijdarbeid, 
arbeidstijdverkorting,  etc.  (o.a. gedachten vakbeweging met 
betrekking tot inleveren prijscompensatie) 

- het voorgenomen inkomensbeleid (ongeveer 3,5% koopkrachtda-
ling voor de minima en 1,3% voor 4x modaal) om te buigen naar 
de lijn van het program: inkomensmatiging voor iedereen met een 
grotere bijdrage van 1,5 a 2x modaal. Bovendien moeten de 
echte minima bij voorrang ontzien worden, zelfs indien maar 
enigszins mogelijk voorkomen. 

2. Ontwikkelingssamenwerking 

- de bijdrage tenminste 1,5% van het jaarlijkse netto nationaal 
inkomen; 

- bij het ontwikkelingsbeleid moet het recht van de armen voor-
op staan (hoofdstuk 1, par. 2b) in plaats van de toets aan de 
effecten voor onze nationale economie; 

- de medefinancieringsorganisaties behoren hun eigen verantwoor-
delijkheid volledig te kunnen beleven; 

- een heroriëntatie van de uitgangspunten van het ontwikkelings-
beleid is niet aan de orde, wel een verbetering van de uit-
voering. 

3. Zuid-Afrika 

Eventuele sancties tegen Zuid-Afrika behoren niet getoetst te 
worden aan de economische gevolgen voor Nederland, maar aan de 
gevolgen op het beleid van de Zuidafrikaanse regering, aan de 
economische en morele gevolgen voor de zwarte bevolking en de 
gevolgen voor de omringende landen. 

4. Vrede en veiligheid 
- 

Vanwege het grote gewicht van het wel of niet treffen van voor-
bereiding in het kader van het kruisrakettenvraagstuk en de 
drempelverlagende aspecten hiervan is het van belang om een 
regeringsbeslissing over de te nemen operationele maatregelen 
niet uit te voeren, dan nadat is gebleken dat de Tweede Kamer 
tegen die beslissing geen bezwaar heeft. 
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d. Regeeraccoord  II  

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 30 oktober 
1982 te Amsterdam: 

Kennis genomen hebbend van het concept-regeeraccoord. 

Overwegende de prioriteitstelling van een actief en doelmatig 
milieubeleid dat tot uitdrukking is gebracht in het verkiezings-
programma Om een zinvol bestaan. 

Van oordeel 

- dat een actief en effectief milieubeleid bijdraagt tot de 
werkgelegenheidsdoelstellingen; 

- dat het milieubeleid niet ondergeschikt mag worden aan het 
sociaal-economisch beleid; 

- tevens dat ook uit een oogpunt van preventieve volksgezond-
heidszorg een milieubeleid geboden is; 

verzoekt de CDA-fractie er op toe te zien, en mee te werken aan 
een zodanige invulling van het regeeraccoord dat milieubeleid, 
conform het CDA-program, prioriteit blijft houden. 

e. Regeeraccoord III 

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 30 oktober 1982 te 
Amsterdam: 

Kennis genomen hebbend van het concept-regeeraccoord van CDA en 
VVD. 

- spreekt uit dat een snelle concretisering van het in het regeer-
accoord opgenomen jeugdplan moet worden gerealiseerd; 

- dat het CDA-Jeugd-Werk-Plan hiervoor de basis moet zijn; 
- dat het jeugdplan van het kabinet nadrukkelijk de relatie Onder- 
wijs - arbeidsmarkt, de leer-werk-plaatsen en het gemeenschaps- 
takenplan moet bevatten; 

- dat de integrale invoering van het kort-MBO, waarmee tienduizen-
den jongeren een nieuwe kans kunne krijgen, via het jeugdplan 
moet worden gefinancierd. 
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f . Regeeraccoord IV 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 30 oktober 
1982 te Amsterdam: 

- gelet op het verkiezingsprogram van het CDA; 
- gelet op de op 3 juli 1982 geformuleerde formatiecriteria en 

vastgestelde resoluties; 
- mede gelet op de onderhandeling door de CDA-fractie in het kader 

van het (in)formatiebeleid gevoerd met de PvdA enerzijds en de 
VVD anderzijds; 

- spreekt zijn vertrouwen uit in het tot op heden gevoerd beleid 
ter zake door de fractie als geheel en de fractievoorzitter in 
het bijzonder; 

- is van oordeel dat in het beleid van de toekomstige regering 
werk centraal dient te staan, ervan uitgaande dat werk belang-
rijker is dan inkomen; 

- gaat er hiêrbij vanuit dat binnen dit beleid enkel de echte 
minima zoveel mogelijk ontzien zullen worden; 

- vraagt de CDA-fractie en bewindslieden om krachtig aan dit be-
leid mee te werken. 

CDA -PARTIJRAAD 5 februari 1983 

De op deze partijraad aanvaardde resolutie 'Sociale zekerheid" is 
in zijn geheel opgenomen als bijlage 1 van dit overzicht. 

a. Sociale zekerheid I 

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 5 februari 1983 te Ede: 

a. overwegende: dat ook werklozen en arbeidsongeschikten op een 
rechtvaardige wijze mogelijkheden moeten hebben voor hun mense-
lijke ontplooiing; 

b. constaterende: dat - gegeven de werkgelegenheidssituatie - de 
menselijke ontplooiing voor velen momenteel niet in een betaalde 
baan kan geschieden; 
voorts constaterende: dat er vanuit werklozen- en arbeidsonge-
schiktengroeperingen zelf, alsmede vanuit wetenschappelijke on-
derzoekingen het geluid naar voren komt dat de mogelijkheden 
voor menselijke ontplooiing voor deze groepen te gering zijn; 

C. spreekt uit: dat het nodig is dat er naast het rapport over so-
ciale zekerheid ("Vernieuwing om behoud'), aandacht wordt be-
steed aan de immateriële situatie van uitkeringsgerechtigden om 
zo de mogelijkheden tot menselijke ontplooiing van uitkerings-
gerechtigden te verbeteren; 
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d. vraagt aan het landelijk CDA-bestuur hiertoe initiatieven te 
nemen en zo mogelijk te komen met voorstellen om verbetering 
in deze situatie aan te brengen. 

b. Sociale zekerheid  II  

De CDA-Partijraad in vergadering bijeen op 5 februari 1983 te Ede: 

constaterende 

dat in het rapport van het CDA over sociale zekerheid Vernieuwing 
om behoud geen sprake is van enige bezinning over de plaats van 
arbeid in het maatschappelijke leven; 

overwegende 

dat opvattingen over de problematiek van de sociale zekerheid sterk 
verbonden zijn met de visie op arbeid; 

spreekt uit 

dat het CDA zich op korte termijn fundamenteel dient te bezinnen 
op de plaats van arbeid in het maatschappelijk leven. 

c. Sociale zekerheid  III  

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 5 februari 1983 te Ede: 

constaterende 

- dat in het rapport Vernieuwing om behoud van het wetenschappelijk 
instituut voor het CDA geen aandacht wordt geschonken aan de positie 
van jongeren als starters op de arbeidsmarkt; 

- dat het rapport aan deze groepen van jongeren geen zelfstandige uit- 
keringsrechten toekent in het nieuwe stelsel van sociale zekerheid; 

- dat het rapport deze groep van jongeren doorverwijst naar de bij- 
standswet of terugwerpt op de zorg van hun ouders en verzorgers; 
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overwegende 

dat aan jongeren als lid van de samenleving de mogelijkheid moet 
worden geboden tot onplooiing en zelfstandigheid; 

spreekt uit 

dat jongeren als starters op de arbeidsmarkt, in het nieuwe stel-
sel van sociale zekerheid aanspraak moeten kunnen maken op een 
sociaal bestaansminimum. 

d. Sociale zekerheid  IV  

De CDA-partijraad in vergadering bijeen op 5 februari 1983 te Ede: 

a. gelet op de regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers/Van Aar- 
denne en het daaraan ten grondslag liggende regeeraccoord tussen 
de fracties van CDA en VVD; 

b. overwegende dat de verzorgingstaak onbetaalbaar gaat worden, het-
geen blijkt uit het feit dat in 1959 ruim 2,5 miljard gulden werd 
uitgegeven in het kader van de sociale zekerheid en in 1982 bijna 
90 miljard gulden, deels veroorzaakt door inflatoire ontwikkelin-
gen, maar met name de laatste jaren door volume-ontwikkelingen; 
voorts overwegende dat indien deze desastreuze ontwikkelingen op 
hun beloop worden gelaten het vigerende stelsel in een ernstige 
betalingscrisis zal geraken; slechts een beheerste collectieve 
voorziening is opgewassen tegen de economische recessie; 

c. is van oordeel dat in het beleid van de regering een herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid op korte termijn centraal 
dient te staan waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn: 

1. het streven naar een integratie van de bestaande regelingen 
in goed overleg met werkgevers en werknemers; 

2. bij de invoering van een nieuw stelsel is een neerwaartse bij-
stelling van de uitkeringsniveaus niet te vermijden, waarbij 
de minima 's zoveel mogelijk moeten worden ontzien; 

3. het voeren van een actief volumebeleid; 
4. de eigen verantwoordelijkheid zal meer gestalte moeten krij-

gen door invoering van een basisverzekering. Daarnaast een 
verplichte c.q. vrijwillige aanvulling met een inkomens-af-
hankelijke premiebetaling; 

5. de achterstandssituatie van kleine zelfstandigen in dë So-
ciale zekerheid dient bij de stelselhernieuwing verbeterd te 
worden. 
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CDA-PARTIJRAAD 28 mei 1983 

De op deze partijraad aanvaardde resolutie Emancipatie is in 
zijn geheel opgenomen als bijlage 2 van dit overzicht. 

a. Emancipatie 

De partijraad van het CDA bijeen op 28 mei 1983 te Hilversum: 

constaterende: 

a. dat het kabinet een adviesaanvrage heeft ingediend bij de SER 
en de Emancipatieraad inzake de wijziging van het sociaal-ze-
kerheidsstelsel; 

overwegende: 

b. dat binnen het CDA een diepgaande discussie heeft plaatsgevonden 
over het sociaal-zekerheidsstelsel; 

C. dat de partijraad van het CDA op 5 februari 1983 een resolutie 
heeft aanvaard waarin de richting wordt aangegeven voor wijziging 
van het sociaal-zekerheidsstelsel; 

d. dat in de discussie en de partijraadsresolutie is aangegeven dat 
bij een stelselwijziging nadrukkelijk recht zal moeten worden ge-
daan aan de positie van de echte minima; 

e. doet een beroep op de CDA-fractie en de CDA-bewindslieden om bij 
het voorbereiden van voorstellen tot wijziging van het sociaal-
zekerheidsstelsel de positie van de echte minima te ontzien. 

CDA - PARTIJRAAD 5 november 1983 

a. Ordevoorstel met betrekking tot behandeling resolutie homofilie 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 5 november 1983 
te Bussum: 

erkentelijk voor het feit dat het partijbestuur uitvoering heeft ge-
geven aan het verzoek van de partijraad tot het opstellen van een 
ontwerp-resolutie inzake homofilie; 

constaterende dat blijkens de ingediende amendementen de tekst van 
de ontwerp-resolutie voor meerdere kamerkringen grotendeels onaan-
vaardbaar is en dus om voortgezette discussie vraagt; 

besluit: 

1. de onder agendapunt 8 aan de partijraad voorgelegde ontwerpreso- 
lutie inzake homofilie niet te bespreken noch de tekst daarvan 
vast te stellen; 
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2. het partijbestuur te verzoeken een volgende vergadering van de 
partijraad een zeer beknopte ontwerp-resolutie inzake homofilie 
ter behandeling voor te leggen. 

CDA - PARTIJRAAD 18/19 mei 1984 

De op deze partijraad aanvaardde resolutie naar aanleiding van het 
rapport Appèl en weerklank is als bijlage 3 in dit overzicht op-
genomen. 

a. Het CDA en de kerken 

De CDA-partijraad op 18/19 mei 1984 bijeen te Hoogeveen: 

overwegende: 

1. dat het voor de doorwerking van het Evangelie in de samenleving 
van wezenlijke betekenis is dat de kerken en het CDA met de in-
zichten en ervaringen die zij verwerven vanuit de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van pastoraat enerzijds en politiek ander-
zijds elkaar inspireren en bemoedigen; 

spreekt uit: 

2. dat regelmatige contacten zowel op landelijk als plaatselijk 
niveau nodig blijven voor een goed wederzijds begrip tussen 
het CDA en de kerken opdat beiden er van uit hun eigen verant-
woordelijkheid toe bijdragen dat het Bijbelse getuigenis van 
Gods beloften daden en geboden, naar mens, maatschappij en 
overheid, doorwerking vindt. 

b. Vrede en veiligheid 

De CDA-partijraad op 18/19 mei 1984 bijeen te Hoogeveen: 

1. overwegende dat het CDA: 

a. niet wil berusten in de blijvende aanwezigheid van massale 
vernietigingswapens; 

b. met name in bondgenootschappelijk verband de bewapenings-
wedloop wil terugdringen; 

c. het betreurt dat de onderhandelingen thans zijn afgebroken 
en er geen signalen zijn dat deze op korte termijn zullen 
worden hervat; 
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2. bevestigende de politieke lijn zoals neergelegd in de reso-
lutie vrede- en veiligheidsbeleid van de CDA-partijraad te 
Hattem d.d. 8 mei 1982; 

doet een dringend beroep op het kabinet om met voortvarendheid 
te werken aan een standpuntbepaling over de plaatsing van de 
middellange afstandswapens. 

c. Herijkingsnota 

De CDA-partijraad op 18/19 mei 1984 bijeen te Hoogeveen: 

a. vaststellende: 

- dat het kabinet voornemens is een aantal belangrijke wijzi-
gingen in het Nederlands ontwikkelingsbeleid door te voeren; 

b. overwegende: 

- dat in het Nederlands hulppakket een aantal van de armste 
landen gehandhaafd is gebleven, dat in de voorgenomen wij-
zigingen een serieuze poging wordt gedaan tot afstemming van 
het beleid op de nieuwe inzichten en gewijzigde situaties 
rond het ontwikkelingsvraagstuk; 

- dat echter bij de interpretatie van de nieuwe beleidsvoor-
neniens ook ernstige tegenstrijdigheden met het CDA-programma 
Om een zinvol bestaan' naar voren treden; 

- dat juist de ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika en met na-
me aan de armste bevolkingsgroepen daar nog verder - in strijd 
met het programma - beperkt dreigt te worden; 

- dat de potentiële rol van de Europese Gemeenschappen juist op 
het terrein van de Noord/Zuid-verhouding eveneens in afwijking 
van het programma (1.20) miskend wordt, op het moment dat de 
ontwikkelingslanden aan een open, creatief en gecoördineerd 
optreden van Europa meer dan Ooit behoefte hebben; 

- dat de directe armoedebestrijding en hulpverlening aan de arm-
ste groepen in het officiële beleid beperkt lijken te worden 
(1.9.); 

- dat vervolgens op verschillende wijzen onze netto-inspanning 
van minimaal 1% van het netto nationaal inkomen (1.14.) 
aangetast dreigt te worden; 

- dat het CDA de verkiezingen heeft gevoerd met als een van de 
hoofdthema 's de solidariteit met de armen in de wereld; 
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c. spreekt Uit: 

- dat nog in deze kabinetsperiode de bijdrage naar inhoud en 
omvang weer op het niveau van het programma wordt gebracht; 

- dat de steunverlening aan Latijns-Amerika meer ruimte moet 
krijgen, met name aan de armste en verdrukte groepen, aan 
bewegingen die strijden voor het democratiseringsproces en 
bij pogingen tot stabilisering van de democratische proces-
sen; 

- dat een creatief en vernieuwend beleid gevoerd wordt ten aan-
zien van de rol van Europa en dat de pogingen van de Europese 
Commissie om een Europees antwoord te vinden op de vragen van 
de Derde Wereld sterke ondersteuning krijgen; 

- dat in het officiële Nederlandse hulpprogramma voldoende ruimte 
blijft voor armoedebestrijding en voor de mensenrechten en dat 
ook in de contacten met regeringen van ontwikkelingslanden die 
alle aandacht krijgen. 

d. Echte minima 

De CDA-partijraad op 18/19 mei 1984 bijeen te Hoogeveen: 

spreekt uit: 

dat bij voortgezette bezuinigingen er een structurele regeling dient 
te komen voor een maximale bescherming van de echte minima. 

CDA- PARTIJRAAD 15 december 1984 

De op deze partijraad aanvaardde resolutie met betrekking tot het 
rapport Van verzorgingstaat naar verzorgingsmaatschappij, alsmede 
de resolutie Homofilie zijn als resp. bijlage 4 en 5 in dit over-
zicht opgenomen. 

a. Echta minima 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 15 december 1984 
te Arnhem 

gehoord 

1. de beraadslagingen omtrent het rapport Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij; 
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constaterende: 

2. een maatschappelijke ontwikkeling waarbij in toenemende mate meer-
dere inkomens in één huishouden beschikbaar zijn, dat daar tegen-
over ook een belangrijke groep huishoudens over één inkomen be-
schikt en dat in deze groep met name de financiële positie van de 
echte minima onder druk staat; 

spreekt uit dat het CDA 

3. prioriteit blijft toekennen aan de inkomenspositie van de echte 
minima; 

4. meer aandacht wil schenken aan de draagkracht van de één-verdieners 
met een minimum inkomen door in de belasting- en premiesfeer com-
penserende maatregelen te bepleiten; 

5. de regering uitnodigt bij de herziening van het sociaal-zekerheids-
stelsel een structurele oplossing te zoeken voor het probleem van 
de echte minima. 

b. Relatie CDA - sociale partners 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 15 december 1984 
te Arnhem: 

a. kennisgenomen van het rapport Van verzorgingsstaat naar verzor-
gingsmaatschappij, en de daarin neergelegde beleidsaccenten; 

b. van mening dat voor het gestalte geven van deze beleidsaccenten 
een goede relatie met de sociale partners een vereiste is; 

C. van mening dat dit met name geldt voor organisaties die vanuit 
dezelfde grondslag-keuze als het CDA, willen werken; 

d. overwegend dat de bovenbedoelde relatie (op dit moment) reden 
geeft tot zorg; 

e. doet een klemmend beroep op de fractie en het partijbestuur van 
het CDA bij het te voeren beleid nauw contact met de sociale part-
ners te onderhouden, en daarbij een open oor te hebben voor signa-
Ten uit de samenleving(sverbanden), met respectering van ieders 
eigen verantwoordelijkheid; 

f. doet tevens een klemmend beroep op alle maatschappelijke organi-
saties ook van hun kant al het mogelijke te doen om te komen tot 
versterking van de bovenbedoelde contacten. 
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C. Bezuiniging jeugdtehuizen 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 15 december 1984 
te Arnhem: 

a. gelezen de brief van de staatssecretaris van Justitie van 30 
november 1984, mede namens haar colleges en WVC over de bezui-
nigingen op de jeugdhulpverlening en de jeugdtehuizen; 

b. overwegende dat deze plannen gerealiseerd lijken te gaan worden 
nog voor dat andere voorzieningen voldoende ontwikkeld zijn; 

C. voorts overwegende dat hierdoor een gat in de hulpverlening valt, 
waardoor veel jongeren straks letterlijk op straat komen te 
staan; 

d. tenslotte overwegende dat het particulier initiatief voldoende 
bereidheid en resultaat heeft getoond om mee te werken aan be-
zuiniging, vernieuwing en de andere doelstellingen van de re-
gering; 

e. spreekt uit dat de aangekondigde bezuinigingen niet mogen leiden 
tot onaanvaardbare gaten in de hulpverlening; 

f. spreekt voorts uit dat bij het uitvoeren van het regeringsbeleid 
de verantwoordelijkheid van het particulier initiatief niet door-
kruist mag worden. 

d. Arbeidsduursverkorting (ADV) 

De partijraad van het CDA in vergadering bijeen op 15 december 1984 
te Arnhem: 

overwegende 

1. dat door de vakbeweging tijdens de CAO-onderhandelingen finan-
ciële compensatie wordt geëist voor ombuigingen in de sociale 
zekerheid en dat hierdoor de beschikbare ruimte voor ADV beperkt 
dreigt te worden; 

2. dat door sommige werkgeversorganisaties voorstellen zijn gedaan 
voor een generieke verlaging van het minimumloon en voor een 
bevriezing van het proces van ADV; 

van oordeel 

3. dat het trage structurele herstel van de economie, de verdergaande 
automatisering en het toenemende (verborgen) aanbod opde arbeids-
markt een versterking en uitbouw van het proces van ADV noodzake-
lijk maken; 

4. roept de sociale partners op krachtig voort te gaan op de ingesla-
gen weg van ADV en loonmatiging. 
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RESOLUTIE SOCIALE ZEKERHEID 

(aangenomen op de partijraad d.d. 5 februari 1983 te Ede) 

Overwegingen 

De partijraad van het CDA, op 5 februari 1983 te Ede bijeen, heeft met 
waardering kennis genomen van de resultaten van de vele werkgroepen, die 
in het kader van het project partijpolitieke discussie over de sociale 
zekerheid hebben plaatsgevonden. 
De partijraad heeft verder met voldoening kennis genomen van het rapport 
Vernieuwing om behoud, opgesteld door een werkgroep van het wetenschap-

pelijk instituut voor het CDA. Dit rapport levert een christen-democra-
tische bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van de sociale 
zekerheid. 

b. De partijraad is van opvatting dat het huidige stelsel van sociale zeker-
heid aan een fundamentele herziening toe is. Niet langer kan worden vol-
staan met aanpassingen van het huidige stelsel op onderdelen, zoals dit 
de afgelopen jaren is geschied. 
Een fundamentele bezinning op het stelsel als zodanig is nodig. Voor de 
christen-democratie, die mensen wil oproepen tot dienst aan elkaar, ligt 
hier een wezenlijke uitdaging. ) 

c. De partijraad is van oordeel , dat bij deze fundamentele herbezinning mede 
in beschouwing moet worden genomen, dat Nederland lid is van de EEG. Dit 
betekent dat Nederland initiatieven dient te nemen om op EEG-niveau tot 
randvoorwaarden inzake het basisstelsel van sociale zekerheid te komen. 

d. De partijraad verwacht van de CDA-vertegenwoordigers in Eerste en Tweede 
Kamer en de CDA-bewindslieden, op basis van deze geformuleerde uitgangs-
punten te werken aan de op handen zijnde wijziging van het stelsel van 
sociale zekerheid. 

l.a. Wat zijn de problemen 

1. Ons stelsel van sociale zekerheid voldoet niet meer aan huidige maatschap-
pelijke omstandigheden en opvattingen, waardoor onvoldoende recht wordt 

) Bij een discussie over de herziening van het sociale zekerheidsstelsel moet 
worden opgemerkt, dat deze discussie niet dient om op een verhulde wijze 
bezuinigingen door te voeren, doch om onvolkomenheden in het sociale ze-
kerheidsstelsel te corrigeren. Eventuele financiële voordelen kunnen daar-
bij een welkom verschijnsel zijn. Een herziening van het sociale zekerheids-
stelsel dient een versterking te zijn van de zekerheid voor diegenen, die 
hierop aangewezen zijn. 
In dit kader is het noodzakelijk dat op korte termijn een diepgaande bezin-
ning begint over het totale inkomensbeleid in samenhang met de invulling van 

het begrip arbeid en de consequenties die daaraan verbonden zouden moeten 
worden. bijlage 1 
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gedaan aan de oorspronkelijke bedoelingen. 

2. Toetsing van het stelsel van sociale zekerheid aan kernbegrippen van 
christelijk-sociaal denken, zoals gerechtigheid, gespreide verantwoor-
delijkheid en solidariteit, wijst uit dat: 

a) de solidariteit door de inrichting van het stelsel dreigt te ver-
schralen tot een vrijwel uitsluitend anonieme en collectieve over-
dracht van gelden; een overdracht die het karakter krijgt van het 

- 
afkopen van de zorg voor onze naaste; 

b) er in plaats van gespreide verantwoordelijkheid sprake is.van een 
groeiende centralisatie; een goede werkbare afbakening van de ver-
antwoordelijkheden van overheid en werkgevers- en werknemersorgani-
saties is in de verdrukking gekomen. 

c) het voorzien in sociale ontwikkelingsvoorwaarden voor mensen is ver-
engd tot de zorg voor goede uitkeringen bij inkomensderving; het be-
leid dat er naar streeft om mensen zolang mogelijk maatschappelijk 
aan het arbeidsproces te laten deelnemen, is op de achtergrond ge-
raakt. 

3. Bovengenoemde ontwikkelingen hebben bovendien geleid tot problemen met 
het financieren van de sociale zekerheid. 

I.b. En hoe wil het CDA die aanpakken 

1. Vernieuwing van de sociale zekerheid is nodig om het stelsel ook in 
tijden van economische tegenspoed in essentie te behouden. 
De kernbegrippen van christelijk-sociaal denken kunnen opnieuw rich-
ting geven aan deze vernieuwingen. 

a) gerechtigheid, die onder meer betekent het scheppen van voorwaarden, 
die mensen de mogelijkheid biedt tot sociale ontplooiing , betekent 
dat het aangewezen zijn op een uitkering bij ziekte, arbeidsonge-
schiktheid en/of werkloosheid gezien moet worden als een signaal 
dat mensen deelname aan het maatschappelijk proces dreigt te wor-
den onthouden. Sociale zekerheid is meer dan het verstrekken van 
uitkeringen. 

b) solidariteit, het gericht zijn op elkaar kan geen gestalte krijgen, 
wanneer dat uitsluitend de vorm krijgt van anonieme, collectieve 
premiebetalingen en uitkeringen. Sociale zekerheid kan zich dan ook 
niet beperken tot wettelijk verplichte regels. 
Naast regels die de hoogte van de uitkeringen garanderen moet het 
vernieuwde stelsel dan ook ruimte bieden voor vrijwillige aanvul-
lende regelingen; 
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c) gespreide verantwoordelijkheid, verplicht ons tot het bevorderen 
van het dragen van verantwoordelijkheid in samenlevings- en sa-
menwerkingsverbanden, waarvan men deel uitmaakt en waarin een on-
verlet de eigen verantwoordelijkheid onderling een beroep kan doen 
op de zorg voor elkaar, ook zoals die tot uitdrukking komt in on-
derdelen van de sociale zekerheid; 

d) rentmeesterschap, betekent dat bij de vernieuwing van het stelsel 
rechten en plichten zodanig op elkaar worden afgestemd dat het 
stelsel - in goede en slechte tijden - doelmatig en betaalbaar 
is.  

II.  Beleid: volume en stelsel ) 

A. Volumebeleid 

1. Het volumebeleid behoort er toe bij te dragen, dat mensen zo enigs-
zins mogelijk kunnen blijven functioneren in het arbeidsproces. Dat 
maakt Ook een verruiming van mogelijkheden voor deeltijdarbeid en 
voor geleidelijke vermindering van de arbeidstijd noodzakelijk. 
Volumebeleid in engere zin moet zich - vooral op ondernemingsniveau 
richten op het voorkomen van het verlies van werk en op beperking 
van de duur van de uitkering en door het bevorderen van het opnieuw 
krijgen van werk door onder meer herscholing, omscholing en revali-
datie. 

B. Vernieuwing van het stelsel 

Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid moet worden opgezet op ba-
sis van de volgende uitgangspunten: 

1. De sociale zekerheid biedt uitkeringen, tegemoetkomingen in kosten 
en verstrekkingen, wanneer het inkomen uit arbeid is weggevallen 
of wanneer er sprake is van extra lasten die de normale draagkracht 
van de betrokkenen te boven gaan (loondervingsfunctie). 

Daarnaast moet de sociale zekerheid zodanig worden ingericht dat het 
weer opnieuw gaan deelnemen aan het arbeidsproces of het ontwikkelen 
van andere maatschappelijke activiteiten niet wordt ontmoedigd of 
belemmerd, maar juist wordt gestimuleerd. Dit tweede element vraagt 
extra accent. 

) Onder volume verstaan wij het aantal mensen dat van sociale zekerheids-
regelingen gebruik moet maken, alsmede het aantal geldend gemaakte aan-
spraken op een uitkering, verstrekking of vergoeding krachtens een so-
ciale zekerheidsregeling. 
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2. Het stelsel-  van sociale zekerheid kan niet worden vernieuwd zonder 
een grote betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Daarom zal 
het nieuwe stelsel werkgevers en werknemers de kans moeten bieden 
hun eigen verantwoordelijkheid voor de verandering en vernieuwing 
van het stelsel inhoud te geven; dit met behoud van de verantwoor-
delijkheid van de overheid voor bepaalde aspecten van het totale 
stelsel. 

3. a) Het stelsel van sociale verzekeringen moet gebaseerd blijven op 
de verzekeringsgedachte, waarbij elementen van solidariteit en 
equivalentie ) herkenbaar blijven in een goede onderlinge ver--
houding; 

b) In de volksverzekeringen zal het accent moeten vallen op het ga-
randeren van een oir.irnum-inkomensniveau,te financieren uit een 
op het inkomen gebaseerde premie-betaling (tot zeker maximum-
premieinkomensgrenzen). In de aanvullende werknemersverzekerin-
gen moet de loondervingsfunctie centraal staan: op het inkomen 
gebaseerde uitkeringen gefinancierd uit op het inkomen gebaseer-
de premiebetalingen. 

4. Mannen en vrouwen moeten onder gelijke omstandigheden aanspraak kun-
nen maken op dezelfde rechten. Gedacht wordt aan persoonlijke uit-
keringen, die in beginsel toereikend zijn voor het onderhoud van 
de uitkeringsgerechtigden. 

5. a) Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid zal nadrukkelijk recht 
moeten doen aan de positie - in het bijzonder op het minimum-ni-
veau - van gezinnen en andere duurzame samenlevingsverbanden, 
waarin één inkomen wordt genoten, omdat bijvoorbeeld één van 
beide partners zich volledig wijdt aan de zorg van een ander of 
anderen; 

b) Nagegaan moet worden of en op welke wijze de partner, die uitslui-
tend niet-betaalde taken verricht, op vrijwillige basis ook kan 
deelnemen in sociale zekerheidsregelingen. 

6. Het - vernieuwde - stelsel van sociale zekerheid zal ook stand moeten 
kunnen houden in een tijd dat de economische groei vrijwel stagneert. 

7. Neer dan thans dient de omvang van de wettelijke verplichte sociale 
zekerheid te worden afgestemd op de mogelijkheid dat men zich in 
eigen verantwoordelijkheid aanvullend verzekert. 

)equivalentie is direct relatie tussen hoogte uitkering en hoogte premie-
betaling. 
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8. Zowel het stelsel als het onderlinge verband tussen de verschillende 
onderdelen ervan moet doorzichtiger worden. Daartoe moet er onder 
meer een samenvoeging komen van de verschillende werkloosheidsrege-
lingen, evenals van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
Ook de manier waarop de uitkeringen bij beide nieuwe verzekeringen 
plaatsvinden, moet op elkaar afgestemd worden. 

9. Het stelsel en de uitvoering ervan zullen misbruik en oneigenlijk ge-
bruik moeten tegengaan. 

10. Het stelsel moet - beter dan nu het geval is - afgestemd worden op 
ontwikkelingen op het terrein van het werkgelegenheids- het welzijns-
en het gezondheidszorgbeleid.  

ii.  Sociale partners en overheid zullen heel creatief moeten zijn en niet 
mogen terug schrikken voor wellicht ongebruikelijke methodes om het 
uitgeschakeld zijn van werklozen en andere niet-actieven te bestrij-
den en om hen de gelegenheid te bieden om - met behoud van hun uit-
kering - scholing te ontvangen of op zinvolle wijze andere maatschap-
pelijke activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten mogen niet con-
currentievervalsend werken. 

12. Tussen de sociale verzekeringen voor ambtenaren en niet-ambtenaren 
moet meer onderlinge afstemming komen, een en ander in het kader van 
een vergelijking tussen beloning, premies en uitkeringen bij beide 
groepen. 

13. Nagegaan moet worden op welke gebieden en in hoeverre de positie van 
zelfstandigen meer dan thans dient aan te sluiten bij de positie van 
de werknemers. 
Ten aanzien van zelfstandigen en medewerkende echtgenoten dient tel-
kens te worden nagegaan in hoeverre bij stel selwijtiginqen ook ten 
aanzien van hen het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt gevolgd. 

14. Kinderbijslagregelingen vallen niet onder de sociale verzekeringen, 
maar onder de sociale voorzieningen, waarvoor de overheid als eer-
ste verantwoordelijk is. Dit omdat bij de kinderbijslag overwegin-
gen van draagkracht overheersen. Het gebruiken van belastinginstru-
menten en een systeem van studiefinanciering ware te overwegen. 

15. De bijstandswet behoort als zodanig niet tot het stelsel van sociale 
verzekeringen, maar wel tot het stelsel van sociale zekerheid. Voor 
aanspraken hierop is het behoeftecriterium beslissend. 
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16. Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid met persoonlijke uit-
keringen maakt een wijziging van het belastingstelsel noodzakelijk, 
zodat daarin meer dan thans rekening wordt gehouden met draagkracht-
verhogende of -verlagende effecten van de leefsituatie van belas-
tingplichtigen (bijvoorbeeld situaties van tweeverdieners ten op-
zichte van alleenverdieners). 
Het leven in gezinsverband mag niet in negatieve zin beînvloed wor-
den ten gevolge yam financiële regels, zeker nu een registratie-
systeem voor andere duurzame samenlevingsvormen ontbreekt. 

17. Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid dient rekening te hou- 
den met herverdeling van werk. 
Deeltijdarbeid moet niet worden ontmoedigd.  

III.  Niveaus van uitkeringen 

A. Niveau van basis- en bijstanduitkeringen 

1. Basisuitkeringen in de volksverzekeringen moeten gekoppeld blijven 
aan de ontwikkeling van het minimumloon gezien het verzekerings-
karakter. De gedachten gaan uit naar 70% van het netto-minimum-
loon, met aanvulling tot 100% voor gezinnen waaronder ook een-
ouder-gezinnen zijn begrepen en andere duurzame samenlevingsver-
banden, waarin één inkomen wordt genoten op minimum-niveau; bij 
voorkeur te financieren binnen het stelsel van sociale verzeke-
ringen. 

2. Bijstand moet voorzien in een uitkering, afgestemd op de minimale 
kosten van bestaan in onze samenleving. Bijstand is een voorzie-
ning, geen verzekering. 
Voor de hoogte van de uitkering wordt gedacht aan het minimum-ni-
veau van de volksverzekering. 
Een op korte termijn op te dragen studie zal een beter inzicht 
moeten geven in de hoogte van dit sociaal bestaans-minimum. 

3. Het vraagstuk van het opeten van de eigen woning, moet aangepakt 
worden door een verhoging van de vermogensvrijstelling in de bij-
standsvoorziening. 

B. Niveau aanvullende werknemersverzekering 

1. Het nieuwe stelsel van sociale verzekeringen zal bij wet een zo-
danig niveau van uitkeringen vaststellen, dat er ruimte over-
blijft voor vrijwillige aanvullende regelingen binnen ondernemin-
gen en bedrijfstakken, of op individueel niveau. 
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C. Aanpassingsmechanisme 

Uitkeringen krachtens het stelsel van sociale verzekeringen moe-
ten gerelateerd blijven aan de algehele loonontwikkeling. Wel zal 
- meer dan tot nu toe - de ontwikkeling van de loonkosten (inclu-
sief de sociale lasten) afgestemd moeten worden op de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit, mede om de rendementen van bedrijven 
te versterken en het financieringstekort van de overheid terug te 
dringen. 
Anders kunnen de door de sociale partners overeengekomen arbeids-
voorwaarden niet langer bepalend zijn voor de aanpassing van uit-
keringen  an  is Of feitelijke ontkoppeling Of geleide loonpolitiek 
eet onontkoombaar gevolg.  

IV.  Financiering van het stelsel 

A. Uitgangspunten financiering 

De volgende uitgangspunten dienen de basis te vormen voor de finan-
ciering van de sociale zekerheid. 

1. De financiering moet afgestemd zijn op het eigen karakter van de 
sociale zekerheid. 

2. Overheidsbijdragen moeten aansluiten bij de uitgangspunten van het 
stelsel, de overheid moet dus (mede)verantwoordelijk zijn voor het 
te verzekeren risico in geval van overheidsbijdragen. 

3. Er moeten waarborgen zijn voor een verantwoorde dosering van soli-
dariteit en equivalentie binnen het verzekeringskarakter. 

4. Premies moeten zo zichtbatr mogelijk worden opgelegd, zodat het ver-
antwoordelijkheidsbesef bij de bevolking voor de kosten van het 
stelsel wordt versterkt. 

5. Premies moeten betaald worden door diegenen die directe invloed 
kunnen uitoefenen op het te dekken risico. 
Dit kan ook tot uitdrukking komen in een differentiatie van premie-
lasten per onderneming of bedrijfstak. 

6. Er moet een goed evenwicht komen tussen enerzijds de noodzaak om 
voldoende breed draagvlak voor het stelsel te verkrijgen, al naar 

gelang de risico ' s langduriger en zwaarder zijn, anderzijds be-
staat de noodzaak een zo direct mogelijke band te scheppen tussen 
premiebetaling, het ontstaan, dan wel voorkomen van de situatie 
van inkomensderving, en de uitkering. 
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B. Heffingsgrondslag 

I. Bij de premieheffing voor werknemers moet het arbeidsloon de hef-
fingsgrondslag blijven, omdat dan een zo direct mogelijke band 
tussen premiebetaling en het opbouwen van uitkeringsrechten blijft 
bestaan. 

C. Financieringsproblematiek 

1. De samenleving mag geconfronteerd worden met de financiële gevol-
gen van het fundamenteel behouden van ons stelsel van sociale ze-
kerheid in tijden van economische tegenspoed. 

2. Het relateren van de welvaartsontwikkeling van uitkeringsgerech-
tigden krachtens het stelsel van de sociale verzekeringen aan die 
van werknemers is een wezenlijke element in ons stelsel van soci-
ale zekerheid. Uitgangspunt bij het premie- en uitkeringenbeleid 
is dan ook onderlinge verbondenheid tussen uitkeringsgerech- 
tigden en werknemers. 
Dit heeft gevolgen voor het arbeidsvoorwaarden- en inkomensbeleid. 

3. Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten zal de ontwikkeling 
van de collectieve lasten van het vernieuwde stelsel van sociale ze-
kerheid moeten passen binnen het streven de collectieve lastendruk 
te stabiliseren, zo mogelijk te verminderen. 

V. Uitvoering 

A. Uitgangspunten uitvoering 

1. De manier waarop het stelsel van sociale zekerheid moet worden ge-
organiseerd, hangt af van onze wensen over dat stelsel en van de 
uitgangspunten die er aan ten grondslag liggen. Dit betekent dat: 

a) een geheel op de cliënt gerichte benadering voorop staat; 

b) de verantwoordelijkheid voor uitvoering wordt zo vergaand 
mogelijk gedecentraliseerd; 

c) de eenheid van het stelsel en het verband tussen de onderdelen 
ervan wordt gewaarborgd; 

d) de samenhang tussen sociale zekerheid en aanverwante beleids-
terreinen, zoals arbeidsvoorzieningenbeleid, bedrijfsgezond-
heidszorg, algemene gezondheidszorg en welzijnsbeleid tot 
stand komt; 

e) tot nu toe moeilijk te beheersen ontwikkelingen metterdaad 
moeten kunnen worden beheerst. 
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RESOLUTIE EMANCIPATIE 

(aangenomen op de partijraad d.d. 28 mei 1983 te Hilversum) 

Preambule 

Het CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek 
handelen. De Bijbel spreekt over de relatie tussen God en mens en over 
de relatie tussen mensen onderling, waarbij gelijkwaardigheid van man 
en vrouw duidelijk naar voren komt. 

A. Uitgangspunten 

1. Het CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het poli-
tiek handelen. De Bijbel spreekt over de relatie tussen God en mens 
en over relaties tussen mensen onderling, waarbij gelijkwaardigheid 
van man en vrouw duidelijk naar voren komt. 

2. Gelijkwaardigheid van mensen is van fundamentele betekenis voor 
onze samenleving. 

3. Emancipatie richt zich daarom op iedere mens, en op alle personen 
en groepen van personen in onze samenleving, vooral die formeel 
dan wel feitelijk achtergesteld zijn en worden. 

4. Emancipatie is in deze zin geen belangenbehartiging, maar is de 
uitdrukking van wat mensen rechtens toekomt; het kunnen toegroeien 
naar een levensvervulling in verantwoordelijkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap, waarop iedereen persoonlijk wordt aangesproken 
en daardoor tot zijn recht kan komen. 

5. Emancipatié is een proces van veranderingen, dat tot doel heeft dat 
mensen gelijkwaardig kunnen functioneren. 

B. Emancipatie en mensbeeld 

1. Ieder mens is uniek en derhalve verschillend van zijn medemens. 

2. Tegelijk vullen mensen elkaar aan, zijn afhankelijk van elkaar, 
niet ondergeschikt aan elkaar, en mogen op elkaar een beroep doen. 
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3. Ieder mens moet de van God verkregen talenten en gaven zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien om tot een zinvolle 
levensvervulling te komen. 

4. Ieder mens is in de samenleving gesteld als verantwoordelijk per-
soon: verantwoordelijk voor zichzelf, voor de medemens en voor de 
ontwikkeling van de samenleving. 

5. De christen-democratie wil mensen op brede verantwoordelijkheid 
aanspreken. 

C. Emancipatie en de overheid 

1. a) Het emancipatiebeleid richt zich op het bereiken van gelijkwaar-
digheid van vrouwen en mannen, hetgeen moet leiden tot gelijke 
rechten en plichten in gelijke omstandigheden. 

b) Het emancipatiebeleid bevordert de ontwikkeling van een maat-
schappij waarin evenwicht wordt verwezenlijkt in het functio-
neren van vrouwen en mannen. 

2. De overheid dient het mede mogelijk te maken dat mensen hun verant- 
woordelijkheden ten opzichte van zichzelf, hun omgeving en de samen-
leving kunnen dragen. 

3. Het overheidsbeleid dient actief voorwaardenscheppend te zijn, gericht 
op: 

a) het wegnemen van wettelijke belemmeringen en 

b) het treffen van zodanige maatregelen en voorzieningen dat maatschap-
pelijke barrières overwonnen kunnen worden. 

4. Gelet op de achterstandssituatie waarin vrouwen op tal van beleidster-
reinen verkeren, betekent dit extra aandacht voor haar positie. 

5. De overheid dient bij haar wetgevende, voorwaardenscheppende en voor-
lichtende arbeid in acht te nemen, dat emancipatie een mentaal en cul-
tureel proces is, waarbij uitgangspunten en doelstellingen, waarden 
en normen van personen en groepen in de privé- en particuliere sfeer 

- dienen te worden gerespecteerd. 
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B. Decentralisatie 

1. Deze uitgangspunten leiden tot een gedecentraliseerde uitvoering, 
waarbij alle betrokkenen binnen het stelsel zodanige bevoegdheden 
krijgen, dat zij in staat zijn om de hierboven bepleite samenhang 
te verwerkelijken. Het gaat daarbij om: 

a) werknemers- en werkgeversorganisaties, met name bij die verze-
keringen die verband houden met het arbeidsproces; 

b) de cliënten zelf, die mede-verantwoordelijk zijn; 

c) overheden; 

d) instellingen, voor zover het gaat om de afstemming met andere 
terreinen van overheidszorg; 

C. 1. Deze gedecentraliseerde uitvoering vraagt om regionale kaders en 
om een onafhankelijk, landelijk, adviserend en toeziend orgaan. 
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6. Het emancipatiebeleid heeft betrekking op alle terreinen van het 
overheidsbeleid. 

7. Het emancipatiebeleid zal ook voortgang moeten kunnen vinden onder 
minder gunstige sociaal-economische omstandigheden. 

D. Emancipatie en leefvorm 

1. Emancipatie van de vrouw houdt in de emancipatie van de man en om-
gekeerd. 

2. Het CDA hecht bijzondere betekenis aan huwelijk en gezin. 

3. De overheid heeft de opvatting van personen te respecteren inzake de 
door hen verlangde wijze van samenleven; uiteraard binnen de door de 
wet gestelde grenzen. 

4. a) Voor andere duurzame samenlevingsvormen waarin de partners ver-
antwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden, zullen met voor ge-
huwden vergelijkbare rechten en plidhten moeten gelden. 

b) Teneinde dit mogelijk te maken, dient overgegaan te worden tot 
openbare registratie van deze samenlevingsvormen. 

5. Vrouwen en mannen dienen de mogelijkheid te krijgen tot een zodanige 
door hen gewenste rol- en taakverdeling te komen dat zij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor elkaar, voor hun gezin of 
ander duurzaam samenlevingsverband en voor de maatschappij. 

6. Ouders of verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden 
en verzorgen van hun kinderen. 

Voorwaarden dienen te worden geschapen, waardoor een goede zorg voor 
het kind wordt bevorderd: het realiseren van ouderschapsverlof en di-
verse vormen van kinderopvang, waarbij een eigen bijdrage naar draag-
kracht van ouders en verzorgers uitgangspunt is. 

7. a) De overheid dient oog te hebben voor de leefsituatie van alleen-
staanden en één-ouder-gezinnen en voor hun specifieke omstandig-
heden. 
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b) De overheid zal zich - in het bijzonder voor de oudere alleen-
staanden met een inkomen op minimum-niveau - rekenschap dienen 
te geven van de lasten van de leefsituatie voor wat betreft het 
combineren van beroeps- en huishoudelijke arbeid. 

8. Onrechtvaardige verschillen in de behandeling van de leefsituatie 
voor alleenstaanden,- gehuwd en ongehuwd duurzaam samenlevenden die-
nen te worden weggenomen. 

E. Emancipatie, onderwijs en vormin 

1. Onderwijs en vorming richten zich op de persoonlijke ontplooiing en 
zijn van wezenlijke betekenis bij het kunnen toegroeien naar een 
levensvervulling van mensen in verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap. 

2. Het onderwijs is eveneens een belangrijk instrument om door menta-
liteitsverandering het emanciatieproces verder te ontwikkelen. 

3. Hierbij gelden onder meer de volgende aandachtspunten: 

a) het subsidiëren van tweede-kansonderwijs en bijscholing; 

b) het wegwerken van achterstanden in onderwijs en beroepsopleiding 
van vrouwen en mannen; 

c) meer uniformiteit bij het vaststellen van de schoolvakanties en 
schooltijden; 

d) het stimuleren van diverse vormen van kinderopvang; 

e) roldoorbreking in lesmateriaal en lesmethoden; 

f) het geven van aandacht aan het thema emancipatie bij de opleiding 
voor onderwijsgevenden. 

F. Emancipatie en arbeid 

1. Arbeid is onder te verdelen in huiselijke arbeid, beroepsarbeid en 
vrijwilligerswerk. 
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2. Arbeid dient doelgericht handelen te zijn ten behoeve van de naaste 
en de samenleving. De waarde van arbeid valt niet samen met het wel 
of niet verdienen van inkomen. 

3. Het zich in enigerlei vorm van arbeid kunnen inzetten in de samen-
leving, is wezenlijk voor de levensvervulling van mensen. 

4. Vrouwen en mannen moeten de kans krijgen hun verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het verrichten van huiselijke, beroepsarbeid en 
vrijwilligerswerk te beleven, mede overeenkomstig ieders specifieke 
aanleg en capaciteiten; men moet hiertoe traditionele rolpatronen 
kunnen doorbreken. 

5. Dit betekent onder meer: 

a) het bevorderen van herwaardering en het vergroten van de moge-
lijkheden tot verdeling van de verschillende soorten arbeid. 

b) aanvullende maatregelen zijn nodig, bijvoorbeeld in de fiscale 
sfeer, om te voorkomen dat alleenverdieners en alleenstaanden 
met name op het minimum-niveau bij vormen van arbeidstijdver-
korting onder het thans voor hen geldende minimum-inkomensniveau 

terecht komen. 

c) het streven naar een flexibel systeem van arbeidstijden afgestemd 
op de persoonlijke mogelijkheden van de mens en de praktische ei-
sen die vanuit het beroepsleven gesteld moeten worden. 

d) positieve waardering van vrijwilligerswerk via onder meer het sub-
sidiëren van opleidingskosten; een billijke onkostenregeling voor 
bestuurders en overige vrijwilligers; opnemen in risicoverzeke-
ringen; onbetaald verlof voor vrijwillig verrichte bestuurstaken. 

e) verbetering van de rechtspositie van mensen met deeltijdbanen, 
gelijkwaardig aan die van mensen met een volledige betrekking, 
alsmede van meewerkende gezinsleden van zelfstandigen. 

G. Emancipatie en belastingen 

1. Gelijkberechtiging van mannen en vrouwen dient in de belastingsfeer 
te worden gerealiseerd. 

2. Belastingen naar inkomen en vermogen worden opgelegd aan individuen. 
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3. Solidariteit betekent, dat offers naar draagkracht worden opgelegd. 
De omvang van de belastingverplichting wordt in belangrijke mate 
mede bepaald door draagkrachtverhogende danwel verlagende factoren 
die samenhangen met de leefsituatie van belastingplichtigen. 

4. Ten aanzien van niet-huwelijkse duurzame samenlevingsvormen waarin 
de partners de verantwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden, dient 
in het belastingstelsel een gelijke behandeling plaats te vinden 
met de gehuwden. 

5. Gezinsverbanden en andere samenlevingsvormen waarin één partner 
betaalde arbeid verricht, mogen in het belastingsysteem niet worden 
achtergesteld, ten opzichte van de situatie waarin twee partners 
betaalde arbeid verrichten. 

H. Emancipatie en sociale zekerheid 

Zie de artikelen vermeld op de bijlage (bijlage A). Deze artikelen zijn 
ontleend aan de partijraadsresolutie over sociale zekerheid van 5 febru-
ari 1983 en daarom niet in de tekst opgenomen. 
Omdat deze artikelen wel de problematiek van de emancipatie betreffen, 
zijn deze artikelen hier terwille van de systematiek als bijlage vermeld. 

I. Evaluatie 

Jaarlijks zal het partijbestuur nagaan in welke mate en op welke wijze 
aan de voorgaande uitgangspunten en beleidsvoornemens aandacht is ge-
schonken c.q. daaraan uitvoering is gegeven. 
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Bijlage A 

Sociale Zekerheid 

1. Vrouwen en mannen moeten onder gelijke omstandigheden aanspraak 
kunnen maken op dezelfde rechten in de sfeer van sociale zekerheid. 

2. Gedacht wordt aan een herziening van het stelsel van sociale zeker-
heid, waarin sprake is van persoonlijke uitkeringen die in beginsel 
toereikend zijn voor het onderhoud van de uitkeringsgerechtigde. 

3. Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid zal nadrukkelijk recht 
moeten doen aan de positie - in het bijzonder op het minimum-niveau - 
van gezinnen en andere duurzame samenlevingsvormen, waarin één in-
komen wordt genoten, omdat bijvoorbeeld één van de partners zich 
volledig wijdt aan de zorg van een ander of anderen. 

4. Nagegaan moet worden of en op welke wijze de partner die uitsluitend 
niet-betaalde taken verricht op vrijwillige basis ook kan deelnemen 
in sociale zekerheidsregelingen. 

5. Ten aanzien van zelfstandigen en medewerkende echtgenoten dient tel-
kens te worden nagegaan in hoeverre bij stelselwijziging Ook ten aan-
zien van hen het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt gevolgd. 

6. Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid dient rekening te houden 
met herverdeling van werk. Deeltijdarbeid moet niet worden ontmoedigd 
maar juist gestimuleerd. 

bijlage 2.A. 



bijlage 3 politieke uitspraken 

(aangenomen op de partijraad d.d. 18 en 19 mei 1984 te Hoogeveen) 

1. Overwegend 

a) dat het CDA zich op grond van het rapport Appèl en weerklank 
heeft bezonnen over het functioneren van de partij en haar poli-
tieke vertegenwoordigers, 

b) dat daarbij centraal stonden de doorwerking van grondslag en pro-
gram van uitgangspunten, het nemen van duidelijke besluiten, eens-
gezind optreden en herkenbare presentatie naar buiten, 

c) dat deze punten, gelet op de reacties uit de partijgeledingen, voor 
de toekomst van een jonge partij als het CDA van wezenlijke beteke-
nis zijn. 

2. Spreekt uit 

a) dat de christen-democratische politieke overtuiging, verwoord in 
grondslag en uitgangspunten, de basis is voor de politieke koers 
van het CDA en voor de onderlinge band tussen hen die zich betrok-
ken voelen bij het CDA, 

b) dat van een duidelijk politiek beleid, waarin deze politieke over-
tuiging herkenbaar is en welke op geloofwaardige wijze wordt üit-
gedragen, een wervend appèl uitgaat, 

c) dat open en uitvoerige gedachtenwisseling in partijgeledingen en 
fracties moet leiden tot duidelijke politieke keuzen, die naar 
buiten eensgezind en op herkenbare wijze worden gepresenteerd en 
uitgevoerd, 

d) dat door middel van kadervorming en onderlinge gesprekken op alle 
niveau's van de partij daadwerkelijk aandacht besteed moet worden 
aan doorwerking van de kernbegrippen van christen-democratische 
politiek opdat de politieke overtuiging meer gaat leven bij leden 
en vertegenwoordigers, 

e) dat een doorzichtige pai-tijorganisatie essentieel is voor de actieve 
betrokkenheid van leden in plaatselijke en regionale verbanden: de 
basis moet zich kunnen herkennen in besluiten van de partij. 

3. Draagt het partijbestuur op 

om op de voorjaarspartijraad 1985 te rapporteren over de uitvoering van 
de naar aanleiding van deze partijpolitieke discussie genomen beslui-
ten en aanvaarde aanbevelingen van het rapport. De ontwikkelingen in de 
partijverbanden op alle niveaus vormen van deze rapportage een wezen-
lijk onderdeel. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

A. De christen-democratische politieke overtuiging moet, gezien haar 
grondslag en haar uitgangspunten, een vruchtbare voedingsbodem kün-
nen blijven voor een brede politieke partij waarin velen zich met 
elkaar verbonden voelen, zowel door eenheid van beginselen als door 
de gekozen politieke koers. Er is geen reden voor blijvende teleur-
stelling bij de werkers van het eerste uur. Wij zien de toekomst 
van het CDA met vertrouwen tegemoet. 

B. Dat geldt ook in een tijd waarin de christelijke geloofsgemeenschap 
in ons land kleiner is dan voorheén. Via een duidelijk en beginsel-
vast beleid engeloofwaardige p&litici zijn ook mensen, die het 
christelijk geloof enkel nog uit hun jeugd kennen, wel degelijk voor 
het CDA te winnen. Vooralsnog is er voor een geïnspireerd CDA veel 
te doen. 

C. Het CDA is echter nog niet wat het kan zijn. De partij roept nogal 
eens een beeld op bij mensen binnen en buiten de partij van ondui-
delijkheid en een gebrek aan geïnspireerd zelfvertrouwen. Onderlinge 
verdeeldheid scherpt dit beeld nog aan. Op wie maakt zon beeld een 
wervende indruk? Een intensieve gedachtenwisseling dient aan het be-
palen van een politieke keuze vooraf te gaan. Is de keuze eenmaal 
gemaakt, dan vereist het democratisch beginsel dat een ieder zich 
daaraan als partijstandpunt loyaal conformeert. 

D. Binnen het CDA vindt men onderstromen, die herkenbaar zijn aan een 
eigen opvatting over de relatie tussen geloof en politiek. Deze 
onderstromen lopen dwars door de voormalige partijen en kerkelijke 
denominaties heen. 
Het Program van Uitgangspunten heeft nog onvoldoende gefungeerd als 
een samenbindend geheel van opvattingen om deze onderstromen op één 
lijn te brengen. Onbekendheid met beginselpolitiek, moeilijkheden 
met de toepassing van het Program van Uitgangspunten en bovengenoem-
de verscheidenheid van opvattingen inzake de relatie tussen geloof 
en politiek, zijn de belangrijkste belemmeringen, die verhinderen 
dat de politieke overtuiging meer geestelijk eigendom wordt van de 
leden en de politieke vertegenwoordigers van het CDA. 
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E. De interne cohesie van het CDA wordt belemmerd door de verstarrende 
werking die de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol - die op 
zichzelf in de eerste jaren hun goede betekenis hebben gehad - thans 
blijken te hebben. De verhoudingen worden hoe langer hoe minder als 
doorslaggevend ervaren voor de samenhang binnen het CDA. Toch zijn 
zij nog steeds bepalend bij de opstelling van kandidatenlijsten en 
de vervulling van bestuursfuncties. Ook de verbindingen tussen par-
tijraad, partijbestuur, provinciale en gemeentelijke afdelingsbestu-
ren zijn door de nawerking van deze bepalingen niet optimaal. Het-
geen aan de basis leeft dringt onvoldoende door in de top. De ge-
meentelijke afdelingen bloeien nog te weinig als actieve politieke 
werkplaatsen. 

Aanbevelingen 

voortvloeiend uit hoofdstuk 3 

Een van de belangrijkste instrumenten die het CDA ten dienste staat 
om de politieke overtuiging meer het geestelijk eigendom.te doen zijn 
van de leden en de. vertegenwoordigers, is het kader- en vormingswerk. 
Door het kader- en vormingswerk kan kennis worden overgedragen, kun-
nen vaardigheden worden uitgeoefend ter zake de omgang met het Pro-
gram van Uitgangspunten en kan respect voor elkaars opvattingen in-
zake de relatie tussen gèlobf en politiek worden verdiept. 
Het verdient aanbeveling dat het kader- en vormingswerk zich meer 
richt op de doorwerking van de politieke overtuiging in de partij. 
Mede om die reden bevelen wij een fusie aan tussen kader- en vormings-
werk en wetenschappelijk instituut. Het beademingsapparaat moet beter 
op de denktank worden aangesloten. 

2. Het kader- en vormingswerk dient zich concrete, gekwantificeerde werk-
doelen te stellen inzake de training in de omgang met het Program 
van Uitgangspunten van vertegenwoordigers, bestuurders en actieve 
leden. Het dient daar financieel toe in staat gesteld te worden. 

3. Het verdient aanbeveling dat in het CDA meer stelselmatig studie wordt 
gemaakt van de betekenis van de bijbelse noties voor het politieke 
handelen. Het rapport doet daarvoor een reeks suggesties in hoofd-
stuk 3.5. 

4. De partijbesturen dienen bij het opstellen van adieslijsten voor kan-
didaatstelling belangrijk gewicht toe te kennen aan de mate waarin 
kandidaten het Program van Uitgangspunten kunnen hanteren in de poli-
tiek en het contact met de kiezers en media. 
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5. Van belang voor de doorwerking van de politieke overtuiging is de 
wijze, waarop er binnen de partij en fractie leiding wordt gegeven 
en men met elkaars standpunten omgaat. In geen geval dient men een 
beleid te voeren, waarbij wisselende groepen een zoethoudertje 
krijgen, teneinde de lieve vrede te bewaren. 

6. De na gedegen discussie overeengekomen besluiten dienen consistent 
te worden uitgevoerd. Zonder dat aan het respect voor een afwijkende 
persoonlijke opvatting afbreuk wordt gedaan mag van alle betrokkenen 
worden verwacht dat men het partij- of fractiestandpunt loyaal voor 
zijn rekening neemt. Dat vereist het democratich beginsel. 

7. De gemeentelijke en provinciale afdelingen dienen zich frequent en 
actief met politiek bezig te houden. De betrokkenheid van de CDA-
leden dient op lokaal niveau vergroot te worden. Een reeks van aan-
bevelingen wordt daartoe in hoofdstuk 3.1. gedaan. 

8. Besturen van provinciale afdelingen dienen meer stimulerend naar de 
gemeentelijke afdelingen op te treden. Een stimuleringsfonds en 
(inter)provinciale bureaus kunnen daarbij de noodzakelijke onder-
steuning bieden. Deconcentratie van taken vanuit het landelijk 
bestuur naar de provinciale afdelingen dient de  locale  bestuurs-
kracht en het plaatselijk appèl van het CDA te versterken, zonder 
dat dit tot regionalisme verwordt. Eenheid en verbOndenheid vanuit 
de gezamenlijke politieke overtuiging moet voorop blijven staan. 

Teneinde de bij een vitale politieke partij steeds noodzakelijke door-
stroming van mensen en gedachten te bewerkstelligen, die als gevolg 
van de voor de fusie gekozen vormen wat heeft gestagneerd, bevelen 
wij ter zake van de partijraad, het partijbestuur en het dagelijks 
bestuur aan de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol spoedig 
buiten werking te stellen en de statuten daartoe aan te passen. 
Dit moet het mogelijk maken om met een meer op de eigen aard van de 
organen afgestemde omvang en samenstelling te werk te kunnen gaan. 
Plaatselijke en provinciale afdelingen dienen overeenkomstig actie 
te ondernemen. 

10. a. Bij een kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur bestaat geen 
aparte taak voor het presidium als afzonderlijk instituut. 

b. Het congres dient te worden omgevormd tot een voor alle leden 
open partijdag. 
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11. Een onderzoeks- en begeleidingscommissie dient de deconcentratie van 
centrale ondersteunende taken en de herverdeling van werkzaamheden 
van het landelijk secretariaat aan te vatten. De secretariaten en 
staven van nevenorganisaties en - wellicht - ook de fractie dienen 
daarbij mede in de beschouwingen te worden betrokken. 

12. Het verdient aanbeveling dat het CDA veel meer dan thns vrouwen en 
jongeren opneemt in bestuursorganen en op de kandidatenlijsten. Het 
is van groot belang dat Vrouwenberaad en CDJA enerzijds en het CDA 
anderzijds wederzijds op elkaar betrokken blijven. Van beide zijden 
mogen daartoe inspanningen worden gevergd. Terwille van de doorstro-
ming dient de maximumleeftijd voor het CDJA te worden verjongd 
tot 25 jaar. 

13. Van beleidsmedewerkers en bestuursleden van partijorganen en fracties 
dient bij aanstelling gevraagd te worden dat zij zich verbonden weten 
met de politieke overtuiging van het CDA. 

voortvloeiend uit hoofdstuk 4 

14. Los van het functioneren van CDA-fracties op dit moment is het voor 
een nieuwe partij noodzakelijk om erg veel aandacht te besteden aan 
doorstroming in de fracties. Parallel aan de gewenste doorstroming 
in de partijbestuursorganen dienen ook de fracties die in 1986/87 
zullen aantreden veel nieuwe leden te bevatten. 
Daartoe dienen de voorbereidingen nu al getroffen te worden. De par-
tij dient zich met kracht te gaan bezig houden met het werven van 
nieuwe, kundige en beginselvaste kandidaten, die weten wat er bij 
de bevolking leeft. 

15. De verklaring, die kandidaten tekenen, dient doelgerichter te worden 
geformuleerd. Fractiereglementen dienen hieraan aangepast te worden. 
Het komt verder vooral op de gezindheid van de betrokkenen aan om 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor visie en beleid van 
het CDA. 

16. Partij en fracties dienen ervoor te zorgen dat er meer generalisten 
in fracties komen. Dit kan enerzijds door roulatie van fractieleden 
over verschillende specialisaties en anderzijds bij de kandidaat-
stelling gerealiseerd worden. 
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17. Het verdient aanbeveling dat het CDA het dualisme tussen megering 
en parlement tussen verkiezingen in aldus gestalte geeft dat de 
fractievoorzitter de primaire woordvoerder ter zake van het CDA-
standpunt is. 

18. De partij kan zich niet aan medeverantwoordelijkheid voor verdeeld-
heid in de Tweede Kamerfractie onttrekken. Het verkiezingsprogram, 
resoluties en andere partijstandpunten dienen consistent, duidelijk 
en principieel onderbouwd te zijn. 

19. Overleg tussen CDA-politici op verschillende bestuursniveaus op ba-
sis van de gemeenschappelijke uitgangspunten dient stelselmatig te 
worden georganiseerd. DeCDA-bestuurdersvereniging kan hierbij een 
belangrijke rol spelen. 

20. Fracties dienen een keer per jaar schriftelijk verantwoording af te 
leggen van hun beleid. Jaarverslagen moeten kort zijn en in duide-
lijke taal gesteld. Het moet met name gaan over voor het CDA gevoe-
lige zaken. Het verdient aanbeveleing dat het partijbestuur een richt-
lijn opstelt over de wijze waarop fracties en hun leden gevonden zijn 
zich te verantwoorden over de wijze waarop zij als fractie fungeren. 

voortvloeiend uit hoofdstuk 5 

21. Het contact tussen CDA en kerken dient g&instittionaliseerd, ver-
breed en verdiept te worden. Meer personen uit het CDA dienen hier-
bij betrokken te worden en de verslaggeving dient te worden verbe-
terd, zodat ook plaatselijke CDA-leden hiervan kunnen profiteren. 

22. Contacten met 6-ganisaties op christelijke grondslag dienen regel-
matig plaats te vinden tenEinde gezamenlijk te zoeken naar de bete-
kenis van het bijbels appèl op onderscheiden beleidsterreinen. Deze 
contacten dragen nog te zeer een ad hoc-karakter. 

23. Het is nuttig dat CDA-leden lid zijn van maatschappelijke organisa-
ties. De partij heeft daarvoor van binnenuit kennis van deelbelan-
gen in de samenleving, terwijl omgekeerd de CDA-visie in het maat-
schappelijk leven meer bekendheid krijgt. 
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24. De presentatie van partijstandpunten in de samenleving is van groot 
belang. Eén van de mogelijkheden daartoe is deelname aan acties en 
demonstraties. Het spreekt vanzelf dat het verkiezingsprogramma en 
het Program van Uitgangspunten criterium vormen bij de vraag of 
al dan niet wordt deelgenomen. 

25. Christen-democratische politiek is vanouds wervend voor een bredere 
kring dan het directéo kerkelijke erf alleen. 
Minder aan de kerk gebonden mensen kunnen door het concrete beleid 
en aansprekende geloofwaardige politici weer voor beginselpolitiek 
worden gewonnen. De weg andersom kan hen onvoldoende aanspreken. 
Dit geldt in het bijzonder ook voor veel jongeren. 

26. Het CDA biedt jongeren veel te weinig gelegenheid om verantwoorde-
lijkheid te dragen in partij en vertegenwoordigende lichamen en houdt 
te weinig rekening met wat er onder de jeugd leeft. Een drastische 
heroriëntatie is geboden. 

27. In de eigen CDA-bladen is versterking van de samenbindende opvattingen 
binnen het CDA en het overstijgen van de onderstromen, inzake de re-
latie tussen geloof en politiek die zich binnen de partij voordoen, 
thans evenzeer geboden als een kritisch-journalistieke formule. 
De bladen dienen een podium te bieden voor onderlinge discussie, die 
zich tot dusver teveel buiten de partijorganen heeft afgespeeld. 

28. Partijvoorlichting is een noodzakelijk middel om bij de massamedia 
meer begrip voor christen-democratische politiek te wekken. Voor het 
contact met onze kiezers is het CDA van deze media in belangrijke 
mate afhankelijk. Het verdient aanbeveling de partijvoorlichting 
krachtiger en meer doelgericht te doen plaatsvinden. 

29. De structuur voor permanente campagnevoering dient te worden vereen-
voudigd. De taken dienen normaal onderdeel te zijn van de activitei-
ten op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. 
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NAAR VERZORGINGSMAATSCHAPPIJ 
(aangenomen op de partijraad d.d. 15 december 1984 te Arnhem) 

Heeft kennis genomen van 

1. de resultaten van de partijpolitieke discussie in de diverse 
geledingen van de partij over het rapport Van Verzorgings-
staat naar verzorgingsmaatschappij", welke in essentie zijn 
geinventariseerd én samengevat in het bijgevoegd basisdocument. 

Besluit 

2. de voorstellen ter zake nadere studie en toekomstige beleid, 
zoals weergegeven in het basisdocument te onderschrijven en 
voor wat betreft de studie binnen ± één jaar af te ronden. 

3. dat de resultaten van de partijpolitieke discussie, zoals in 
het basisdocument samengevat en geinventariseerd en waaraan 
de hoofdli-jnen van het rapport Van verzorgingsstaat naar ver-
zorgingsmaatschappij ten grondslag liggen, mede richtingge-
vend zijn voor het in de komende jaren door het CDA te voeren 
beleid. 

4. aan het partijbestuur op te dragen de CDA-programcommissie en 
de commissie voor de opstelling van een modelprogram voor 
gemeente en provincie te verzoeken, deze resultaten van de 
partijpolitieke discussie en hoofdlijnen van het rapport Van 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij mede tot uit-
gangspunt te nemen voor hun werkzaamheden. 
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Basisdocument 

Dit basis-document is het resultaat van de bespreking van het rap-
port Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij" (hierna 
te noemen: rapport Verzorgingsstaat) in het kader van de partij-
politieke discussie tijdens het seizoen 1983/1984 in gemeentelijke 
afdelingen en kamerkringen. - 

Het document bevat een inventarisatie van de. reacties van de ka-
merkringen en andere organisaties op het rapport Verzorgingsstaat. 
De opbouw van dit basis-document is als volgt. 
Hoofdstuksgewijs geeft het een beknopte analyse van de algemene te-
neur van de reacties; vervolgens formuleert het enkele conclusies, 
alsook een aantal aanbevelingen en suggesties voor verdere studie 
c.q. beleidsvoering. 
Deze inventarisatie plus de gegeven samenvatting van het rapport 
Verzorgingsstaat vormen samen het basis-document, waarbij het ge-
noemde rapport als bijlage fungeert. 

2. Het rapport Verzorgingsstaat is in veel gemeentelijke afdelingen en 
kamerkringen met grote inzet en betrokkenheid besproken. In een aan-
zienlijk aantal gevallen betekende dit een vergadering van de ge-
meentelijke afdelingen en kamerkring met een spreker of inleider 
(al of niet uit de commissie "politiek perspectief). 
In enkele gevallen mondde een dergelijke bijeenkomst  tit  in het op-
stellen van enkele resoluties waarvan de inhoudelijke elementen voor 
zover mogelijk tevens in het stuk zijn verwerkt. Vaak waren deze 
bijeenkomsten voorbereid door een werkgroep die een discussiestuk 
had opgesteld, meestal aan de hand van vraagstellingen voorbereid 
door de stichting kader- en vormingswerk. 
Ook plaatselijke of provinciale CDA-afdelingen en Vrouwenberaden en 
fracties bespraken het rapport, evenals de beide Kamerfracties, het 
landelijk CDJA en het landelijk Vrouwenberaad. In vele gevallen werd 
de discussie en herbezinning, die ontstond, nuttig geacht. 

3. Het rapport is voorts besproken tijdens een bijeenkomst van het ver-
sterkte partijbestuur op 12 en 13 oktober 1984. De bedoeling van 
deze bijeenkomst was "aan de hand van de ontvangen reacties van de 
kamerkringen voorlopige conclusies te trekken ten behoeve van een 
ontwerp-uitspraak voor de CDA-partijraad van 15 december a.s., welke 
op zijn beurt weer kan dienen als leidraad en toetssteen van het in 
-1985 vast te stellen verkiezingsprogram 1986-1990. 
Resultaten van deze discussie zijn eveneens in dit basisdocument ver-
werkt. 
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4. Wanneer gelet wordt op de reacties van de kamerkringen dan is in de 
meeste gevallen de teneur van het commentaar instemmend. Wel is er 
kritiek op het taalgebruik en abstractie-niveau. Men mist de prak-
tische voorbeelden en concrete beleidsaanbe'ielingen. Voor zover er 
inhoudelijke knitiék is spitst deze zich toe op een tweetal punten: 

a) worden de positieve ontwikkelingen in de samenleving met betrek-
king tot de verworvenheden van individualisering en collec-
tivering" niet teveel onderbelidht, evenals allerlei nieuwe vor-
men van maatschappelijke betrokkenheid denk  by.  aan buurtgroe-
oenig burgerinitiatieven, milieubeweging) van groeperingen en 
categoriën? Dus: het rapport is te pessimistisch! 

b) is het rapport anderzijds niet te optimistisch over de mogelijk-
heden om na het terug treden van de overheid de verantwoordelijk-
heden terug te plaatsen naar mensen, groepen en organisaties in 
de samenleving? Wat zijn de door de overheid te garanderen ba-
sisvoorieningen voor een zorgzame samenleving? 

5. In vele gevallen herkende men in het rapport een poging om in een 
discussiestuk een authentiek christen-democratisch antwoord te ge-
ven op de problemen van de jaren 80. De opvatting dat de benadering 
van het rapport in overeenstemming is met de politieke overtuiging 
van het CDA, zoals geformuleerd in het Program van Uitgangspunten 
ondervond instemming. Er rezen wel vragen over de onderlinge ver-
houding van de vier kernbegrippen uit het Program van Uitgangspunten 
ook in hun toepassing in het rapport. 

6. Een tweetal kamerkringen pleitte voor een inleiding op het rapport: 
de ene ten einde de plaats van de christen-democratie naast socia-
lisme en liberalisme meer expliciet te schetsen, de andere om aan 
te geven hoe de verzorgingsstaat tot stand is gekomen. 
Van verschillende zijden is bepleit het rapport en de discussie er-
over te gebruiken als een deel van het basismateriaal bij het op-
stellen van (model)program van actie voor de komende verkiezingen 
voor raden, staten en kamer. 
Het rapport ontving ook veel aandacht van de Vereniging van Gemeen-
te- en Provinciebestuürders. 
De brodhure Privatisering; een christen-democratische visie is een 
goed, voorbeeld hoe de denkbeelden, die ook in het rappprt verwoord 
worden, onder afweging van de vier kernbegrippen uit het Program 
van Uitgangspunten, in concrete beleidssuggesties voor de  locale  
en regionale politiek omgezet kunnen worden. 
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7. De commissie politiek perspectief heeft bij de behandeling van de 
sleutelkwesties, zoals gesteld in het woord vooraf, niet gestreefd 
naar volledigheid. In antwoord op de bij de partij-politieke discus-
sie gehanteerde vraagstelling: Welke onderwerpen men in de behan-
deling van het rapport had gemist? kwamen als reactie naar voren: 
milieubeleid, ethische vraagstukken  (by.  euthanasie), technologische 
ontwikkelingen (inclusief normatieve aspecten daarvan), volkshuisves- 
ting, culturele minderheden, gezin, toekomst van 20- en 30-jarigen, 
mediabeleid, bijzonder onderwijs en energiebeleid. 

8. Het is tenslotte van belang om te wijzen op de context van de publieke 
gedachtenvorming in kringen van wetenschap en politiek. Zowel uit pu-
blicaties, die onafhankelijk van, als uit reacties die op het rapport 
verschenen, blijkt dat belangrijke delen van de diagnose en therapie 
van het rapport gedeeld worden. 
Te denken valt aan vele bijdragen in CDA-verkenningen, maar ook aan 
studies van sociologen, politicologen en economen uit sociaal-demo-
cratische en liberale kring. 
Uiteraard is er ook kritiek, worden in de analyse soms andere accen-
ten gelegd én in de therapie soms alternatieven bepleit, maar de 
context is globaal gemeenschappelijk. 
Onze taak is om daarbinnen het specifieke van de christen-democratische 
weg aan te geven. 

I. Het moderne levensgevoel 

1. Een meerderheid van de reacties kan zich vinden in de beschrijving van 
het moderne levensgevoel (ik-cultuur; de politiek als afvalbak van de 
ik-cultuur). 
Wel vond men de schets nogal eens te schematisch en te pessimistisch. 
Er zijn ook andere oorzaken dan de toegenomen overheidsbemoeiing (wel-
vaart, ontzuiling, bevolkingsdichtheid). En er zijn ook allerlei po-
sitiéve Ontwikkelingen (oog veel vrijwilligerswerk, nieuwe maatschap-
pelijke initiatieven, idealisme bij jongeren, toegenomen mondigheid). 
Bovendien: ook de christen-democraten hebben veel geinvesteerd in het 
beleid van de afgelopen veertig jaar en zijn mede-verantwoordelijk 
voor de (onbedoelde) gevolgen ervan. 
En: mensen moeten elkanders hoeder zijn; mede door middel van de over-
heid. Flankerend beleid moet vloeren-leggend beleid zijn. Een enke-
le keer kwam ook de kritiek dat in het derde element van het moderne 
levensgevoel (vluchten in emotie) de begrippen emotie en gewe- 
ten te snel gelijk gesteld werden. 
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2. Een conclusie uit het bovenstaande zou kunnen zijn dat onder hand-
having van de analyse, meer benadrukt zou moeten worden dat "indi-
vidualisering en "collectivering" twee parallel-lopende, zich fei-
telijk voordoende processen zijn. Zij zijn op zichzelf niet goed 
of slecht, maar kunnen positieve èn negatieve effecten hebben. In 
het stadium van ontwikkeling dat we nu bereikt hebben staan beide 
processen als het ware ondergronds" met elkaar in negatieve wissel-
werking, waardoor de "intermediaire groepen, waarin de burgers 
en groepen van burgers op herkenbare wijze verantwoordelijkheid 
voor elkaar kunnen dragen fijn gewreven dreigen te worden, met alle 
sociaal-culturele èn sociaal-economische gevolgen van dien. 

De onder punt 2 geformuleerde conclusie impliceert dat het erom gaat 
de balans tussen de drie niveaus (burgers, intermediaire groepen of-
tewel "het maatschappelijke middenveld en overheid) te herstellen 
met behoud van positieve verworvenheden van grotere mdndigheid en 
fundamentele collectieve voorzieningen. 
Het beleid dient erop gericht te zijn de verbanden die liggen tussen 
individu en staat te beschermen en waar nodig via reactivéring van 
particulier initiatief opnieuw vorm te geven. Met name op het ter-
rein van welzijn en maatschappelijke zorg liggen er behoeften en mo-
gelijkheden voor nieuwe gemeenschapsvorming. Het is bij uitstek een 
verantwoordelijkheid voor de christen-democratie om daaraan bijdra-
gen te leveren. 
Dit moet dan uiteraard in het volgende verkiezingsprogram en in het 
beleid van de fractie en kabinet uitgewerkt worden in concrete be-
leidsvoorstellen.  

II.  Een christen-democratisch weerwoord 

1. Over het algemeen is er instemming met de stellingname van het rapport 
dat het in een herkenbare christen-democratische benadering gaat om 
het aangaan en het volhouden van een spanning tussen geloof" en "po-
litiek" (of zoals het rapport zegt: "tussen politieke handwerk en 
uitdagende christelijke idealen'). 
Er is sprake van een duidelijk behoefte aan voortdurende bezinning 
op dit théma, waarbij men wel uitgaat van wisselwerking en een onder-
scheid in taak tudsen politieke partij en kerken. 

2. In de antwoorden op de vraag of het rapport in zijn weerwoord de juiste 
toon aanslaat vanuit de bovenstaande probleemstelling klinkt naast waar-
dering ook kritiek. Anders gezegd: de drie benaderingen die in het rap-
port als reacties op het moderne levensgevoel gesignaleerd worden, zijn 
ook te bemerken in reacties op de benadering die het rapport zelve 
bepleit. 
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Zij het dat dit veelal niet op "caricaturale" maniet gebeurt, maar 
met het streven om eveneens een betekenisvolle christen-democra-
tische benadering te omschrijven. 

3. Dat het Program van Uitgangspunten in de partij-politieke discussie 
niet in het geding was, wordt algemeen als juist omschreven. Wel 
blijkt er behoefte te zijn aan nadere bezinning op de functie en 
werking van het Program van Uitgangspunten en de toelichting daarop  
(by.  terzake de verhoudingen tussen de vier kernbegrippen). 

4. De hierboven gememoreerde punten komen ook aan de orde in het rap-
port "Appèl en Weerklank. Dat onderstreept de in dit rapport gedane 
aanbevelingen. Tegen de achtergrond van de reacties op het rapport 
Verzorgingsstaat wijzen, wij in dit verband op enkele aanbevelingen 
van de partijraad van 18 en 19 mei 1984 naar aanleiding van de be-
sluitvorming over Appèl en weerklank: 

- een beter begrijpelijke "vertaling" van het Program van Uitgangs-
punten voor hen die zich de politieke overtuiging van het CDA 
willen eigen maken, verdient aanbeveling; 

- met onderkenning van een onderscheid in taak en verantwoordelijk-
heid tussen politieke partijen en kerken is het van wezenlijke 
betekenis dat het CDA in regelmatig gesprek blijft met de kerken 
over de uitwerking van de Evangelische opdracht voor de politiek. 
Deze contacten dienen goed voorbereid en breed gedragen te worden. 

Wat verwachten wij van de overheid 

1. De stelling dat de overhe.id  teveel taken toegeschoven heeft gekregen 
waardoor sprake is van een impasse, wordt in het algemeen niet afge-
wezen. Een deel van de afdelingen en kamerkringen onderschrijven dit 
expliciet. 
Daarnaast wordt echter benadrukt dat in het christen-democratisch 
denken de visie op de overheid bepaald moet worden door normen en 
niet door de vraag naar de omvang en het aantal van de taken. Niet-
temin heerst er een algemeen gevoelen dat herregulering, deregule-
ring, privatisering, decentralisatie een zekere terugtred van de 
overheid in diverse sectoren en een zogenaamde "confrontatiepoli-
tiek" geboden zijn. 
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Velen stellen echter tegelijkertijd de vraag hoe kan worden gewaar-
borgd dat de door de overheid vervulde taken door instanties, groe-
pen en personen in de samenleving worden overgenomen. Sommigen me-
nen dat het rapport te optimistisch is over de mate waarin de bur-
gers hun verantwoordelijkheden zullen nemen en bepleiten een voor-
waarden-scheppend beleid voor (nieuwe) vormen van gezamenlijke ver-
antwoordel ijksheidsbeleving. 
Het is van belang hierbij te onderkennen dat de samenleving zal 
moeten wennen aan een minder bemoeizuchtige overheid. Ged(rende dit 
veranderingsproces moet men de zwakken niet uit het oog verliezen. 
De weg naar een samenleving met minder overheidsbemoeiing en meer 
zelfzorg verdient consequent ingeslagen te worden, maar deze weg 
dient geleidelijk en met zorg te worden nagestreefd. 
Overigens: de interveniërende bevoegdheid van de overheid als zo-
danig staat niet ter discussie. Op het terrein van bijvoorbeeld 
milieu en informatievoorziening is eerder verscherping dan ver-
soepelirig van regelgeving nodig, zo menen diverse afdelingen en 
kamerkringen. Het gaat kortom niet - alleen - om minder overheid 
maar in nevenschikkend verband om ruimte voor eigen regeling door 
de betrokkenen: personen groepen en organisaties in de samenleving. 
Tenslotte wijzen kamerkringen verder ook op de betekenis van een over-
heid die zo dicht mogelijk bij de bergers staat, waarbij decentralisa-
tie en participatie geen lege begrippen blijven. 

3. Nadere studies en beleidsvoorstellen worden bepleit terzake: 

- een eigen christen-democratische opvatting van de taak van de over-
heid (Staatsleer). Hierbij kan men onder meer denken aan de aard 
en de omvang van de taken van de staat; de relatie tussen statelijke 
en niet-statelijke verbanden e.d. 

- de positie van werkelijk -zwakke groepen en categoriën, waarvoor de 
overheid een schilC moet vormen; 

- de zogeheten inkomensvloeren; in het bijzonder naar de vraag of het 
niet mogelijk is dergelijke inkomensvloeren meer te objectiveren; 

- een heroriëntatie met betrekking tot de rechtsbescherming van de 
burgers; 

- decentralisatie van overheidstaken op een dusdanige wijze dat de 
taken en bevoegdheden van provincies en gemeenten kunnen worden 
uitgebreid. 
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IV.  A. Zinvolle arbeid, betaald en onbetaald 

1. De reacties van de afdelingen en kringen leren dat er een vrijwel al-
gemene instemming bestaat met de benadering en concrete beleidssug-
gesties in hoofdstuk IV.A. met betrekking tot het sociaal-economisch 
beleid. Deze worden hier kortheidshalve niet herhaald. 
Opvalt dat veel aandacht gevraagd wordt voor de positie van jeugdige 
werklozen en schoolverlaters alsook voor langdurige werklozen. 
Tal van opmerkingen en suggesties met betrekking tot concretisering 
en uitwerking worden gedaan. 

2. In het geheel doen zich een tweetal "zorgpunten" voor: 

- hoe ziet in concreto het beleid eruit met betrekking tot de (im) 
materiële vloeren, die gegarandeerd zullen worden aan de echte so-
ciale minima. Van verschillende  zijden wordt aangedrongen op een 
onderzoek naar de minimale bestaansvoorwaarden. 

- hoewel onderkend wordt dat in de tekst sprake is van een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen met betrekking tot betaalde en 
onbetaalde arbeid, heerst er soms de vrees dat de onbetaalde arbeid 
in vrijwilligerswerk en het huishouden op eenzijdige wijze aan de 
vrouwen zal worden toebedeeld. 

3. In reacties van de kamerkringen en ook tijdens het bezinningsweekend van 
het versterkte partijbestuur werd met nadruk gewezen op de noodzaak van 
toekomstig beleid en nadere studie terzake de thema's zinvolle arbeid, 
betaald en onbetaald. 
Wij noemen daarbij in het bijzonder de navolgende punten 

- de rol van nieuwe technologische ontwikkelingen (micro-electronica, 
micro-biologie) in verband met het toekomstige sociaal-economische 
beleid, de werkgelegenheid en de kwaliteit van het bestaan waaron-
der arbeidsverhoudingen; 

- voortzetting van de herverdeling van werk toegespitst op de uiteen-
lopende omstandigheden van arbeidsorganisaties, en mede dienstbaar 
gemaakt aan het verhogen van de participatiegraad voor vrouwen; 

- specifieke arbeidsvoorzieningsprojecten zoals jeugdplan voor meisjes 
en jongens; werken met behoud van een uitkering; werkervaringspro-
jecten, e.d.; 

- het scheppen van de mogelijkheid voor een ieder die dat wil om ac-
tief en legaal deel te nemen aan betaalde arbeid impliceert een 
consequente keuze van werk boven inkomen; 

- het bevorderen van kleinschalige vormen van bedrijvigheid welke van-
wege flexibiliteit en kleinschaligheid bij uitstek geschikt zijn om 
zinvolle werkgelegenheid aan te bieden; 
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- het op ruimere schaal toepassen van het budgetsysteem is een be-
langrijk instrument om te komen tot een betere beheersing van de 
overheidsuitgaven.  

IV.  B. Een zorgzame samenleving 

1. Veel opmerkingen over dit onderwerp werden.door de kringen en afde-
lingen Ook al ondergebracht bij  III  (wat verwachten wij van de over-
heid) en IV.A. (zinvolle arbeid, betaald en onbetaald), hetgeen ge-
zien de samenhang niet verwonderlijk is, 

Over het-algemeen werd de stelling dat er een nieuw-evenwicht moet 
komen tussen professionele en vrijwillige hulpverlening onderschre-
ven. Maar: alleen bezuinigen op professionele hulpverlening brengt 
het vrijwilligerswerk niet van de grond. Er zal ook geld nodig zijn 
om de deskundigheid bij het vrijwilligerswerk te stimuleren, terwijl 
tevens aandacht zou moeten worden besteed aan punten als vergoeding 
van onkosten en risicoverzekeringen. De basis van de hulpverlening 
zal overigens altijd bij beroepskrachten moeten blijven. De vermin-
dering zal plaats moeten vinden bij de huipverleningsburociratté, niet 
bij de werkers in de eerste lijn, die grotere waardering verdienen. 
In nogal wat commentaren komt het punt naar voren dat de bepleite 
aanpak niet moet neerkomen op de terug-naar-hetdorp-sfeer, maar 
in moet spelen op de eigentijdse ontwikkelingen en mogelijkheden. 

3. Verdere studies voor toekomstig beleid worden bepleit terzake vragen 
als: 

- het nader uitwerken en concretiseren van het maatschappelijke toe-
rustingsbeleid in het bijzonder wat betreft de rol van onderwijs 
en media, kerken en particulier initiatief; 

- de gewenste taakverdeling tussen professionele en vrijwillige hulp-
verleners; daarbij wordt met name gedacht aan een nieuw evenwicht 
in mengvormen, waarbij professionele en vrijwillige hilpverleners 
samenwerken, met een groter aandeel voor de laatsten; 

- de toekomstige vormgeving van de eerste-lijns-gezondheidszorg in re-
latie tot andere voorzieningen; 

- wat zijn basisvoorzieningen in een zorgzame samenlèving. 
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IV.  C. Vrede en Veiligheid 

1. In nogal wat reacties komt de opmerking naar voren dat dit onderwerp 
minder thuihoort in het gehele rapport, waarbij onder meer verwezen 
werd naar een vorig jaar gevoerde partij-politieke discussie over 
vrede en veiligheid. Men bleek overigens wel van mening dat het 
op zichzelf een belangrijk onderdeel van discussie binnen het CDA moet 
blijven. 

2. Er was een aanzienlijke overeenstemming over: 

- de afwijzing van neutraltteitspolitiek 

- het accent op het bondgenootschap, gepaard aan een herkenbaar pers-
pectief van de terugdringing van de wapenwedloop 

- belang van het scheppen van vervlechtingen op economisch en cultu-
reel gebied tussen Oost en West 

- belang van het punt van de ontwikkelingssamenwerking. 

3. Het verdient aanbeveling de door sommige kamerkringen gedane suggesties 
en aanbevelingen, soms vervat in een resolutie aan de programcomissie 
ter hand te stellen. 

10  
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RESOLUTIE HOMOFILIE 

(aangenomen op de partijraad d.d. 15 december 1984 te Arnhem) 

Gelet op artikel 1 van de herziene Grondwet,, alsmede op het Program van 
Uitgangspunten van het CDA. 

Preambule 

- Het CDA gaat op grond van Bijbelse getuigenis uit van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht overtuiging, ras, geslacht, ge-
aardJieid, afkomst en/of economische positie. 

Het CDA doet, met respect voor de te onderscheiden verantwoordelijk-
heden, een appèl op ieder mens, op elke maatschappelijke groepering 
en Organisatie en op de kerken om vanuit hun verantwoordelijkheid 
deze fundamentele gelijkwaardigheid na te streven. 

- Ook in de toekomst zal het CDA er met kracht naar streven om de gelijk-
waardigheid van mensen te garanderen. 

A. Homofilie en mensbeeld 

1. Gerechtigheid duidt op het ieder tot zijn recht laten komen als 
mens, ongeacht heterofiele dan wel homofiele geaardheid en dien-
overeenkomstige leefwijze. 

2. Rentmeesterschap betekent het aanwenden van verkregen gaven en 
talenten om een harmonieuze samenleving te realiseren, waarin 
mensen met verschillende geaardheid en dienovereenkomstige leef-
wijze niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar proberen de 
maatschappij leefbaar te maken. 

3. Daartoe dienen mensen hun verantwoordelijkheid voor elkaar te be-
seffen en te dragen. Wederzijdse gerichtheid en dienstbaarheid 
voorkomen isolement. 

4. Solidariteit betekent het daadwerkelijk opkomen voor de medemens, 
die achtergesteld wordt vanwege zijn homofiele geaardheid en dien-
overeenkomstige leefwijze. 

) Overal waar in deze resolutie gesproken wordt over homofilie, gaat 
het zowel om mannen als om vrouwen. 
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B. Homofilie en overheid 

1. Het overheidsbeleid dient gericht te zijn op gelijkwaardige behan-
deling van mensen met verschillende geaardheid en dienovereenkom-
stige leefwijze. 

2. De overheid als dienaresse Gods dient bij haar wetgevende, voor-
waardenscheppende en voorlichtende arbeid in acht te nemen, dat 
emancipatie van mensen met verschillende geaardheid en dienover-
eenkomstige leefwijze een mentaal en cultureel proces is, waarbij 
uitgangspunten en doelstellingen, waarden en normen van personen, 
groepen en particuliere organisaties dienen te worden gerespec-
teerd. 

C. Homofilie en samenlevingsvormen 

1. Het CDA hecht bijzondere betekenis aan huwelijk en gezin, als uit-
drukking van het in trouw, in verantwoordelijkheid, in gebtrgen-
heid, liefde en onderlinge zorg willen leven. 

2. a) Andere duurzame samenlevingsvormen, waarvoor deze waarden even-
zo kenmerkend zijn, behoeven een vergelijkbare rechtsbescherming 
van de overheid. 

b) Twee homofielen, die de verantwoordelijkheid voor elkaar aan-
vaarden dienen derhalve aanspraak te kunnen maken op een met 
gehuwden vergelijkbare regeling van de rechten en plichten. 

c) Op korte termijn dient te worden onderzocht op welke wijze 
dit wettelijk geregeld kan worden. 

D. Homofilie, onderwijs en vorming 

1. a) Ouders en/of verzorgers dragen de primaire verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs en de vorming van hun kinderen. 

b) Het onderwijs is een belangrijk instrument om leerlingen inzicht 
te geven in de wijze waarop mensen van gelijke en verschillende 
geaardheid op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan en 
leven. 
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2. Het CDA hecht aan een constructieve en op non-discriminatie ge-
richte samenspraak over homofiele tussen schoolbesturen, leer-
krachten, leerlingen en ouders of verzorgers, al dan niet ver-
tegenwoordigd in medezeggenschapsraden. 

E. Homofilie en arbeid 

I. De overheid mag bij haar benoemings- en ontslagbeleid geen acht 
slaan op de homofiele geaardheid en dienovereenkomstige leefwijze 
van de betrokkenen. 

2. a) Bij het benoemings- en ontslagbeleid van particuliere organisa-
ties behoort de homofiele geaardheid en dienovereenkomstige 
leefwijze van betrokkenen als zodanig geen enkele rol te spelen. 

b) Het CDA acht het echter niet de bevoegdheid van de overheid, mede 
gezien de afweging van een aantal grondrechten in de Grondwet ver-
ankerd, dit bij particuliere organisaties, voor zover deze zich 
beroepen op hun levensbeschouwelijke grondslag, wettelijk af te 
dwingen, behoudens het in F.2. gestelde. 

F. Homofilie, openbare orde en strafrecht 

1. Bij de opleiding en begeleiding van allen, die betrokken zijn bij 
de handhaving van de Openbare orde en de toepassing van het straf-
recht, dient aandacht te worden besteed aan homofilie. 

2. De wettelijke strafbaarstelling van discriminatie van personen 
wegens ras, godsdienst of levensovertuiging, wordt uitgebreid met 
homofiele en/of heterofiele geaardheid. 

G. Homofilie in internationaal verband 

1. Het CDA dient haar anti-discriminatiebeleid, voortvloeiende uit 
deze resolutie, waarin de beschermwaardigheid van andere duurzame 
samenlevingsvormen dan het huwelijk wordt benadrukt, mede in de 
Europese Volkspartij, met kracht te voeren. 
Het CDA dient ook bij de Nederlandse regering erop aan te dringen 
dat zij een dergelijk beleid ook bij andere regeringen bevordert. 
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2. De Nederlandse Staat verleent in het kader van zijn geldend beleid 
ter zake een ruimhartige toelating aan vluchtelingen ook aan hen 
die in hun land vanwege discriminatie op grond van hun homofiele 
geaardheid en dienovereenkomstige leefwijze aan vervolging bloot 
staan, voor zover tegen die discriminatie van overheidswege onvol-
doende bescherming wordt geboden. 

bijlage 5 
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Partij-organisatie 
- De gemeentelijke afdelingen, het samenwerkingsverband 
van alle CDA-leden uit een gemeente, vormen tezamen de 
basis van de partij. 
Deze democratische opbouw van de partij maakt het mogelijk 
dat elk CDA-lid in de partij kan meewerken en aldus zijn of haar 
invloed kan doen gelden. 
Met name in de gemeentelijke afdeling kan je merken dat 
politiek een zaak is van samenwerken 
Samenwerken in het CDA: 
- samen spreken over - en werken aan oplossingen voor 

politieke problemen 
- kader- en vormingswerk 
- jongeren en vrouwen bij het politieke werk betrekken 
- afdelingsbestuurders kiezen 
- het politiek program bespreken en vaststellen voor de raads- 

verkiezingen 
- kandidaten stellen voor de raadsverkiezingen 
- contact onderhouden met de CDA-raadsfractie 
- functiebegeleidingsgroepen 
- afgevaardigden kiezen naar de Kamerkring, de Provinciale 

afdeling en het Congres 
- kandidaten stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 
- het maken en uitgeven van het leden-contactblad 

- Wanneer het aantal leden van de gemeentelijke afdeling 
groot is en de opbouw van de gemeente geeft daartoe aanlei-
ding, dan kunnen wijk- of dorpsafdelingen worden ingesteld. 
De activiteiten van de gemeentelijke afdelingen worden dan 
grotendeels door de wijk- en dorpsafdelingen verricht. 

Het CDA kent evenals de kieswet 18 Kamerkringen. Alle ge- 
meentelijke afdelingen in het gebied van een Kamerkring vor- 
men tezamen de Kamerkring. 
De voornaamste taken van de Kamerkring zijn: 
- het coördineren van de activiteiten van de gemeentelijke 

afdelingen 
- het benoemen van een deel van de leden van het partijbe- 

stuur 
- het bespreken van partij politieke aangelegenheden 

In de Provinciale Afdeling, gevormd door alle gemeentelijke 
afdelingen in één provincie, vinden de activiteiten van de partij 
plaats, voor zover het provinciale aangelegenheden betreft: 
- kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 
- vaststelling van het verkiezingsprogram voor de Statenver-

kiezingen 

- contact met de CDA-Provinciale Statenleden 
Wanneer het gebied van de Kamerkring samenvalt met het 
gebied van een provincie, is de CDA-Kamerkring tevens CDA-
Provinciale afdeling. 
Zowel de Kamerkringen als de Provinciale Afdelingen kunnen 
- zoals gemeentelijke afdelingen wijk- en dorpsafdelingen in-
stellen - regionale of statenkringen instellen. 

De Partijraad is het op één na hoogste orgaan in de partij. Zij 
vergadert minimaal 2x per jaar en naast een aantal huishoude-
lijke aangelegenheden spreekt zij zich uit over zowel organisa-
torische zaken, als vraagstukken van politiek beleid. 

Minimaal  lx  in de 2 jaar komt het Congres bijeen. Het Congres 
bespreekt het beleid van de partij en de partijraad en kiest de 
lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het congres is 
het hoogste orgaan van de partij. 

Het partijbestuur geeft bestuurlijke en politieke leiding aan de 
partij. 
Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de partij, 
terwijl het presidium de besluitvorming van partijbestuur en 
dagelijks bestuur voorbereid. 

Bijzondere organen van het CDA 

De Stichting Kader- en Vormingswerk CDA heeft de leiding 
en de coördinatie van het politieke vormings- en scholingswerk 
binnen de partij. Tal van cursussen en activiteiten worden hetzij 
rechtstreeks door de Stichting, hetzij met behulp van in de 
Kamerkring aanwezige vormingswerkconsulenten door of van-
wege de Kamerkring georganiseerd. Ook plaatselijk kan via de 
vormingswerkconsulenten, kader en vormingswerk worden 
georganiseerd. 
De Commissie Buitenland coördineert alle internationale 
contacten van de partij. Zij adviseert de partij over internationa-
le aangelegenheden en zorgt voor goede samenwerking met 
o.a. de EVP (Europese Volkspartij), de EUCD (Europese Unie 
van Christen Democraten) en de UMDC (Wereldunie van 
Christen Democraten). 
De Financiële Commissie onderzoekt jaarlijks de balans en 
rekening van baten en lasten van de partij en brengt daarover 
verslag uit van de partijraad. 
De Commissie van Beroep beslist over geschillen die voort-
vloeien uit de toepassing van CDA Statuten en reglementen. 
De Huisvestingscommissie beheert het CDA-huis en draagt 
zorg voor de huisvesting van het CDA secretariaat en de orga-
nen en organisaties van het CDA. 

Het College van Bindend Adviseurs doet bindende uitspraak 
op klachten met betrekking tot de opstelling van kandidatenlij-
sten. 

CDA-Organisaties 

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA verricht we-
tenschappelijke arbeid voor het CDA, geeft adviezen op vele 
beleidsterreinen en brengt rapporten en studies uit om de partij 
te steunen en richting te geven bij standpuntbepalingen op 
diverse beleidsterreinen. 
Christen-Democratische Verkenningen is het maandblad van 
het Wetenschappelijk Instituut. 
De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders, 
bestaande uit onder meer CDA-raadsleden, wethouders, bur-
gemeesters, gemeentesecretarissen en Statenleden stelt zich 
ten doelde toepassing van de christen democratische beginse-
len te bevorderen bij het besturen van gemeenten en provin-
cies. 
,Bestuursforum" is het maandblad van de vereniging. 
Het CDJA is de jongeren organisatie van het CDA. Geeft 
politieke voorlichting en vorming aan jongeren en met jonge-
ren, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbe-
paling. Het CDJA stelt zich voorts den doel het CDA kritisch te 
begeleiden. 
Het CDA-Vrouwenberaad is een verband van vrouwelijke 
leden van het CDA en stelt zich ten doel: 
- het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen; 
- het bevorderen van integratie van vrouwen in de partij; 
- het leveren van een inbreng in het politieke beleid. 
Het CDA heeft een eigen blad: CO/Actueel. Dit blad verschijnt 
maandelijks als ledencontactblad. Om iedere week CD/Actu-
eel te ontvangen moet men zich abonneren. 

christen 
democratisch CDA appè1  

Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 
Telefoon 070-924461 
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