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PARTIJ 

A. Naam en zetel 

a .  De vereniging draagt de naam: Christen Democratisch Appel - h i e m  te noemen 
CDA. 

b. Zij heeft haar zete; te 's-Graventrage. 
C.  Het CDA, opgericht op vijftien apri~negeiitie~onderdvijfemeventig, is een 

politieke partij. 

B. Grondslag 

Artikel 2 

S e t  CDA aanvaardt de Heilige Schift als richtsnoer voor her politiek handeleri 

Het CLIP, streeft naar eer naatschappij vzzann de bijbelse gi~echrigh~.nU gesrczitc i;r:jg: ar 
xens zij2 \rrUheiá eL x~era~twoorde'rijI~heid kan 3riever; en waarIn hei we!ziJ~ x-2rt aiie? 
wordt geBxena: hei keg: zqr, polrraeice ovemigrng vast in een Prograx 1~ai-1 U r t g a ~ i g s p ~ a ~ e ~  
erk zijn concrete doeieinden Ir een akieprogranfna, waamrcie het zich uifdrddcelijhi risfa? 
:or de geheie Nederrzndse canrrdr.~-ir-ng zonder onciersskiehd i-aar geEmfsi F i e r t ~ i g ~ ~ l g  - i 
xaatsrha3peieijke grseperhng 

Met CDA wil ~p bas15 vaL ae rn artkei 2 genaemse groncisiag z ~ j n  aoel 3ereil;sri c23: trcl 
ee~/orderen -irerr de Sezlming op, de k erdieping. vernieuuj in& ent 1 erbre~5mg ar- de 
cbzisten-democratische gedachte met alle middelen welke hem ten dienste staan. 
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I I LIDMAATSCHAP 

A. Leden 

Artikel 5 

Lid van het CDA kan zijn iedere Nederlander, alsmede iedere 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 gemeentelijke afdeling. Het partijsecretariaat geeft van elke 
inschrijving 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 één jaar na inschrijving kan een lid niet voor bestuurlijke en 
vei-tegenwoordigende functies worden gekandideerd. 

Ieder lid verplicht zich in ieder geval tot betaling van een contributie volgens de jaarlijks 
door de Partijraad vast te stellen contributieregeling. 
Bij de jaarlijkse vaststelling van de contributieregeling houdt de Partijraad rekening met 
de draagkracht van de leaen. 

B. Leden buitenland 

Artikel 3 

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 Congres, ir, te dienen bij de karnerhing 's-Gravenhage en áeze 
in de vergadering van de kamerkring te verdedigen. 
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C. Beelndiging lidmaatschap 

Hei ',ldmaatschap van het CDA elndigr door: 

a ,   verlijde en: 
-+ 
Lr aczr gging ; - 
d .  7~en~ialienverklarang vanwege het Partijbssniur wegem her nier-voidoen aac de ;o;-, 

>n en: het lidmaatschap  erb bonden 5naficikie -/erplicht; g 
i &. r . n - r a  , j ~ M C T I L .  

Qpzr3g:ng van net iidmaarschap moe! scf.~lfse?ijk plaatsvinden. hetzg rechtstreeks 511 her 
~altijsec:c:ariaat ;e ' j-Gra7ien2.,age, &?z 1 'a de gemeexteOijkz afdeling . , 
?e :czeggirg zie% 76Cr 562 no\ierr,ber -132 nep Icpende c,olitribunejaar jij net jaEijScLIi- 

Lamat re zijai gemid .  
Opzegging ontslaat niet van de vzrpiic2ting iot contnbutiebetalmg over dar jaar 
Opzegg~ngstermijnen warden geregeld bij huishoudelijk reglement. 

Artikel 13 

Een lid kan geroyeerd worden op voordracht van het Dagelijks Bestuur of het bestuur van 
een verband wegens handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
partij-organen of van de verbanden, dan wel omdat de partij op onredelijke wijze wcrdt 
benadeeld, daaronder begrepen het schenden van verplichtingen jegens de partij Het 
Partijbestuur beslist ingeval van voordracht door het Dagelijks Bestuur of het kamerksing- 
bestuur, Het karnerkringbestuur beslist in de overige gevallen, tenzij dat kamerkringbe- 
stuur de beslissing aan het Partijbestuur overdraagt. Hernieuwde aanmelding voor het 
lidmaatschap van een peroyeerd lid kan binnen een nader bij de uitspraak van de 
Royementscommissie te bepalen termijn niet in behandeling worden genomen. De 
royementsprocedure wordt nader geregeld in hoofdstuk III van de statuten en in het 
huishoudelijk reglement. 

Tegen het besluit tot vervallenverklaring van het lidmaatschap enlof tot royement staat 
beroep open bij de Commissie van Beroep. 



El! PARTIJ-ORGANISATIE 

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

A. Verbanden 

Artikel 26 

\'erbaa$~,n va2 het CDA zijn: de gemeentelijke afdehing. de wijk- of dorpsafdeling, de 
kamerkring. de provinciale afdeling en de bijzondere afdeling. 
Een verband komt tot stand krachtens erkenning door of namens het Dagelijks Bestuur. 

Samenstelling. organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van de verbanden 
worden geregeld in door de Partijraad vast te stellen reglementen, welke geen bepalinger; 
mogen bevatten strijdig met de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDA. 
HetDagelijks Bestuur kzn afwijking van deze reglementen toestaan. 

Artikel 18 

Ee- \/,prhand kan de bevoegdheden. welke krachtens deze statuten en/o£ krachtens enig 
ander reglement binnen partijverband zijn toegekend, a1Teeir uitoefenen, wameer aan de 
financikle verplichtingen tegenover het Partijbestuur over het voorafgaande boekjaar is 
voldaan. 

a .  Het Partijbestuur heeft de bevoegdheid een verband, terzake van overtreding van 
deze statuten edof  van enig ander reglement binnen partijverband erdof besluiten 
van de partij-organen, dan wel omdat de partij op onredelijke wijze wordt bena- 
deeld, van haar rechten vervallen te verklaren. Van de beslissing van het Partijbe- 
stuur staat beroep open bij de Commissie van Beroep. 

b .  Het Partijbestuur en het naasthoger bestuur van een verband hebben de bevoegd- 
heid om op de in het eerste lid genoemde gronden het bestuur van een lager 
verband of het Dagelijks Bestuur daarbinnen van zijn bevoegdheden te ontheffen. 
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Het draagt zorg voor de vervulling van de bestuurstaken en het kan daartoe één of 
meer commissarissen benoemen. Uiterlijk één jaar na de ontheffing wordt door het 
Partijbestuur, casu quo naasthoger bestuur een algemene ledenvergadering, casu 
quo algemene bestuursvergadering gehouden ter verkiezing van de leden van een 
nieuw bestuur, casu quo Dagelijks Bestuur. 

A. l Gemeentelijke af deling 

Artikel 20 

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

Artikel 21 

Het Dagelijks Bestuur wijst, in overleg met de betreffende kamerkïing, aan tot welk 
werkgebied van een nabij gevestigde afdeling een gemeente behoort, waar niet of niet 
meer een afdeling bestaat. 
De in die gemeente woonachtige leden hebben voor de behandeling van landelijke en 
provinciale en/of regionale aangelegenheden, toegang tot de vergaderingen van die 
aangewezen afdeling. 
Deze leden hebben in die vergaderingen met betrekking tot landelijke en provinciale erdof 
regionale aangelegenheden dezelfde rechten als tot die afdeling behorende leden. 

Artikel 22 

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

Artikel 23 

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 artikelen 29 tot en met 33 van 
deze statuten van toepassing. 

Artikel 24 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van een gemeen- 
telijke afdeling worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze 
statuten vast te stellen, reglementen. 
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A.1 .l Kandidaatstelling Gemeenteraad 

Artikel 25 

Iedere gemeentelijke afdeling is - behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter 
beoordeling van het Partijbestuur en nadat het bestuur van de betrokken kamerkring is 
gehoord - verplicht aan de raadsverkiezingen binnen haar werkgebied deel te nemen met 
een CDA-kandidatenlijst. 

Artikel 26 

In afwijking van het bepaalde in artikel 25 van deze statuten, kan de gemeentelijke 
afdeling, met instemming van het Partijbestuur en nadat het bestuur van de betrokken 
kamerkring is gehoord, tezamen met één of meer andere politieke groeperingen binnen 
haar werkgebied met een kandidatenlijst aan de verkiezingen voor leden van de Gemeen- 
teraad deelnemen. 

Artikel 27 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling heeft de leiding bij de voorbereidingen en de 
organisatie van de verkiezing voor leden van de Gemeenteraad. 

Artikel 28 

De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het reglement voor de voorbereiding der 
kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de Gemeenteraad. 

A.2 Gemeenteiijke afdeling met wijk- of dorpsafdeling 

Artikel 23 

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 dorpsafdeling. Een wijk- of dorpsafdeling dient ten 
minste tien leden te tellen. 

Artikel 31 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één wijk- of dorpsafdeling werkzaam zijn. 
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, , 
indien mee af meer -wijk- ~f dorpsafdelingen bimen eer, gemeente a t  stand zijn geko- 
xen, vormen zij in afwijking va3 he: bepaalde in artkei 20 deat jtamtsn. de 
gemeentelijke afdeling. 

Artikel 33 

Samenstelling, ;3rgir_isatle en werkwijze, alsmede taak nE bevoegdheden van ten wijk- of 
dorpsafdeling en een door _%eer van dezr afdelingen gevormde gerneencdijke afdeling 
worden geregeld 131. overeemkornsrig het bepaalde In artikel 17 van deze stacuten vast ie 
stelien. reglementen. 

De afdelingen, gevestigd bimen de grenzen van een kamerkieskring, vormen tezamen een 
kamerksing. 

Binnen eenzelfde werkgebied kan slechts één kamerkring werkzaam zijn. 

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

Artikel 37 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hun ledentallen afgevaardigden aan, die 
stemrecht hebben in de vergaderingen van de kamerkring. In die gevallen, waarin een 
gemeentelijke afdeling wordt gevormd door twee of meer wijk- of dorpsafdelingen heeft 
iedere laatst bedoelde afdeling in alle gevallen het recht tot aanwijzing van tenminste één 
afgevaardigde naar de kamerkring, zulks overeenkomstig de bepalingen in de reglementen 
als in artikel 33 van deze statuten bedoeld. 

Artikel 38 

Vallen de grenzen van de kamerkieskring samen met die van een gemeente, dan is de 
gemeentelijke afdeling tevens de karnerkring. 
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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 bin- 
nen die provincie aanwezige provinciale afdeling. 
Dit iaat onverlet dat de oorspronkelijke rechten van de kamerhingen voortvloeiende ui: 
artikef 08, lid a. onder 2 en artikel 70. lid a. mder 3 van de statuten en de financiële 
rechten uit hoofde van het Huishoudelijk Reglement worden gehandhaafd. 

Artikel 40 

Met instemming van he? Partijbestuur kunnen op verzoek van ékn of meer der betrokke~., 
karnerkringen in gevolge art&e: 30 van deze statuten overgedrager, taken er_ bevoegdhe- 
den aan een provinciale afdeling wederom door alle hierbij betrokken 1:amerkringen; ter 
hand urorden genomen. 

Waííen de grenzen van een kamerkiesirring samen met de grenzen van een provincie. dar1 
is de kamerkring tevens de provinciale afdeling. 

Het bestuur van een kamerkring kan op initiatief van en in overleg met gemeentelijke 
verbanden bimen zijn sessorl regionale verbanden In het leven toepen en daaraan 
bevoegdheden overdragen met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoude- 
lijk reglement. 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheuen van een kamer- 
kring wordefi geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel E7 van deze statuten 
vast te stellen, reglementen. 

Artikel 44 

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

Artikel 45 

Bimen eenzelfde werkgebied kan slechts één provinciale afdeling werkzaam zijn. 
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Artikel 46 

De vergaderingen van de provinciale afdeling zijn toegankelijk voor alle leden binnen 
haar ressort. 

Artikel 47 

De gemeentelijke afdelingen wijzen naar rato van hur, ledentallen afgevaardigden aan, die 
stemrecht hebben in de vergaderingen van de provinciale afdeling. In die gevallen, waarin 
een gemeentelijke afdeling wordt gevormd door twee of meer wijk- of dorpsafdelingen, is 
het bepaalde in artikel 37 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 48 

Het bestuur van een provinciale afdeling kan op initiatief van en in overleg met gemeente- 
lijke verbanden binnen haar ressort regionale verbanden in het leven roepen en daaraan 
bevoegdheden overdragen met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoude- 
lijk reglement. In die gevallen waarbij artikel 41 van deze statuten niet van toepassing is, 
behoeft de instelling van deze kringen tevens de instemming 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 kamerkrin- 
gen één of meer van haar bestuursleden aan als lid van het bestuur van deze provinciale 
afdeling. 

Artikel 50 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden van een provinci- 
ale afdeling worden geregeld in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze statu- 
ten vast te stellen, reglementen. 

A.4.1 Kandidaatstelling Provinciale Staten 

Artikel 51 

Iedere provinciale afdeling is verplicht aan de Statenverkiezingen binnen haar werkgebied 
deel te nemen met een CDA-kandidatenlijst. 
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Artikel 52 

In afwijking van het bepaalde in artikel 51 van deze statuten 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 reglement voor de voorbereiding der 
kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de Provinciale Staten. 

A .  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 bezittend lichaam is 
benoemd, waarvan de voorzitter is casu quo wordt benoemd door de Kroon, dan wel 
waarvoor binnen de grenzen van een gemeente deelraden worden geformeerd, vormen 
(tezamen) een bijzondere afdeling. 

De bepalingen in de artikelen 45: 46 en 50 tot en met 53 van deze statuten zijn hierbij 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 57 

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

Artikel 58 

De kandidaatsteliingsprocedure wordt in dat geval geregeld in het reglement voor de 
voorbereiding der kandidaatstelling voor verkiezing van leden van het, bij wet ingestelde 
openbaar lichaam of een, op grond van een gemeenschappelijke regeling, rechtspersoon- 
lijkheid bezittend lichaam. 
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Artikel 59 

Indien sprake is van een deelraad, dan vormt de binnen de grenzen van bedoeld gemeen- 
telijk deelgebied rot stand gekomen wijk- of dorpsafdeling levens sen bijzondere afdeling. 

In geval artikel 59 van deze statuten van toepassing is, wordt de kandidaatstellingsproce- 
+.-P uLr geregeld  TI hel reglement war de voorbereiding der ka~didaatste!lir_g voor vrrk-te- 

zing van leden liar, de Y i j  gemeentelijk beslult ingestelde deelraad. 

1s er geen fcmerl rot stand gekomen ver@and binnen de in arc&e? 55 van dezc stamren 
aedijeide grejlzeil âanwezng, dan zijn vocr deelname aan de hier bedceide verkiezinger 
respec;ieve!~k oe provlnc~aie aiae9:ng zn de gemeentelijke afdeling verantwoordelijk. 

Indien artikel S i  van deze statutcn -{aam toepassing is, hebben uitsiuitend de binnen 
bedoelde grenzen wioaachtige ieden ren aanzien van de kandidaststeilingsgrocedure 
stemrecht. 

Een bijzondere afdeling is met adviserende stem vertegenwoordigd in de betrokken 
kamerkring(en) en provinciale afdeling(enj respectievelijk in de gemeentelijke afdeling. 

B. Organen 

Artikel 54 

Organen van het CDA zijn: het Congres, de Partijraad, het Partijbestuur en het Dagelijks 
Beshiur . 

Artikel 65 

Organisatie en werkwijze, alsmede laak en bevoegdheden van de organen worden 
geregeld in het huishoudelijk reglement. 
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B.7 Congres 

B. 1 . f Samenstelling 

Het Congres 5estaat uit: 

a. stemhebbende leden: 
t .  de leden, aangewezefi door de gemeentelijke afdelingen: 
2. de stemhebbende leden van de Partijraad; 
3 .  vijftig leden aangewezen door de jongerenorganisatie. 
4. de stemhebbende leden van de besturen van de andere bijzondere organisa- 

ties. genoemd in artikel 106. 
b adviserende leden: 

1 a de ieden van de Eerste en Tweede Kamerfracties der Staten-Generaal en de 
Nederlandse leden van de chisten-democratische fractie in het Europees 
Parlement; 

i. de secretaris, benoemd door de pa,rtij ; 
3 .  de stemhebbende leden van de bijzondere organen, genoemd in artikel 76. 

, en hun eventuele plaatsvervangers; 
4 .  de adviserende leden van de besturen van de bijzondere organisaties en van 

bijzondere organen. 

B, % .2 Taak en bevoegdheden 

Artikel 67 

Her 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 
fractie in het Europees Parlement; 

b. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, zowel over orgarirsatori- 
sche 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 verkiezingen van de leden van 

de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van de leden 
van het Europees Parlement. 
De procedure voor de totstandkoming en vaststelling van de programs is geregeld 
in het reglement voor de vaststelling van programs; 
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de vaststelling van het Program van Uitgangspunten van het CDA en wijziging 
daarvan, waartoe een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen is 
vereist; 
de vaststelling van de uitslag van de schriftelijke verkiezing van de voorzitter door 
de gemeentelijke afdelingen en de stemhebbende leden van de Partijraad tezamen; 
de verkiezing casu quo aanwijzing van de lijsttrekker(s) voor de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, resp. het Europees Parlement, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 resp. 12 van het reglement voor 
de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezingen der leden van 
bedoelde vertegenwoordigende lichamen; 
de vaststelling en wijziging van de statuten, waartoe een meerderheid van tweeder- 
de van de uitgebrachte stemmen is vereist; 
de vaststelling en wijziging - met inachtneming van de bepalingen van deze 
statuten - van het huishoudelij k reglement; 
de verkiezing van tenminste vijf leden en hun plaatsvervangers van de Commissie 
van Beroep, op voordracht van de Partijraad; en 
de benoeming van ereleden op voorstel van het Partijbestuur, 

B.2 Partijraad 

B. 2.1 . Samenstelling 

Artikel 68 

De Partijraad bestaat uit: 

a. stemhebbende leden: 
1. de stemhebbende leden van het Partijbestuur; 
2 .  de leden, aangewezen door de kamerkringen; 
3. de leden van het Dagelijks Bestuur van de jongerenorganisatie of hun 

plaatsvervangers; 
4. de leden van de dagelijkse besturen van de overige bijzondere organisaties; 
5 .  de stemhebbende leden van de Commissie Buitenland; 
6 .  de stemhebbende leden van het Curatorium van het Scholingsinstituut. 

b. adviserende leden: 
1. de leden van de Eerste en de Tweede Kamerfracties der Staten-Generaal en 

de Nederlandse leden van de christen- deinocratische fractie in het Euro- 
pees parlement; 

2. de secretaris; 
3. de overige stemhebbende leden van de besturen van de bijzondere organisa- 

ties; 
4. de stemhebbende leden van de overige bijzondere organen. 
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B.2.2 Taak en bevoegdheden 

De Partijraad heeft tot taak en is bevoegd tot: 

de behandeling en vaststelling van de jaarverslagen van de partij-organen en van 
de bijzondere organen en de behandeling van de jaarverslagen van de bijzondere 
organisaties, direct of indirect werkzaam binnen het partijverband; 
de behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten, 
alsmede de begroting van de instanties, welke - ten behoeve van de in lid a van dit 
artikel bedoelde partij-organen en bijzondere organen - de geldmiddelen of 
eigendommen beheren, met inachtname van artikel 134 van deze statuten. Bij de 
vaststelling van de begroting stelt de Partijraad tevens jaarlijks de contributierege- 
ling vast, alsmede de hoogte van de jaarlijkse contributie per lid, door de gemeen- 
telijke afdelingen verschuldigd. 
Na goedkeuring van de balans en rekening van baten en lasten van deze instanties 
wordt decharge verleend aan het Partijbestuur en de besturen van de bedoelde 
bijzondere organen. 
de behandeling van de balans en de rekening van baten en lasten, alsmede de 
begroting van de in hoofdstuk 111, paragraaf D bedoelde bijzondere organisaties; 
de vaststelling van programs ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de 
Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal' en van de leden van het 
Europees Parlement. De procedure voor de totstandkoming en vaststelling van de 
programs is geregeld in het reglement voor de vaststelling van programs; 
de vaststelling van de - overeenkomstig de in de reglementen voor de voorberel- 
ding van de kandidaatstelling voor verkiezing van respectievelijk de leden van de 
Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement, vastgestelde procedure - 
in te dienen kandidatenlijst(en); 
het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, zowel over organisatori- 
sche zaken als over vraagstukken van politiek beleid. Een resolutie of uitspraak 
moet schriftelijk worden ingediend; 
de bespreking van het politieke beleid van de fracties in de Eerste Kamer en in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de fractie in het Europees Parlement; 
het opstellen van een voordracht voor de verkiezing van de voorzitter en de 
verkiezing van de beide vice-voorzitters; 
de vaststelling en wijziging - met inachtneming van de bepalingen van deze 
statuten - van reglementen, onverminderd het bepaalde in artikel 67 lid i van deze 
statuten, alsmede van notarieel te doen verlijden statuten van instanties, die voor 
bijzondere organen in het leven worden geroepen ten behoeve van het beheer van 
geldmiddelen edof eigendommen; 
de goedkeuring van, alsmede wijziging van statuten en reglementen van de in 
hoofdstuk 111, paragraaf D van deze statuten bedoelde bijzondere organisaties; 
het optreden als plaatsvervanger van het Congres in spoedeisende gevallen; 
de verkiezing van tenminste tien stemhebbende leden van het Partijbestuur; 
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r71 <de verkiezing v a 2  de ~,sor;oitrr;s van de Gijzondere organen, alsmede van de 
*~oorzitte:s van her Wetrnschappeiijk insrimur en van het Vrouwenberaad. 

;i de verkiezing van de leden en plaatsvesracgrnde !eden van de Commissie i;an 
Beroep. de T o e t s i n g s ~ c ~ i s s i e ,  de Xoyementscomissie en de Financiële 
Commissie. 

O het nenien van beslissingen over alje voorstellen van organisatorische en financiële 
aard, welks door kamerkringen erdof boor gemeentelijke afdelingen tenminste acht 
weken voordat de vergadering van de Partijraad plaatsvindt, ter behandeling op de 
Paeijraad bij het Partijbestuur zijn ingediend, dat mlks van ren prk-advies 
voorzle~. 

P het vaststellen van sen rzgienent van orde, waarin voorzien kan worden ia 
deelraden. 

Hei Partijbestuur bestaat uit: 

a, stemhebbende leden: 
i. de voorzitter en de beide vice-yoorzitters, te kiezen door de gemeentelijke 

afdelingen en de stemhebbende leden van de Partijraad tezamen; 
2 .  tenminste tien lieden, te kiezen door de stemhebbende leden van de Partij- 

raad; 
3. de leden, te kiezen docr de karnerkringen; 
4. twee leden van het bestuur van het Vrouwenberaad, waaronder de voorzit- 

ter; 
5. twee leden van het bestuur van de jongerenorganisatie, waaronder de 

voorzitter; 
6. de leden van het Dagelijks Bestuur, voorzover zij geen lid meer zijn krach- 

tens verkiezing als bedoeld onder 2. en 3 .  van dit artikel; hun zittingsduur 
wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

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

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

2. de secretaris; 
3. de voorzitter van het Curatorium van het Scholingsinstituut; 
4. de voorzitter van de Commissie Buitenland; 
5 .  de voorzitter en de directeur van het Wetenschappelijk Instituut; 
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6. de voorzitter van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders: 
I .  de voorzitter vafi het Curatori~m de kaderschool; 
8. de voorzitter van het Interculp~reel Beraad. 

B.3.2 Taak en bevoegdheden 

Ker Partijbesm~r heeft tot taak es  is bevoegd tot: 

het leiding geven aan alle politieke ei; organisatorische activiteiten van en binnen 
het CDA: 
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van 
Partijraad en Congres; 

e iemenlien: de zorg \O@L de handhaving var, stntates~ e@ r g- 
de vaststelling van ontwerp- (model-)programs ten behoeve van de verkreziloger. 
van de leden van de vertegenwoordigende lichamen; 
de bespreking van het politieke brleid van de fracties in de Eerste Kamer eii sn de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal err van de fractie in het Europees Parlement: 
het beleggen van partijconferenties ter behandeling van actuele vraagstukken: 
de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de leder, van de Eerste 
Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en van het Europees 
Parlement; 
de uitgave van partij-organen: 
de zorg voor het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van het CDA; 
de benoeming, de schorsing eIi bet ontslag van de secretaris en van diens plaats- 
vervanger op voordracht var1 het Dagelijks Bestuur; 
het nemer, van besftssiagen in spoedeisende gevalien en in alle gevallen. waarrp 
door deze statuten en bijbehorende reglementen niet is voorzien; 
het instellen en opheffen van vaste en bijzondere commissies. alsmede de benoe- 
ming van leden hiervan; 
de vaststelling van reglementen edof richtlijnen voor de in lid m van dit artikel 
bedoelde vaste en bijzondere commissies; 
de verkiezing van de penningmeester uit het midden van de stemhebbende leden? 
van het Partijbestuur: 
de verkiezing van ten hoogste zeven leden van het Dagelijks Bestuur uit zijn 
midden. 
vaststelling van een voordracht aan de Partijraad voor de verkiezing van de vice- 
voorzitters. 
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B.4 Dagelijks Bestuur 

B .4.1 Samenstelling 

Artikel 72 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

a. stemhebbende leden 
1. de voorzitter en de beide vice-voorzitters; 
2 .  de penningmeester, te kiezen door en uit het Partijbestuur; 
3. ten hoogste zeven leden te kiezen door en uit het Partijbestuur. 

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

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

2. de secretaris; 
3. de voorzitter en de directeur van het Wetenschappelijk Instituut; 
4. de voorzitter van de Commissie Buitenland; 
5 .  de voorzitter van het Vrouwenberaad; 
6 .  de voorzitter van de jongerenorganisatie; 
7. de voorzitter van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders; 

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 organisatorische activiteiten van en 

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

Partijbestuur; 
c. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het namens het 

Partijbestuur optreedt; 
d. het bijeenroepen van het Congres en de Partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij door 

oproep door middel van een partij-orgaan; 
e. de benoeming, de schorsing en het ontslag van personeel, met inachtname van het 

bepaalde in artikel 71, lid 1 ; en 
f. het vertegenwoordigen van het CDA in en buiten rechte, met dien verstande dat 

het CDA voorts in en buiten rechte kan worden vertegenwoordigd door de 
voorzitter of één van de beide vice-voorzitters tezamen met de partijsecretaris of 
zijn plaatsvervanger. 
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B.4.3 Kern Dagelijks Bestuur 

Artikel 74 

Het Kern Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de beide vice-voorzitters, de 
penningmeester en de secretaris. 

B.4.4 Taak en bevoegdheden 

Artikel 75 

Het Kern Dagelijks Bestuur heeft tot taak: 
a. het adviseren van de voorzitter bij zijn dagelijkse taakuitoefening; 
b. het voorbereiden van de besluitvorming van en in het Dageiijks Bestuur 

C. Bijzondere organen 

Artikel 76 

Bijzondere organen van het CDA zijn: de Commissie van Beroep, de Toetsingscommis- 
sie, de Royementscomrnissie, de Financiële Commissie, . de Commissie Buitenland, het 
Scholingsinstituut, de Huisvestingscommissie, de Redactieraad en het Intercultureel 
Beraad (ICB). Op voorstel van het Partijbestuur kan de Partijraad andere bijzondere 
organen instellen. 

Artikel 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 enlof het huishoudelijk 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 rechts- 
vorm, statuten en reglementen van een dergelijke instantie na overleg met het betreffende 
bijzondere orgaan vast. 
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C. '3 Het SchslingslnsSitrswt 

Het Scholingsinstituut is genaamd Steenkamginstituut, Scholingsinsti~~ut van het CDA. 
Het is belast rner de leiding Sn de coördinatie van het politieke scholings- en vomings- 
werk en in het bijzonder de scholing van het kader in de politieke overtuiging van het 
CDA. Het instituut verricht zijn taak in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid 
van het Pai~ijbesxur 

5e-t instituut wordt b e s ~ ~ u i d  door een Ciirarorium {jan reminste zeven ssemheobeilde 
leden. De pa~ijsecrerasis is adviserend lid. 

1 
Lle ~zorzittsr ;vcrdt, op -~o~rdracht  .ian iet lariijbessl~ur -n gehoord het Liiratonum, :$oor 
de Panjraac! In Fanct,e -~c_rkozefi. De o~er ige  ieden worden ap -il~ors;sl van her Dagelijks 
Besp~ur en gehcord het Curatorium door het Partijbestuw benoemd, Het Partijbesm~r 
kxcernd :dkens één lid 3 4 x  de h ing  van hes bestilur n n  iedere bijzondere grganisatie 

hler het secretariaar van her instituut - W O P ~ ~  srn d o ~ r  her Dageiijks Bestl l~i  benoemde 
medewerker van het pariijsecretariaat belast. 

C -2 Commissie Buiaewiand 

Artikel 83 

De C o m i s s ~ e  Buitenland is belast mer de voorbereiding en zoördinatie van alle Inxnsenati- 
maie activiteiten binnen het partijverband. Zij adviseert het Partijbestuur hieromtrent. Zij 
heefr de zorg ./oer een goed fi-inc:ionerrn van het buitenlands contact. De Comlssie  
Buitenland begele~dt en cndersteunt de internationale ~ertegenwoordiging van het CDA. 
waar nodig. 
Zij verricht haar t.aak in samenwerking met en onder verantwoordelijHieid van bet 
Panijbesmw. 
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Artikel 84 

De Commissie Buitenland bestaat uit tenminste zeven leden, waaronder de voorzittex 
e ~ J o f  één van de beide vice-voorzitters. Adviserende leden zijn de partijsecreraris en; een 
vertegenwoordiger van het Curatorium van het Scholingsinstituut. van het Wetenschappe- 
lijk Instituut, van de jongerenorganisatie en van het Vrouwenberaad. alsmeae een 
vertegenwoordiger aangewezen door de Eerste Kzrnerfractie, door de Tweede Kamerfrac- 
tie en door de Nederlandse christen-democratische leden van het Europees Fariement. 

De voorzitter wordt. op vooraracht  vit^ het Partijbestuur en gehoord de Comlssie  
Buitenland, door de Partijraad in functie verkozen. De ovenge stemhebbende ieden 
worden, op voorste! van het Dagelijks Bestuur en gehoord de Comissie  Buitenland. Goor 
het Partijbesruur benoemd. 

Met het secretariaat van de Commissie Buitenland wordt een door her Dagelijks Besttiirr 
benoemde meoewerker van he[ parti-isecretariaar belasl. 

De ReGar~rerzaU ihet tr3i3 :3t, dai de redaciit iian bei vretkbtaa rL ,gr: :r-drrL;126 aai, 
v;/o;r3: ultgege;)eri 3301 biet CG 4. tranbelr ~~errrnkrorns;,q hst eectc,rse :ri hei ~ e ~ i e r i e n ?  
\vil; de reda~tie 
>e Redac;írraad vil:ull ier, opc f i t i  iJ2; iie redacat een s;;rs~ilerenae. rsezlrhthoir5ende 
er, ad~!serende 9~nitit.. 

Di. Redact~eraad bestaa; UP: terminste l2ljf leder. 
-4bviserenáe leaeri zijn de partijsevretans of zijn p6aatsver(*a~iger en eer! J J ~ s T P ~ ~ ~ u ~ ~ o ~ ~ I -  

eer van het Wetenschappelnjk Hnstihmt . 

De voorzitter wordt. op \{oordracht van het Parti-jbestirur er, gehoord de Redactieraad. 
Qoor de PartUraad in functie gekozen. 
De overige stehn:~rbbende iederi w70rden 03 vo~rs~cel het Dagelijks Bestuur e , ~  geko'srt 
ae Redac~ierzaC, door her PariijDesraur benoema. 
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Artikel 80 

Met het secretariaat van de Redactieraad wordt een door het Dagelijks Bestuur benoemde 
medewerker van het partijsecretariaat belast. 

C.4 Financiële commissie 

Artikel 91 

De financiële commissie is belast met het jaarlijks onderzoek van de balans en de 
rekening van baten en lasten van de instanties welke ten behoeve van de in artikel 69 lid b 
en lid c van deze statuten bedoelde organen, bijzondere organen en bijzondere organisa- 
ties de geldmiddelen edof  eigendommen 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 statuten bedoelde organen, bijzondere organen enlof bijzondere 
organisaties. Zij worden op voordracht van het Partijbestuur, door de Partijraad verkozen. 
Voor de financiële comissie  wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 77 geen 
reglement opgesteld. 

Artikel 93 

De financiële commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een door het 
Dagelijks Bestuur benoemde medewerker van het partijsecretariaat, die belast is met de 
financiële administratie. 

C.5 Commissie van Beroep 

Artikel 94 

De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage over geschillen welke voort- 
vloeien uit de toepassing van de bepalingen van deze statuten en daarop gebaseerde 
reglementen. De Commissie van Beroep treedt niet in de innerlijke waarde van aan haar 
ter toetsing voorgelegde besluiten van organen, bijzondere organen (waaronder begrepen 
de organen van bijzondere partij-organen die rechtspersoonlijkheid bezitten), bijzondere 
organisaties en van verbanden (waaronder begrepen ledenvergaderingen, besturen en 
commissies). behoudens marginale toetsing. De uitspraak van de Commissie van Beroep 
inzake een voorgelegd geschil is bindend voor alle betrokkenen. 
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Artikel 94a 

De Commissie van Beroep kan door het Partijbestuur of het Dagelijks Bestuur verzocht 
worden een pre-judiciële beslissing te geven met betrekking tot de uitleg edof toepassing 
van bepalingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van het 
CDA. 

Artikel 94b 

I .  Er is een reglement voor de Commissie van Beroep dat door de Partijraad wordt 
vastgesteld edof gewijzigd. 

2 .  In het reglement voor de Commissie van Beroep is in ieder geval opgenomen een 
regeling over: 
a. de wijze waarop een geschil bij de Commissie van Beroep aanhangig 

gemaakt kan worden; 
b. de wijze waarop de Commissie van Beroep een geschil behandelt; 
c.  de termijn binnen welke de Commissie van Beroep tot een uitspraak in 

geschil dient te komen; 
d. de wijze waarop de Commissie van Beroep in spoedeisende gevallen tot een 

uitspraak komt, 

De Commissie van Beroep bestaat uit vijf leden, die met hun plaatsvervangers, op 
voordracht van het Partijbestuur door de Partijraad worden verkozen. In het reglement 
Commissie van Beroep kunnen nadere eisen gesteld worden ten aanzien van de benoem- 
baarheid van leden en plaatsvervangende leden. 

Bij ontstentenis of in geval een lid van de Commissie van Beroep direct of indirect is 
betrokken bij een geschil als bedoeld in artikel 94 van deze statuten wordt zijn plaats 
ingenomen door zijn plaatsvervanger. 
Bij ontstentenis van de plaatsvervanger, danwel 'indien de plaatsvervanger eveneens direct 
of indirect bij een geschil als bedoeld in artikel 94 is betrokken, zal zijn plaats worden 
ingenomen door een ander, niet bij het geschil betrokken, plaatsvervangend lid. 

Artikel 97 

Het Dagelijks Bestuur wijst, op voordracht van de Commissie van Beroep, een griffier en 
plaatsvervangend griffier aan. In het reglement van de Commissie van Beroep Lcnnen 
nadere eisen gesteld worden ten aanzien van de benoembaarheid van de griffier en de 
plaatsvervangend griffier. 
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Ce Royementscomissie rs belast met de beslissing aver de in behandelingneming var, 
sen royementsvoordrachr. .ucrdeelsvom:ng terzake van die vcordrachr <n kennisgeving 
van haar xtspraaic ;er Gattering aan hel Partijbestuur, casu quo karnerhingbestuur, E e  
commissie is bevorgd zowel voor ais na in beha_nde:ingaeming van de  oordri richt te 
5emiddeien tussen de betrokken partijen. 

&P cnmm!ssie Dest~al- 111 drie -ede-, en dr;e ?i~iatsveïvangende leden. De voorzitzer. Us 
leden en hun piaarsvervangers worden op voordracht van het Parrijbesmur docc de 
_Ilirtijriad beroemd. 

De Huásvesringscomiss~e -is beiast met xcpen, vefxopen, huren Sn verhuren, nes b e k r r c  
zn exploiteren van onroerende en roerende zaken ten behoeve van huisvesting van CEA- 
Grganen en -orgamsaries, +Sn :r, a~de: in de ri;lhste zin. Zij vzrrlcht haas laak in 
samenwerkmg -n in werleg met het Partijbestuur, 

De Huisvestingscommissii: bestaat halt zeven leden, 

De v~crzitter i;~crdt, ~ i p  voordracaie van het ?artijbestuur en gehoord de Huisvestingscom- 
missie, door de Partijraad in functie gekczen, Van de overige Beden worden drie ieden 
door het PartUbeslur en drie Zeden door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA 
benoemd, 

Artikel 101 

Met het secretariaat van de Huisvestingscommissie wordt een door het Dagelijks Bestuur 
benoemde medewerker van het partijsecretariaat belast. 
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C .7 Eduardo Frei-stichting 

Artikel 102 

De stichting voor internationale solidariteit is genaamd Eduardo Frei-stichting, Stichting 
van het CDA voor Internationale Solidariteit. Zij is belast met de bevordering buiten 
Nederland van het christen-democratisch gedachtengoed alsmede van het denken over 
internationale samenwerking binnen het CDA en zijn bijzondere organisaties. De stichting 
vervult deze taak in samenwerking met de Comiss ie  Buiterdancl err onder verantwoorde- 
1ijkheid van het PartijbesP~ur. 

Artikel 103 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste acht leden. De voorzitter wordt, op 
voordracht van het Partijbestuur. gehoord het bestuur en de Commissie Brriteníand, door 
de Partijraad in functie gekozen. bie overige ieclen vrorden benoemd door het Pa~ijbestuur 
op voorstel van het Dagelijks Bestuur en wel eén lid uit het Dagelijks Bestuur en telkens 
één lid uit de kring van bijzondere organisaties en het Steenkampinstituut, die daartoe 
aanbevelingen kunnen doen. De voorzitter van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
is als zodanig lid van het bestuur. De penningmeester var: het CDA en de Secretaris 
Buitenland zijn adviserend lid. 

Artikel 104 

Met het secretariaat van de stichting is de Secretaris Buitenland  ela ast. Hij kan zich hierin 
laten bijstaan door een door het Dzgeiijks Bestuur benoemde medewerker van hei 
Pác-,.l secretariaat . 

a Her intercuitlrree! Beraad (ICE? advisren het Paxij5est.txur over zlie zaker. op het 
ter rei^ var, her minderhedenbeleid. Het verricht  zij^ taak in samenwerking met en 
onder \lerantwooráelijkheid van het Pafiijbes~~nr. 

b. Samensteling. taak en werkwijze worden In eec afzonderlrjk a ~ o r  hel Partijbestuur 
vast te stellen reglement nader geregeid. 

C. Met het secretariaat van het Intercultureel Beraad wordt een door net Dagelijks 
Bestuur benoemde rnedewerker van het partijsecretariaat belast. 



STATUTEN 

D, Bijnondera organisaties 

Artikel 106 

Bijzondere organisaties van het CDA zijn: het Wetenschappeiijk Instituut, de Vereniging 
van Gemeente- en Provinciebestuurders, de jongerenorganisatie, het Vrouwenberaad. 

Artikel 107 

Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede de taak en bevoegdheden van bijzondere 
organisaties worden geregeld in door deze bijzondere organisaties vastgestelde statuten en 
of reglementen, welke door de Partijraad dienen te worden goedgekeurd en welke geen 
bepalingen mogen bevatten strijdig met deze statuten enlof huishoudelijk reglement. 
De bijzondere organisaties dienen volledige rechtsbevoegdheid te bezitten. 

D. 1 Wetenschappelijk Instituut 

Artikel 108 

Het Wetenschappelijk Instituut is belast met de uitvoering van alle taken ter verwezenlij- 
king 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 relatie tussen levensovertuiging en politiek handelen. Het geeft gedocu- 
menteerde adviezen over politieke vraagstukken en het adviseert over de hoofdlijnen van 
het beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek vanuit de partij enlof van leden van 
de partij in vertegenwoordigende lichamen. 

Het Wetenschappelijk Instituut kent een bestuur, dat bestaat uit tenminste negen leden, 
waaronder de partijvoorzitter of één van de beide vice-voorzitters. Drie leden van het 
bestuur worden aangewezen casu quo benoemd door het Partijbestuur. 

Artikel 110 

De voorzitter wordt op voordracht van het Wetenschappelijk Instituut, in overleg met het 
Partijbestuur, door de Partijraad in functie gekozen. De overige bestuursleden worden 
gekozen casu quo benoemd zoals in de in artikel 107 van deze statuten bedoelde statuten 
edof  reglement bepaald. 



STATUTEN 

Artikel l 1  I 

Het Wetenschappelijk Instituut brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar werkzaam- 
heden ter behandeling door de Partijraad. Dit verslag, waarin onder meer een meerjaren- 
programma 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 iasten en de begroting voor het 
komende jaar bij het Partijbestuur in. 

Artikel 112 

Voor de vervulling van de in artikel 108 van deze statuten bedoelde 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 bijgestaan door het partijbureau. 

D.2 Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders 

Artikel 113 

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

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 Provinciebestuurders worden 
gekozen casu quo benoemd, zoals in de in artikel 187 van deze statuten bedoelde statuten 
en/of reglement bepaald. 

Artikel 116 

Ten. aanzien van de Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders is artikel 11 1 van 
deze statuten van overeenkomstige toepassing. 



STATUTEN 

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 Appel - hierna te noemen: 
"CDJ-A" - is belast met alle taken ter verwezenlijking van het doel, omschreven in haas 
statuten. Zij verricht haar taken in samenwerking met het Partijbestuur. 

Het CDJA is opgebouwd uit gemeentelijkr edof plaatselijke, provinciale en landelijke 
groepen en kent een bestuur dat bestaat uit tenminste vijftien leden. Een vertegenwoordi- 
ger, aangewezen docr het Partijbestuur is adviserend Ild 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 eníof reglement bepaald. 

Artikel 121 

Ten aanzien van het CDJX is artikel 111 van deze statuten van overeenkomstige toepas- 
sing. 

Artikel I22 

Voor de vervulling van de in artikel 118 van deze statuten bedoelde taken ontvangt het 
CDJA van de partij een jaarlijks in de begroting vast ie stellen deel van de contributie. 

Artikel 123 

De partijverbanden zijn verplicht, wanneer het CDJA binnen hun werkgebied gemeentelij- 
ke eníof plaatselijke, regionale eníof provinciale afdelingen kent. het werk hiervan te 
bevorderen en waar nodig financieel te steunen. 
Partijverbanden nemen, indien voorgedragen, tenminste één vertegenwoordiger van de 
CDJA-afdeling bimen hun werkgebied in hun bestuur op, terwijl zij bevoegd zijn een 
vertegenwcordiger in de besturen van de CDJA-afdeling te benoemen, Deze vertegen- 
woordigers zijn stemhebbend lid. 



STATUTEN 

Artikel 124 

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

Artikel 125 

Het CDA kent een CDA-Vrouwenberaad. dat in nauwe samenwerking met het Partijbe- 
stuur is belast met de navolgende taken: 
a .  het bevorderen van de politieke bewustwording bij vrouwen; 
b.  het bevorderen van de integratie van vrouwen in de partij: 
C. het leveren van een inbreng op het politieke beleid: 
d .  het vervullen van een vertegenwoordigende rol in de daarvoo~ in aanmerking 

komende nationaIe en internationale vrouwenorganisaties; 
e. het bij het Partijbestuur voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten de 

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

betrekking tot de in sub a. er, b. genoemde onderwerpen. 

Het Vrouwenberaad is opgebouwd uir gemeentelijke edof plaatselijke, provinciale en 
Izndelijkr groepen overeenkomstig d i  partijopbom en kent op landelijk Ili.iiea~ eeen 
bestuur, dat bestaat irie tenminste vijftiec ieden. AdviserenGe lede2 zijn onder meer de 
partijsecretaris en een vertegenwoordiger aangewezen door het PanEjbesQ~ur. 

De voorzitter wordt op voordracht van het Vrouwenberaad, in overleg met hel Partijbe- 
stuur, door de Partijraad in functie verkozen. De overige bestuursleden worden gekozen 
casu quo benoemd zoals in de in artikel 107 van deze statuten bedoelde statuten enlof 
reglement bepaald. 

Artikel 128 

Ten aanzien van het Vrouwenberaad is artikel l l1  van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing. 



STATUTEN 

Artikel 129 

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

Artikel 130 

Met het secretariaat van het Vrouwenberaad wordt een door en in overleg met het 
Dagelijks Bestuur benoemde medewerker belast, na voordracht van het Vrouwenberaad. 
Dit secretariaat is gevestigd op het partijsecretariaat. Voor het verrichten van specifieke 
taken wordt het Vrouwenberaad bijgestaan door het partijbureau. 

E. Financiëln partij 

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

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

2 .  Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbe- 
schrijving. 

Artikel 132 

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 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 
boekjaar, wordt opgedragen aan een register-accountant. 

Artikel 134 

Jaarrekeningen worden uiterlijk op de in de eerste helft van het jaar te houden vergaderin- 
gen van de Partijraad behandeld en vastgesteld, behoudens verlenging van deze termijn 
door de Partijraad; begrotingen worden uiterlijk in de tweede helft behandeld en vastge- 
steld. 



STATUTEN 

Artikel 235 

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 geregeld in de statuten van de stichting. 

F. Partijsecretariaat 

F. 'l Partijbureau 

Artikel 136 

In de werkzaamheden van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur en voor de admini- 
stratieve activiteiten van de in hoofdstuk 111, paragraaf C en D van deze statuten genoem- 
de bijzondere organen en bijzondere organisaties, worden deze bijgestaan door het 
partijbureau. 

Artikel 137 

Het partijbureau staat onder leiding van de secretaris. 

Artikel I S 8  

Het Partijbestuur stelt de instructie vast, waarir, de verplichtingen en bevoegdheden van 
de secretaris nader zijn omschreven. 

a. De rechtspositie van het personeel van her partijsecretariaat wordt door het 
Partijbestuur geregeld en vastgesteld op voorstel van het Dagelijks Bestuur. 
Hiertoe behoort onder meer de eventuele vaststelling van een collectieve arbeids- 
overeenkomst. 

b. Het Dagelijks Bestuur regelt het salaris van het personeel van het partijserretari- 
aat . 



STATUTEN 

F, 2 Ondernemingsraad 

De werknemers van het partijsecretariaat verkiezen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen en nader bij reglement vast te stellen regels een ondernemingsraad. 
Samenstelling, organisatie en werkwijze, alsmede taak en bevoegdheden worden vastge- 
legd in een afzonderlijk reglement, dat onder goedkeuring van het Partijbestuur, door het 
personeel van het partijbureau wordt vastgesteld; indien de wet in een andere vaststel- 
lingsprocedure vocrziet. is deze van toepassing. 

Her ir, de We: op de ondernemingsraden  oorg geschreven overleg tussen werkgever <L en 
werknemers wordt namens de werkgever gevoerd door de partijsecretaris erdof diens 
plaatsverdange;, Xlins'cens eemaa! pez jaar 'NOT& dit 4jv~rleg tevens :rlrnerd door ;en lid 
van het Dagelijks Bestuur. 



STATUTEN 

VERKIEZINGEN 

A. Tweede Kamer 

Met 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 I43 

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 huishou- 
delijk reglement. 

Artikel 144 

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

Artikel 14.5 

Bezwaren tegen de in artikel I44 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 kandidatedijst(en). Wet Partijbestuur beslist vervolgens, gehoord het prk- 
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 veranturoordelijkheid, bij het verrichten van hun taak, rekening te 
houden met uitspraken en verklaringen van de bevoegde partij-organen. 



STATUTEN 

Artikel 147 

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

B. Europees Parlement 

Artikel 148 

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

Artikel 149 

De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een reglement, dat door de Partijraad 
wordt vastgesteld en gewijzigd. 

Artikel 150 

De artikelen 144 tot en met 147 van deze statuten zijn ten aanzien van de kandidaatstel- 
ling en verkiezingen van leden van het Europees Parlement van overeenkomstige 
toepassing. 

C. Eerste Kamer 

Artikel 151 

Het Dagelijks Bestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van en de te voeren activitei- 
ten voor de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Artikel 152 

De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een reglement, dat door de Partijraad 
wordt vastgesteld en gewijzigd. 

Artikel 153 

De artikelen 144 tot en met 147 van deze statuten zijn ten aanzien van de kandidaatstel- 
ling en verkiezingen van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van gelijke 
toepassing. 



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 155 

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

Artikel 156 

De leden van de Provinciale Staten worden geacht met behoud van ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid, bij het verrichten van hun taak rekening te houden met uitspraken 
en verklaringen van de bevoegde partij-organen, 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. 

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 provinciegrenzen. Daartoe behoort onder meer het geven van voorlichting, evenals het 
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de provinciale afdeling, de 
kamerkring(en) en de gemeentelijke 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 verkiezing van de leden van de Gemeenteraad in zijn 
ressort. 



STATUTEN 

Artikel 160 

De artikelen 144, 14.5, 156 en 157 van deze statuten zijn ten aanzien van de kandidaatstel- 
ling en de verkiezingen casu quo benoeming van leden van de Gemeenteraad van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in plaats van Partijbestuur gelezen 
moet worden bestuur van de gemeentelijke afdeling. 

De leden van de Gemeenteraad hebben de verpiichting, ais onderdeel van hun taak, 
regelmatig contact te onderhouden met de verschillende geledingen van de panij binnen 
de gemeentegrenzen. Daartoe behoort onder meer het geven van voorlichting, evenals het 
afleggen van verantwoording ovsr het gevoerde beleid aan de afdeling(enj . 

Artikel J62 

Het bestuur van de bijzondere afdeling heeft de leiding bij de voorbereiding van en de te 
meren activiteiten voor de verkiezing(en) van de leden van het vertegenw~ordigende 
openbare Lichaam, respectievelijk de deelraad in zijn ressort. 

De artikelen 144, 145. 146 en 157 van deze statuten zijn ten aanzien van de kandidaatstel- 
ling en verkiezing(en) casu quo benoeming(en) van leden van vertegenwoordigende 
cpenbare lichamen, respectievelijk van deelraden, van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dar in plaats van Partijbestuur gelezen moer worden bestuur van de 
bijzondere afdeling. 

Artikel 164 

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



STATUTEN 

G. Overige bepalingen 

De leden van de wxtegenwoordigende openbare Iitharner! zijn gebonden aan het Program 
van Uitgangspunten en aan het op hun verkiezing belrekking hebbende program. conform 
áe artikelen 144, 1.50, 1.53, 155, 166 resp. 163. 
Zij respecteren de programs van hogere verbanden of organen. 



STATUTEN 

V HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 

A. Huishoudelij k reglement 

Artikel 165 

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

Artikel 166 

Het Partijbestuur enlof 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 vergadering van de Partijraad 
bij het partijbestuur schriftelijk amendementen, voorzien van een toelichting, in te dienen. 

Artikel 168 

De Partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de eventueel daarop ingediende 
amendementen, voorzien van een pré-advies van het Partijbestuur. De Partijraad besluit 
de wijziging, al dan niet geamendeerd, aan het Congres voor te leggen. 

Artikel 169 

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

Artikel 170 

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

Artikel 171 

De indieners van amendementen; als bedoeld in artikel 167 van deze statuten, zijn 
gerechtigd de vergadering van de betreffende Partijraad bij te wonen en desgewenst een 
toelichting daarop te geven. 



STATUTEN 

B. Andere reglementen 

De Fart~jraad sielr de reglementen -dan bijzondere organen vast? waarin de bepalingen van 
,deze statuten zn hei huishoudeiijk rrgiement nader worden uitgewerk:. Hetzelfde is van 
toepassing ren aanzien van de vaststelling van de staniten van instanties, welke ten 
behoeve van het beheer van geldmiddelen en eventuele eigendommen van de partij en van . . 
hijzonbere crg2ne9 i.11 h ~ i  !even zij2 g-r..eper,. S e  3epalingen mogen nier ir, srrijc! z q r  
met de bepalingen van deze stati'l:en rn het huishcudeiijk reglement. 

Stamlen cn reglementen van b~jzonciere organisaties, alsmede wijziging daarvan. zijn 
ondemcxpen aan de gredkeuring door je iarturaad. Stamter: en reglementen mogen niet 
In strijd zijn mzt de Depatlingea van deze stamtsrn eEi het kdishoudeiijk reglement. 

Het Partijbesmur d o f  de bijzondere organen kunnen het initiatief nemen on: wijziging in 
de in artikel 173 van deze statuten bedoelde reglementen en statuten voor te stellen aan de 
Panijraad. De voorpes~eide wijziging dient voorzien te zijn van een tcelichting. 

De Partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en eventueel daarop ingediende 
amendementen, welke eveneens voorzien moeten zijn van een toelichting, en kan de 
wijziging al dan niet geamendeerd aanbrengen. Voor wijziging van de in artikel 172 van 
deze statuten bedoelde reglementen is sen eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
s te rnen  vereist. Voor wijziging van de in artikei 172 van deze statuten bedoelde statuten 
is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

Artikel i 76 

Voor aanvaarding van een amendement op sen voorstel tot wijziging van de in artkel 172 
van deze statuten bedoelde reglementen en statuten is een eenvoudige meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen vereist. 

Artikel 177 

De Partijraad stelt de overige reglementen vast als bedoeld in de artikelen 28, 54, 58, 60, 
143, 149 en 152 van deze statuten, waarin de bepalingen van deze statuten en het 
huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt. De bepalingen in de hier bedoelde 
reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten enlof het 
huishoudelijk reglement. 



STATUTEN 

Artikel 178 

Het Partijbestuur kan, op voorstel van het Dagelijks Bestuur het initiatief nemen om 
wijziging in de in artikel 177 van deze statuten bedoelde reglementen voor te stellen. Met 
initiatief kan ook worden genomen door middel van ondertekening door tenminste één 
kamerkring, dan wel door tenminste tien gemeentelijke afdelingen, van een schriftelijk 
ingediend voorstel tot wijziging bij het Partijbestuur. In beide gevallen dient het voorstel. 
voorzien van een toelichting, schriftelijk aan de ieden van de Partijraad en de gemeentelij- 
ke afdelingen ter kennis te worden gebracht. 

Artikel 179 

Efke gemeentelijke afdeling erJof eer, kamerkring edof het Partijbesnailr heeft her recht 
voor de vergadering van de Partijraad, bij het Partijbestuur schriftelijk amendementen. 
voorzien van een toelichting, in te dienen. 

Artikel 188 

De Partijraad bespreekt de voorgestelde wijziging en de eventueel daarop ingedierde 
amendementen, voorzien van een pré-advies van het Partijbestuur en kart de wijziging al 
dan niet geamendeerd aanbrengen. 

Artikel 181 

Voor wrjzrging van de in ani-riS;ei 177 van deze stamien bedoel& r-egl~menirr! IS eer, 
tweederde meerderheid i7an de uitgebrachte stemmen vereist; voor: aanvaarding van eeU 
amendement op een tloorstel tot wijziging is een renirorrdige meerderheid vzn de ~ i t g e -  
brachee s l e m e n  verelsc. 



STATUTEN 

VI ALGEMENE BEPALINGEN 

A. Stemrecht en stemming 

Artikel 182 

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

Artikel 183 

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

Artikel 184 

Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. Stemming bij volmacht is niet toegestaan. 

Artikel 185 

Besluiten van besturen van de verbanden, organen, bijzondere organen en bijzondere 
organisaties, worden, tenzij anders bij statuten en/of reglement(en) bepaald, genomen met 
eenvoudige meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen; de ongeldige en 
blanco stemmen tellen niet mee bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 186 

Besluiten van de ledenvergaderingen van de verbanden, organen, bijzondere organen en 
bijzondere organisaties worden genomen met eenvoudige meerderheid (de helft plus één) 
van de uitgebrachte stemmen; de ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij de 
vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen. 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 .  Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 
te voren door tenminste vijf procent (5%) van het aantal aanwezige stemgerechtig- 
de leden ingediend verzoek bij de stemming vaststelt, dat niet 50% van het aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig is. 
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Indien de stemmin2 uitwijst. dat het quorum niet is bereikt. wordt de stemming op 
de agenda van de volgende vergadering geplaatst. 

7 
3 .  De leden. die hebben verzocht om vaststelling van het quorum, worden bij het 

relien van de aanwezigen als bedoeld in lid 2 van dit artikel meegerekend. ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn. 

Lt .  Wanneer minder dan vijf procent 15%) van het aantal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt. 
Indien het overeenkomstig lid 2 van dit artikel vereiste quorum ontbreekt, wordt 
een nieuwe vergadering belegd. waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is. 

5 .  Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende leden, worden in die vergadering 
geldige besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte - 
stemmen, :enzij anders is bepaald. 

Over personen wordt schifte2ijk gestemd, behalve in geval van eAelvoudige kandidaat- 
s telime. 
Cesge..~/.tnsi xordt  bech schriftelijk gestend. iildien dit door Sén of meer leder, var! -En: 
lierband. o r g ~ n ,  b~jzonder: urgaan of bijzondere organisatie wordt verlangd. 
Over zaken w ~ r d t  mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemhebbende 
leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd. 

B. Zittingsperiode 

De stemiaebben~e leden van besturen van verbanden, organen, bijzondere organen en 
bijzondere organ~saties worden - met ~iirzondering van de benoemde secretaris rdo f  
directeur - gekozen, respectievelijk benoemd voor een periode van vier jaar. iVen is 
terstond iénmaai herkiesbaar. Men is na een periode van één jaar weer verkiesbaar, mits 
in die periode in geen enkele hoedanigheid aan het bestuur is deelgenomen. 

Artikel 190 

De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris of penningmeester die ten tijde van de verkiezing 
of benoeming meer dan vier jaar als lid of in één van de andere drie functies deel heeft 
uitgemaakt van het bestuur, is éénmaal extra herkiesbaar. De totale ononderbroken 
zittingsduur ais bestuurslid is echter maximaal twaalf jaar. Na de tweede herverkiezing is 
de betrokken functionaris boventallig. 
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Artikel 191 

De in artikel 189 van deze statuten bedoelde besturen stellen een rooster van periodiek 
aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en penningmeester en de functies var, 
secretaris en vice-voorzitter of algemeen adjunct niet tegelijkertijd vacant komen. 
Bij het ontstaan van een tussentijdse vacabre van één van de stemhebbende leden 1.an de 
in artikel 189 van deze statuten bedoelde besturen. verkiest het betreffende verband. 
orgaan, bijzondere orgaan erdof de bijzondere organisatie, overeenkomstig de in statuten 
en reglementen vastgelegde bepalingen, een nieuw lid. 
Voor het nieuwgekozen besD~urslid geldt een nieuwe zittingstemijn. Eet roosfer van 
aftreden wordt indien nodig aangepast. 

Artikel 192 

Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen ti-ide door 
degene die hem heeft benoemd worden ontslagen oh gesnh L orst. 
Het Fanijbestuur of het naasthoger bestuur van een verband IS bex~oegd een indzvidueel 
bestuurslid in de uitoefening van zijn functies te beperken. 

Artikel 193 

De bevoegde lierbanden kunnen voor hun afgevaardigden naar organen. bijzondere 
organen en bijzondere organisaties plaatsvervangers aanwijzen overeenkomstig de 
procedure, welke is vastgelegd in de statuten enlof betreffende reglementen. 

D. Incampatibiliteiteai en cumu[atle van f uncties 

Artikel 194 

Uitgesloten is de cumulatie van politieke functies, partijfuncties eníof maatschappelijke 
functies die het aanzien van het politieke ambt of van de partij schaadt, doordat de 
cumulatie leidt tot een belangenvermenging die de integriteit van de politieke besluitvor- 
ming aantast of tot een zodanige belasting van de betrokken persoon, dat in redelijkleid 
geen behoorlijke vervulling van de politieke functie eníof partijfunctie is te verwachten. 

Artikel 195 

Een fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger is adviserend lid van het bestuur van een 
partij-orgaan, casu quo partij-verband in dezelfde bestuurslaag. 
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Artikel I96 

1. Het Partijbestuur beslist of een (voorgenomen) cumulatie in strijd is met artikel 
194. 

2 .  Personen die worden gekandideerd voor, of zitting hebben in de Eerste Kamer of 
Tweede Kamer der Staten-Generaal of het Europees Parlement of het Dagelijks 
Bestuur dienen de (neven-) functies die zij uitoefenen, alsmede de (neven-) functies 
die zij overwegen te aanvaarden, te onderwerpen aan de beoordeling van het 
Partijbestuur ter toetsing aan artikel 194. Het huishoudelijk reglement kan bepalen 
welke andere categorieën voorgenomen cumulaties eveneens aan toetsing moeten 
worden onderworpen. 

3. Ten aanzien van de overige politieke functionarissen als bedoeld in artikel 62 van 
het huishoudelijk reglement kan ieder partij-orgaan, bestuur van een verband, de 
betrokkene zelf, alsmede ieder lid aan het Partijbestuur een gemotiveerd verzoek 
doen om een bestaande of voorgenomen cumulatie te toetsen aan artikel 194. 

Artikel 197 

Ter toetsing van de cumulaties als bedoeld in artikel 196 benoemt de Partijraad op 
voordracht van het Partijbestuur een Toetsingscornmissie van vijf leden en drie plaatsver- 
vangende leden. Zij kunnen geen lid zijn van de besturen van de in artikel 15 van deze 
statuten bedoelde organen, bijzondere organen enlof bijzondere organisaties. 

Artikel 198 

De procedure van toetsing door de Toetsingscornmissie, de besluitvorming door het 
Partijbestuur en de administratieve bijstand worden nader geregeld in een reglement. 

Artikel 199 

Medewerkers van het partij-secretariaat kunnen, tenzij zij tot secretaris van een partij- 
orgaan - bedoeld in artikel 64 van deze statuten - zijn benoemd, niet tevens lid zijn van 
een partij-orgaan. 

Overgangsbepaling 

Artikel 200 

De artikelen 194 tot en met 199 zijn gewijzigd bij akte op zestien juli negentienhonderd- 
negentig verleden voor notaris mr. H. M. Krans te ' s-Gravenhage. 
Deze statutenwijziging en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het Huishoudelijk 
Reglement en het Toetsingsreglement gaan per die datum in; bestaande cumulaties 
behoeven niet op grond van artikel 196 lid 2 ter toetsing te worden voorgelegd. 
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E. Ontbinding en vereffening 

Artikel 201 

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 
schriftelijk te geschieden. 

Artikel 202 

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 203 

Ontbinding van verbanden geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 20 van deze 
statuten, door besluit van de betreffende ledenvergadering, dan wel door besluit van het 
Partij bestuur. 
De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschieden. Indien ontbinding plaatsvindt 
door besluit van de betreffende ledenvergadering is tevens vereist, dat het landelijk 
Dagelijks Bestuur toestemming verleent tot ontbinding van een verband. 

Artikel 204 

De ontbinding van bijzondere organisaties geschiedt door besluit van de betreffende 
ledenvergadering. De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschieden. Tevens is 
vereist dat het landelijk Dagelijks Bestuur toestemming verleent tot ontbinding van een 
bijzondere organisatie. 

Artikel 205 

In geval van ontbinding van een in de artikelen 203 en 204 van deze statuten bedoeld 
verband, of bijzondere organisatie, wijst de betreffende ledenvergadering, dan wel het 
Partijbestuur, de bestemming van de bezittingen van het verband of de bijzondere 
organisatie aan, met dien verstande, dat zij zo enigszins mogelijk worden aangewend ten 
bate van het doel, waarvoor zij zijn verkregen. 

Artikel 206 

Voor besluiten tot een algemeen accoord van federatieve samenwerking voor de verkie- 
zingen van de leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
en de leden van het Europees Parlement, alsmede tot het aangaan van een federatie en 
voor besluit tot fusie, is artikel 204 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 
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T- r e n  mezrderheid ./an twercierdi: v2n de r;:;grbl-achre stzrmer, v x s  hee nemen var_ iep  
deroeiilk - A beslult is velre:st 

F, Wijziging en aanvwtling 

I - ' . .  . ' y=:g:ng en 3ûzi/iliifig .;si: geze s:ardter, is siechts xo~r l i j 4  indien he: CI>r,gres claartoe 
1 ' 5rslnlt. F:ierS:_i zi;n 21 bepalingec ir Ze a r t i k e h  .u,? !c: rs a e t  17! 3!s~er?e 178 :n 1'9 

van deze statilten va2 ?vereenkomstl2e toepassing. 

i n  alle gex,aiien, ~ a a r i r !  deze statuten, het huishoudelijk reglement snl:'of andere reglemen- 
ten niet voorzien, beslist het Partijbestuur, voorzover het de organen en bijzondere 
organen betreft: het besixur van het verbad beslist. vgorzover het het verband betreft en 
het besneur van <en bijzondere organisatie, voorzover het de bijzondere organisatie 
betreft. 
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VAN HET LIDMAATSCHAP 

Aanmelding en inschrijving 

1 De aanmelding voor het lidmaatschap kan rechtstreeks plaatsvinden bij het 
partijsecretariaat. Indien het bestuur van een verband een aanmelding voor het 
lidmaatschap ontvangt, zendt de secretaris van het betreffende verband deze binnen 
veertien dagen toe aan het partijsecretariaat. 

3 - Terstond na ontvangst van een aanmelding voor het lidmaatschap gaat het partijse- 
cretariaat 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 
oerneentelijke afdeiingen en. indien aanwezig, van de wijk- of dorpsafdelingen een 
u 

volledig overzicht van onder die afdeling ressorterende leden. 
4 
j .  Het partijsecretariaat zendt in beginsel eenmaal per maand aan de secretariaten van 

de gemeentelijke afdelingen en, indien aanwezig, varr de wijk- of dorpsafuelingen 
opgzven van wi;Tzigin,gen. die b"lijkenr het register in de Iedenfijst zijn aangebracht. 

Toelating 

I Een IIC wordt gearnr Lor het. CE-A Ee zijn  oeg gelaten. iVi?ril j  irrgevoige artikei 2 3 
van dit reglement de roelating is geweigerd. 

7 Na de in afiikel 1.3.  var: dit reglement bedoeide berichtgeving iran r?,stk~i;vreng 
oeldt voor de ingeschrevene een voorlopige toelating van het lidmaatschap 
u 

gedurende een termijn van ten hoogste acht weken. 
2 
d . Binnen deze termijn kan her Panubestuur edof  het bestuur van een verband de 

toelating weigeren. 
4. Indien een besnrur 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 be- 
voegdheid van de ingeschrevene tegen dit besluit beroep in te stellen bij de 
Commissie van Beroep binnen vier weken na dagtekening van het aangetekend 
schrijven. 
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6 .  Door een besluit tot weigering van de toelating worden alle rechten en verplichtin- 
gen, die aan het lidmaatschap zijn verbonden, opgeschort, behoudens de bevoegd- 
heid tot beroep als bedoeld in artikel 2.5. van dit reglement; de opschorting duurt 
voort tot het besluit onherroepelijk is geworden. dan wel is vernietigd. 

7 

/ .  Een besluit tot weigering van de toelating wordt onherroepelijk door het verstrij- 
ken van de in artikel 2.5. van dit reglement bedoelde beroepstermijn of een besluit 
van de Commissie van Beroep, waarbij het ingestelde beroep is afgewezen. 

Opzegging 

Artikel 3 

1 ,  De opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 12 van de stahiten, kan 
rechtstreeks schriftelijk plaatsvinden bij het partijsecretariaat of via de gemeentelij- 
ke afdelicg, .waaronder het betreffende !id ressorteert. 
In het Laatste geval zendt het secretariaat van deze afdeling onverwijld 'oerichr van 
de opzegging aan het pahjsecretariaat. 

Royement 

Artikel 4 

I .  De Royementscommissie besluit binnen 8 weken na ontvangst van de voordracht 
het royement van een lid in behandeling te nemen of direct af te wijzen. Een 
dergelijk besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan het betrokken lid. 
het voordragende bestuur, het Dagelijks Bestuur, c. q. het kamerkringbestuur 
danwel het bestuur van de betreffende gemeentelijke afdeling meegedeeld binnen 2 
weken na het besluit. De commissie kan de termijn als bedoeld in de eerste volzin 
eenmaal met 8 weken verlengen. 

2 .  Indien de Royementscommissie de voordracht in behandeling neemt, stelt zij het 
betrokken lid in de gelegenheid te worden gehoord en besluit zij vervolgens of al 
dan niet tot royement wordt overgegaan. Het besluit stuurt de Royementscom- 
missie binnen 8 weken na het in lid 1 bedoelde besluit aan het tot royement 
bevoegde bestuur ter fiattering en aan het Partijbestuur ter kennisneming. Zij kan 
deze termijn eenmaal met 8 weken verlengen. 

3. Het tot royement bevoegde bestuur wordt geacht in te stemmen met het besluit van 
de Royementscornmissie. indien dat bestuur niet binnen 6 weken een ander besluit 
neemt. Deze termijn kan door dat bestuur of zijn Dagelijks Bestuur eenmaal met 4 
weken worden verlengd. Het desbetreffende bestuur stelt de partijsecretaris in 
kennis van zijn verlengingsbesluit. 
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4. De royementscornmissie stelt per aangetekend schrijven het betrokken lid op de 
hoogte van zijn besluit waarbij wordt meegedeeld, dat de betrokkene de bevoegd- 
heid heeft tegen het fiatteringsbesluit beroep aan te tekenen bij de Commissie van 
Beroep binnen vier weken na dagtekening van het aangetekend schrijven. 

5 .  Door een besluit tot overweging van royement worden alle rechten, die aan het 
lidmaatschap verbonden zijn, opgeschort behoudens de bevoegdheid om gehoord te 
worden als bedoeld in artikel 4 lid 2 van dit reglement en tot beroep als bedoeld in 
artikel 4 lid 4 van dit reglement: de opschorting duurt voort tot het besluit 
onherroepelijk is geworden, dan wel is vernietigd. Tegen opschorting van rechten 
staat in geval van voordracht tot royement door het DB beroep open op het PB: in 
de overige gevallen op het DB. Het beslist binnen 4 weken met de mogelijkheid 
van verlenging door de partijsecretaris met 4 weken. Het besluit op een beroep 
wordt direct ter kennis gebracht van de appellant, de Royementscornrnissie, het 
kamerkringbestuur en het bestuur var, de desbetreffende gemeentelijke afdeling. 

6. Een besluit tot royement wordt onherroepelijk door het verstrijken 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. 
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i1 VAN DE VERBANDEN 

Oprichting en erkenning 

Artikel 5 

I Ten rninste tien ieden kunnen een verband. ais bedoeld in artikel 16 van de 
statuten. oprichten. met dien verstande dat wanneer zich een verband als bedoeld 
in artikei i6  var! de statuien heeft gevormd, hiervan door het voorlopige bestuur 
van dat ,;erband sckifteiijk mededeling wordt gedaan aan het Partijbestuur, onder 
opgaTie van de namer, en adressen 'Jan de ieden van het voorlopige bestuur van het 
nieuwe verband. 

3 3cic he: Parrijbestuur, na overleg met de Sefrckken kamer,hing, dan wei ren 
ksmerkicg, indien hes ten minste niet de vorming van dit verband zelf betreft, kan 
het ini~iarief nemex ect vorming van een verband. als 'xloeld in artikel i 6  van de 
statmei; :n dit gruai wijs: de Karnerkring in a~ierleg z e t  het Dagelijks Besrilrir, je 
leden va? een ;oarlopig bestuur aan. 

2 Ten behoeve van de vorming van een verband zendt het partusecretariaat zen 
adressenoverzicht van de leden, die onder het verband in oprichting zullen 
ressorteren. aan het voorlopige bestuur van dat verband. 
Voorts ontvangt het voorlopige bestuur een exemplaar van het standaardregiement 
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, die onder het verband in oprichting zullen ressorteren, schriftelijk een 
aanvraag om erkenning in bij het Dagelijks Bestuur, 

I Z .  Als reglement voor een verband in oprichting geldt het door de Partijraad vastge- 
stelde en in artikel 5.3. van dit reglement genoemde standaardreglement. Eventuele 
gewenste afwijkingen van dit standaardreglement dienen op een afzonderlijke 
verklaring bij de aanvraag om erkenning te worden vermeld. 

h.  Het Dagelijks Bestuur beoordeelt of de in artikel 5.5. van dit reglement bedoelde 
afwijkingen van het standaardreglement voor het betreffende verband in oprichting 
zijn toegestaan. 3s het antwoord hierop bevestigend dan gaat het Dagelijks Bestuur 
tot erkenning van het betreffende verband over. Indien er geen voorstellen tot 
afwijking van het standaardreglement ingediend zijn, wordt zonder meer, tot 
erkenning van het betreffende verband in oprichting overgegaan. 

7 .  Het Dagelijks Bestuur beslist of een verband wordt erkend. 
8. Terstond na het besluit van het Dagelijks Bestuur een verband te erkennen, wordt 

hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan het voorlopige bestuur van het betref- 
fende verband onder medezending van één namens het Dagelijks Bestuur gedagte- 
kend exemplaar van het reglement van het betreffende verband. 
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9. Wanneer net Dagelijks Bestuur van oordeel is dat er redenen aanwezig zijn een 
verband in oprichting (nog) niet te erkenner,, treedt het daaromtrent in ^verleg met 
het voorlopige 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 beslist 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 Partijbestuur binnen vier weken na dagteke- 
ning van verzending van de kennisgeving. 

10. Binnen twaalf weken na verzending van het gedagtekende besluit van het Dage- 
lijks Bestuur tot erkenning van het verband, belegt het voorlopige bestuur van dat 
verband een algemene ledenvergadering ter verkiezing van een bestuur, alsmede 
voor het treffen van eventueel noodzakelijke maatregelen. 
De samenstelling van het definitieve bestuur dient terstond schriftelijk ter kennis te 
worden gebracht aan het partijsecretariaat. 

Algemene bepalingen 

Artikel 6 

1. Aan eer1 erkend verband worden rechten toegekend. welke zijn opgenomen In en 
voortvloeien uit de bepalingen van de statuten en alle daarbij behorende reglemen- 
ten. De uitoefening van de rechten wordt opgeschort. wanneer een verband niet 
aan één of meer van de verplichcingen, die krachtens de bepalingen van de statuten 
enlof enig ander reglement binnen partijverband aan hem zijn toegekend. Het 
Dagelijks Bestuur geeft richtlijnen inzake het eventueel opschorten van de uitoefe- 
ning van rechten 

2 .  De algemene ledenvergaderrng van een verband is het hoogste orgaan var1 dat 
verband. 

4 
d ~ .4an de algemene ledenvergadering van een verband komen. voor wat betreft hel 

betrokken werkgebied, a!le bevoegdheden toe. welke niet door de wet, de statuten 
enlof andere reglementen binnen partijverband aan anderen zijn opgedragen. 

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

5 .  Van het vastgestelde jaarverslag stuurt het bestuilr van het verband een exempiaa: 
aan het partijsecretariaat en, voorzover van toepassing. aan de besturen van alle 
verbanden. waaronder het ressorteert. 
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Financiën 

Een verband dient binnen een door het Partijbestuur vast te stellen termijn te 
voldoen aan alle financiële verplichtingen. welke het tegenover partij-organen 
erdof bijzondere organen, enlof bijzondere organisaties edof  andere verbanden 
heeft. Wordt binnen de gestelde termijn niet aan deze verplichtingen voldaan, dan 
worden daarmede automatisch de rechten, ais bedoeld in artikel 6.1.  van dit 
reglement, opgeschort. 
Het Partijbestuur is gerechtigd te beschikken over eventuele tegoeden van verban- 
den, zolang een verband niet volledig aan de financiële verplichtingen, als bedoeld 
in artikel 7.1. van dit reglement, heeft voldaan. 
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 betreffende leden ressorteren. 
De verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald door de Partijraad, terwijl elke kamer- 
kring, eveneens jaarlijks, bepaalt op welke wijze het bedrag, dat bestemd is voor 
de verbanden en afkomstig van de onder hem ressorterende leden, wordt verdeeld 
over die verbanden. 
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 provinciegrenzen aanwezige 
provinciale afdeling. 
De afdelingen, die een bijzondere afdeling vormen, bepalen zelf welk deel van het 
hun toekomende deel van de contributie-opbrengst van de onder hen ressorterende 
leden, wordt bestemd voor die bijzondere afdeling. 
Indien een verband heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen, als bedoeld in 
artikel 18 van de statuten, en artikel 7.2.  van dit reglement niet van toepassing is, 
kan het beschikken over hem toekomende tegoeden. 
Het partijsecretariaat draagt, na verzoek daartoe, zorg voor verstrekking van het 
gevraagde tegoed binnen veertien dagen. 
Regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar zendt het partijsecretariaat, onder 
verantwoordelijkheid van de penningmeester, een financieel overzicht, onder 
andere vermeldende de gemiddelde contributie-opbrengst met betrekking tot een 
bepaald verband, aan de penningmeester van de betrokken verbanden. 
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Ontbinding 

Artikel 8 

1. Een verband, als genoemd in artikel 16 van de statuten, waaronder op één januari 
van enig jaar minder dan tien leden partij-organisatorisch ressorteren, is automa- 
tisch ontbonden. 
Het partijsecretariaat treft onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur, 
de noodzakelijke regelingen hieromtrent. 

2 .  De algemene ledenvergadering van een verband is bevoegd, overeenkomstig bij 
statuten edof  reglement vastgestelde regels, dtit verband voor ontbinding voor te 
dragen aan het Dagelijks Bestuur, indien van toepassing in overleg met de betrok- 
ken gemeentelijke afdeling enlof kamerkring. 

3. Van een besluit tot (definitieve) ontbinding van een verband wordt het bestuur van 
het betrokken verband zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven kennis 
gegeven, onder vermelding van de bevoegdheid van het bestuur binnen vier weken 
na verzending van de kennisgeving tegen het ontbindingsbesluit beroep in 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 verstrijken van de 
beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld of door een besluit van de Commis- 
sie van Beroep, waarbij het beroep is afgewezen. 

Werkgebied buiten grenzen werkgebied verband 

1. Wanneer artikel 2 i  van de statuten van toepassing is, treedt één van de aldaar 
woonachtige leden op als contactpersoon. 

3 -. Zowel het Partijbestuur als de beshlren van de betreffende regionale. gemeentelijke 
en plaatseli.jke verbanden zijn verplicht met de in artikel 9.1.  van dit reglement 
bedoelde persoon in voorkomende gevallen het contact te onderhouden. 
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Organen van verbanden 

Artikel 10 

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

Bestuur gemeentelijke af desirag (GA) 

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 uitbrengen 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. 

3 - Indien in een gemeente een erkende (werk) groep bestaat van het vrouwenberaad 
enlof van de jongerenorganisatie, dient in het bestuur ten minste één vertegen- 
woordiger daarvan zitting 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 bestuurs- 
leden van deze afdeling moet tellen, terwijl de door de algemene ledenvergadering 
in functie te verkiezen voorzitter, alsmede de secretaris en Ce penningmeester in 
elk geval daarvan deel uitmaken. 

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

6 
j. Eén van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder belast met de  taken van 

de gemeentelijke afdeling op het gebied van vorming en 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 secretariaten 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- e n  scholings- 
werkzaamheden, waaronder met name de activiteiten ten behoeve van de vrouwe- 
lijke leden en de jongeren en de ten uitvoer gebrachte activiteiten met betrekking 
tot het raadsfractiewerk. 

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

10. Het bestuur van een gemeentelijke afdeling zendt jaarlijks een afschrift van het 
financieel verslag aan het Partijbestuur en de besturen van de verbanden, waaron- 
der de afdeling ressorteert. 

11. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling draagt zorg voor het nauwkeurig 
bijhouden van de ledenadministratie, overeenkomstig nader door het Partijbestuur 
te stellen regels. 

Algemene ledenvergadering Gemeentelijke Af deling 

I .  De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de gemeentelijke 
afdeling. 

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

3. De oproeping tot bijwoning van de algemene ledenvergadering wordt verzonden op 
een termijn van ten minste acht dagen aan aiie leden var1 de gemeentelijke 
afdeling. De oproep vermeldt tijd en plaats van de vergadering en de te behande- 
len agenda. 

4. Her bestuur is verplicht tor het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering 
binnen een termijn van vier weken, na \terzending van een schriftelijk verzoek 
daartoe door ten minste tien leden, ressorterend onder de betreffende geineentelijke 
afdeling. onder opgave van de onderwerpen. die de verzoeiiers aan de algemene 
iedemergaáering wensen voor te leggen; indien aar, het verzoek niet bimen drie 
weken na ontvangst daarvan gevolg is gegeven door verzendmg van een oproep, 
ais bedoeld in artikel 12.3 van dit reglement. hebben de verzoekers 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 karnerbring. casc quo de 
provinciale afdeling, roept deze binnen drie weken na cintvangsr van het beroep de 
algemene ledenvergadering van de betreffende gemeentelijke afdeling bijeen op de 
wijze als in lid 3 van dit artikel bepaald. Het Partijbestuur stelt daartoe direct her 
betreffende adressenbestand ter beschikking. Een op deze wuze bijeengeroepen 
algemene ledenvergadering vindt plaats onder leiding van het bestuur van de 
betreffende kamerkring. casu quo provinciale afdeling 
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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 provinciale afdeling. Het Partijbestuur kan zelf voor de bijeenroeping 
zorgen, zonder gebonden te zijn aan de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn 
en kan zelf in de leiding van de vergadering voorzien. 

Taken gemeentelijke afdeling 

Artikel 13 

1. Tot de taak van de gemeentelijke afdeling behoort: 
a. het op basis van de grondslag van het CDA bijdragen aan en bevorderen 

van de verwezenlijking van de doelstelling van de partij; 
b. het bevorderen van de deelneming aan het werk van en de onderlinge 

samenwerking van de leden in de partij, onder meer door de bevordering 
van de participatie van vrouwen en jongeren; 

c .  de bespreking en  toetsing van het (gevoerde) politieke beleid. 
2.  De activiteiten welke de gemeentelijke afdeling onder meer ter bereiking van de 

doelstelling ten dienste staan, zijn omschreven in het reglement, als bedoeld in 
artikel 24 van de statuten. 

Wijk- of dorpsaf deling (WA) 

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 ressorre- 
ren, 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. 
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Gemeentelijke afdeling gevormd door twee of meer wijk- of 
dorpsaf delingen 

Artikel 15 

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

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

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

4. Het bepaalde in artikel 11.2 tot en met 11.11. van dit reglement is ten aanzien van 
het bestuur van een overeenkomstig artikel 32 van de statuten gevormde gemeenre- 
lijke afdeling van overeenkomstige toepassing. 
Tot de algemene ledenvergadering van een overeenkomstig artikel 32 van de 
statuten gevormde gemeentelijke afdeling hebben alle leden. woonachtig binnen het 
werkgebied toegang. Stemgerechtigd zijn uitsluitend die personen, die door de 
erkende wijk- of dorpsafdeling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede de 
stemhebbende leden van het bestuur. 

6 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 gemeentelijke 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 afvaardigingsregeling is toegestaan, mits daartoe door het landelijk Dagelijks 
Bestuur toestemming is verleend. 

7 .  De in artikel 15.2 en 15.6 van dit reglement bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door de algemene ledenvergadering van elke betrokken wijk- of 
dorpsafdeling bij schriftelijke verkiezing. tenzij sprake is van enkelvoudige 
kandidaatstelling. 
In afwijking van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek is het uitbrengen van een 
stern bi-i volmacht hierbij niet toegestaan. 
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Taken Wijk- of dorpsaf deling 

Met betrekking tot de taken van een wijk- of dorpsafdeling is he: bepaalde in 
artikel 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Afvaardiging naar andere verbanden en Congres 

Artikel l7  

1. Elke overeenkomstig artikel 32 van de statuten erkende gemeentelijke afdeling 
heeft het recht ten minste één afgevaardigde namens elke onder haar ressorterende 
wijk- of dorpsafdeling aan te wijzen als afgevaardigde naar de algemene !edenver- 
gadering van de verbanden, waartoe de gemeentelijke afdeling de afvaardiginjsbe- 
voegdheid heeft, alsmede naar het Congres. 

2 ,  Heeft de gemeentelijke afdeling op grond van haar ledental het recht meer 
afgevaardigden aan te wijzen, dan wordt de aanwijzing van deze vertegenwoordi- 
gers bepaald, naar rato van de ledentailen van de onder haar ressorterende wijk- of 
dorpsafdelingen. De verdeelsleutel dient te zijn vastgesteld In het in artikel 33 van 
de statuten bedoelde reglement van de gemeentelijke afdeling. 

3 .  Komen voor de aanwijzing van een afgevaardigde vertegenwoordigers van twee vf 
meer wijk- of dorpsafdelingen in aanmerking dan wordt de keuze bepaald op cen 
vertegenwoordiger van die wijk- of dorpsafdeling, welke voor wat betreft het 
aantal leden, na vaststelling van de in artikel 17 2. van dit reglement bedoelde 
verdeelsleutel, het grootste overschot heeft. 

4. De in artikel 17.1 van dit reglement bedoelde afgevaardigden worden bij schrifte- 
lijke verkiezing aangewezen door de algemene ledenvergadering van de gemeente- 
lijke afdeling op bindende voordrachten van de betreffende wijk- of dorpsafdelin- 
gen, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. In het reglement van de 
gemeentelijke afdeling kan bepaald worden, dat elke hier bedoelde voordracht uit 
meer dan één kandidaat dient te bestaan. 

Gemeentelijke afdeling met één wijk- of dorpsafdeling 

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 reglement van die gemeentelijke afdeling. 
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Bestuur kamerkring (kk) 

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 behoren tot dezelfde gemeentelijke, dan wel wijk- of 
dorpsafdeling. In geval een karnerkring tevens functioneert als gemeentelijke 
afdeling is afwijking hiervan toegestaan. 

2. De voorzitter van de kamerkring wordt door de algemene ledenvergadering in 
functie gekozen. De voorzitter kan niet tegelijk voorzitter zijn van een onder de 
kamerkring ressorterend verband. 

3. Het bepaalde in artikel 1 1.2 tot en met 11.1 1. van dit reglement is ten aanzien van 
het bestuur van een kamerkring van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat een kamerkring in elk geval een Dagelijks Bestuur als orgaan kent. 

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 vrouwenberaad en van de jongerenorganisatie. 

5. Indien als apart verband functionerend wijst de algemene ledenvergadering van de 
provinciale afdeling, die haar werkgebied heeft in de provincie, waarbinnen de 
karnerkring eveneens haar werkgebied heeft, één van haar bestuursleden aan als lid 
van het bestuur van de kamerkring. Dit bestuurslid kan niet tegelijk lid var! het 
bestuur van een andere kamerkring zijn. 

6. Een afgevaardigde van een bijzondere afdeling, waarvan het werkgebied tevens hei 
werkgebied, of een deel daarvan, van de kamerkring bestrijkt, maakt als advise- 
rend lid deel uit van het bestuur van de kamerkring. 

Algemene ledenvergadering kamerkring 

Artikel 20 

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

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

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 ledenvergadering plaats onder leiding van het Partijbestuur. 
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4. Tot de algemene ledenvergadering van de kamerkring hebben alle leden woonach- 
tig binnen het werkgebied, toegang. Stemgerechtigd zijn uitsluitend die personen 
die door de gemeentelijke afdeling als afgevaardigden aangewezen zijn, alsmede de 
stemhebbende leden van het bestuur. 

5 .  Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd één afgevaardigde met stemrecht aan te 
wijzen naar de vergaderingen van de kamerkring. Daarenboven is elke gemeente- 
lijke afdeling gerechtigd voor elk vol aantal van honderd leden één extra afgevaar- 
digde 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 afgevaardigden worden aangewezen 
door de algemene ledenvergadering van elke gemeentelijke afdeling bij schriftelijke 
verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 

7 
I .  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. 

8. De algemene ledenvergadering van de kamerkring is bevoegd te allen tijde 
voorstellen en amendementen ter behandeling door de Partijraad in te dienen bij 
het Partijbestuur, terwijl het verplicht is een voorstel of een amendement dat een 
gemeentelijke afdeling heeft ingediend, binnen een door het Partijbestuur gestelde 
termijn te behandelen. 

Taken karnerkring 

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) coördineren van de 

propaganda en activiteiten van de verbanden 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 activiteiten in verband 
met het politieke vonnings- en scholingswerk, het jongerenwerk en het 
vrouwenwerk; 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

f .  de verkiezing van één of meer afgevaardigden en zijn (hun) plaatsvervan- 
g e r ( ~ )  naar de Partijraad en het Partijbestuur, overeenkomstig het bepaalde 
L 

in de artikelen 37 en 41 van dit reglement; 
g .  al hetgeen hem door het Partijbestuur is of wordt opgedragen. 

Overdracht taken en bevoegdheden karnerkring aan 
provinciale afdeling 

Artikel 22 

I .  Een besluit tot overdracht van taken en bevoegdheden. als in artikel 39 van de 
statuten bedoeld, wordt genomen door de algemene ledenvergadering van de 
betreffende kamerkring, met dien verstande dat een tweederde meerderheid van het 
aantal 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 kamerkring daarvan het Partijbestuur 
in kennis. 

3. Alvorens in te stemmen met het aldus genomen besluit onderzoekt het Partijbe- 
stuur of een dergelijk besluit door alle kamerkringen, die binnen de bedoelde 
provincie hun werkgebied hebben, op rechtsgeldige wijze is genomen, alsmede of 
de overdracht dezelfde taken en bevoegdheden omvat. Tevens wordt nagegaan of 
de eventueel te maken afspraken niet in strijd zijn of komen met de bepalingen van 
statuten enlof 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 cvereenkomst, die 
door de voorzitters en secretarissen van alle betrokken kamerkringen en van de 
betreffende provinciale afdeling wordt andertekend, waarna het ter mede-onderte- 
kening wordt toegezonden naar het Partijbestuur. 

5 
d ,  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 overeenkomst vastgestelde overdracht. met de daarbij gemaakte afspraken, 
met onmiddellijke ingang geacht van kracht te zijn. 

6 .  Direct na het van kracht worden zijn de betrokken kamerkringen en provinciale 
afdelingen, alsmede het Partijbestuur gehouden in alle opzichten die maatregelen te 
nemen, welke wenselijk en noodzakelijk zijn om aan de gemaakte afspraken te 
voldoen. 

7 .  De algemene ledenvergadering van een kamerkring is bevoegd aan het Partijbe- 
stuur te verzoeken een besluit van overdracht van taken en bevoegdheden onge- 
daan te maken. De stemming over een dergelijk verzoek geschiedt schriftelijk en 
in aanwezigheid van één of meer door het Partijbestuur aan te wijzen vertegen- 
woordigers. 
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8. Binnen vier weken na ontvangst van een ~~e rzuek  tot het ongedaan 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 in 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. 

i G  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 kamerkring voortdurend schriftelijk op de hoogte te 
worden gehouden van alle feiten en gebeurtenissen. weike in verband m a n  me1 dit 
verzoek. 

Indlen het voer de reaiiserkg van de doelstelling hevorderlijk is. kan ten kamer- 
kring desgewenst - -n met instemming van het Partijbestuur - regionale verbanden 
binnen haar werkgebied instellen voor de uitvoering van bepaalde bij afzonderlijk 
reglement vast te stellen, raken - 
inzake een besluit ais in artikel 22 1 van dit rzglemenc bedoeld, is het bepaalds in 

artikel 22.1. en 22.2. van dit reglement van overeenkomstige toepassing 
3 ,  De grenzen van het werkgebied van een regionaal verband worden bepaald door de 

kamerkring, waaronder het regionale verband ressc.rreerr. in lo~e;ieg met het 
Dagelijks Bestuur. 

4 De bij de instelling van ten  regionaal e rband te rnaictn onderlinge afspraken 
worden vastgelegd in het reglement van dat regionale verband. De afspraken 
hebben in ieder geval betrekking op de bepaiingen, als vastgelegd in her door de 
Partijraad vast ie stellen reglement voor een regionale kring of statenkling 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 scatenkrlng. Alvorens de 
instemming wordt verleend, onderzoekt het Partijbestuur of de besluiten rechtsgel- 
dig zijn genomen en de afspraken. overeenkomstig de bepalingen van statuten 
enlof huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. 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 instelling van een regionale 
kring of statenkring zijn alle betrokken verbanden en het Partijbestuur gehouden in 
alle opzichten die maatregelen te nemen, welke wenselijk en noodzakelijk zijn om 
aan de gemaakte afspraken te voldoen. 

7. De kamerkring blijft te allen tijde (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de overgedragen taken aan een regionale kring of statenkring. 
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Bestuur provinciale af deling 

Artikel 24 

I 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 overeenkom- 
stige toepassing. 

7 -. 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 Iid van bet bestuur var, 
de provinciale afdeling tot een maximum van drie bestuursleden. Het definitieve 
aantal per kamerkring wordt na onderling overleg schriftelijk vastgelegd. 
Ten h~ogs re  drie Ieden var1 de besturen van de kamekringen Lwnnen tegelijk !id 
zijn van het Dagelijks Bestuur van de provinciale afdeling. De voorzitter van de 
provinciale afdeling kan niet tevens voorzitter zijn van een Kamerhing. 

Algemene iedenvergadering provinciale af deling 

Het bepaalde in artikel 20.1 tot en met 20.6. van dit reglement is van overeen- 
komstige toepassing ten aanzien van de algemene Zedenvergadering van de 
provinciale afdeiing. 

Baken provinciale af deling 

Artikel 26 

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

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) coördineren 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 niveau in algemene 
zin en van het CDA in het bijzonder, alsmede het geven van alle gewenste 
en noodzakelijke voorlichting daaromtrent; 
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d .  het ondernemen van de gewenste en noodzakelijke activiteiten in verband 
met het politieke vormings- en scholingswerk, het jongerenwerk en het 
vrouwenwerk, een en ander voor zover van toepassing, in overleg met de 
betrokken kamerkringen binnen het werkgebied; 

e .  al hetgeen haar door het Partijbestuur is of wordt opgedragen; 
f .  het uitvoeren van die taken en bevoegdheden van kamerkringen die over- 

eenkomstig het bepaalde in artikel 39 van de statuten en in artikel 22.1. tot 
en met 22.6. van dit reglement zijn overgedragen. 

Overdracht taken provinciale afdeling aan kamerkring 

Artikel 27 

1. Indien het voor de realisering van de doelstelling bevorderlijk is, kan een provinci- 
ale afdeling desgewenst - in overleg met de kamerkring, welke binnen de grenzen 
van het werkgebied van de provinciale afdeling haar werkgebied heeft, en met 
instemming van het Partijbestuur - regionale verbanden binnen haar werkgebied 
instellen voor de uitvoering van bepaalde, bij afzonderlijk reglement nader vast te 
stellen, taken. 

2 .  Met betrekking tot de instelling van deze regionale verbanden is het bepaalde in 
artikel 23.2 tot en met 23.7. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Bestuur bijzondere af deling (BA) 

Artikel 28 

1.  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. 

2. De algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling en van de kamerkring 
waarvan het werkgebied, tevens het werkgebied van de bijzondere afdeling, 
voorzover het door meer dan één afdeling wordt gevormd, bestrijkt, wijst elk één 
van haar bestuursleden bij schriftelijke verkiezing aan, tenzij sprake is van 
enkelvoudige kandidaatstelling, die als adviserend lid deel uitmaakt van het bestuur 
van de bijzondere afdeling. 

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

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 deze door meer dan één afdeling wordt gevormd. 

Taken bijzondere af deling 

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 enlof deelraad 

Artikel 31 

1. Indien artikel 61 van de statuten van toepassing is, draagt het bestuur van de 
provinciale afdeling respectievelijk het bestuur van de gemeentelijke afdeling zorg 
voor een zo stipt mogelijke 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 vergaderingen in verband met de kandidaatstelling 
voor een openbaar lichaam of een deelraad, welke gericht moet zijn aan alle 
gemeentelijke afdelingen, en wijk- of dorpsafdelingen. die hun werkgebied hebben 
L 

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 gemeen- 
telijke afdeling is belast met de leiding van de vergaderingen. als in artikel 31.2. 
van dit reglement bedoeld. 
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VAN DE ORGANEN 

Algemene bepalingen 

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 stamten, dit reglement enlof andere reglementert niet 
voorzien. voor zover het betreft het functioneren van organen. als in artikel 64 van 
de statuten genoemd, beslist het Partijbestuur op voorstel var, het Dagelijks 
Bestuur. 

Artikel 33 

I De in art~l;e! 66 lid á . l  van de stamter, hedoeide afgevaarcirgder, uJzrdert aangevLTe- 
zen door de algemene ledenkergadering van elke gerneente!i_ike afdeling bij 
schriftelijke verkiezing. tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatsteliing 

2 Yfke gemeentelijke afdelrng li gerevht:gd één afgevaar&gde met sternrecht aar, te 
wijzen naar de vergadenngen var: het C,>~lgres, on\errnrnde~-c; her n ~ p z e i d z  11- 
artikef 17 1 van dit reglement 
Daa-enboven is elhe gemeentelijke afdeling gerec!it~gc! \ (;o; eer relhe:;r;;álr (I 1:); 

Set Pa r t : j bec~~ i t~~  te Depalen vfi! aantai Ieaer-1 eer; ti:,r-? ?fge:lai:r-dlgdc cal; te i, t;zeii 
4 - 
LLfi 211i ~ ì ; ~ , ~ ~ ~ : - ~ ~ i ;  ,a, ; zfse ,  2=,u~5;:Jz-~ p:';~p?- -?e+ ? r - - - '  _ .lL 1 f*---- 1 -  y .  L . --  is? 

L 

bepaalde ir~ artikel 17 \lar, dit regiemen: 
2 De sleutel 1 ar1 he' doctr her Parrijbrstu~r te repaien aantá; ittdet; n ic  'rccloeid ,i: 

artikel 33 2 van di: reglement. u o r d ~  bepaald aan de harti an her aantal :,~ei:ihei~- 
bende I e d x  he: Cmgres. nJeIk a s m i  r n i ~ i ~ a a !  I5CICi en nla, ii?isal 6110 izaeri 
kan bedragen 

4. Elke gemeentelijke ai0eling aient ten minste ru aalf A &en L oor eei, r er c;de:.,ny 
Flai?, hei Congres ;r, kernis gestel6 te zijn \dn de door het Part~jhestuur hipaalde 
sleutel, ais bedoeld in artik! 23 ? vap dit regiement nismede lan  hei par-i:;~erre- 
tariaat de mededeling te ontvangen hoeveel personen de betreffende afdeling ais 
stemgerechtigd(e) lid (leden) mag afvaardigen naar de vergadering an dat 
Congres. 

5 .  Tenminste acht weken voor een vergadering \,ar, het Congres dient het beqtuiir van 
elke gemeentelijke afdeling de namen en adressen van de aangewezen afge\,rta!-dig- 
de(n) en zijn (hun) plaatsvervanger(s) schriftelijl, ter kennis te brengen \,an het 
partijsecretariaat 
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5 Indien het Conges ,  door onvoerziene 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 afgevaardigde kan de 
algemene ledenvergadering van een gemeentelijke afdeling één of meer plaatsver- 
vangers aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd bij verhindering van een 
afgevaardigde, als in artikel 33.1. van dit reglement bedoeld, in zijn plaats op te 
treden. 

8 Indien een afgevaardigde zich moet laren vervangen, dient het partijsecretariaat 
uiterlijk twee dagen voor de vergadering van het Congres hiervan op de  hoogte te 
zijn gebracht. Een afgevaardigde z o r g  zelf voor het overdragen van de vergader- 
stukken, welke zijn toegezonden, aan zijn plaatsvervanger. 

3. Het Dagelijks Bestuur heeft het recht een plaatsvervanger, die als zodanig tevoren 
niet door het bestuur van de gemeenteli,jke afdeling bij het partijsecrerariaat 
schriftelijk is aangemeld het stemrecht op de vergadering van het Congres te 
onthouden. 

Werkwijze Congres 

Artikel 34 

1. Het Congres komt ten minste éénmaal per twee jaar in vergadering 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 omstandighe- 
den, 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 worden gehouden, plaats te vinden. 

2 .  Voorts komt het Congres bijeen, wanneer de Partijraad op voorstel van het 
Partijbestuur. daartoe besluit enlof wanneer ten minste honderd a fde l i~gen  enlof 
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 her Congres wordt door tiet Partijbe- 
stuur 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 Congres 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. 
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6. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een tijdige oproep tot deelname aan een vergade- 
ring van het Congres en verzending van alle relevante gegevens aan de leden van 
het Congres. De oproep dient ten minste zes weken voor de vergaderdatum te 
worden verzonden. Alle gemeentelijke afdelingen worden ten minste zes weken 
voorafgaand aan de vergadering schriftelijk geïnformeerd omtrent de inhoud van 
de te bespreken onderwerpen. 

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 Partijbestuur voorziet deze 
voorstellen van een preadvies. Voorstellen en preadvies worden ten minste twee 
weken voorafgaand aan de vergadering van het Congres aan de leden toegezonden. 

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 voorgesteld 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  lede^? schriftelijk vóór de betrokken vergadering zijn geïnformeerd 
behoudens : 
a. ontwerp-uitspraken over politieke onderwerpen, die na bedoelde infomatie 

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 
s t e m e n  tot de behandeling besluit. 

Verkiezing voorzitter en vice-voorzitters 

Artikel 35a 

De periodieke of tussentijdse verkiezing van de voorzitter 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 voorzitter wordt vastgesteld, als bedoeld in 
artikel 67 lid g van de statuten, stelt de Partijraad een voordracht op voor de 
verkiezing van de voorzitter door de gemeentelijke afdelingen en stemhebbende 
leden van de Partijraad tezamen. De voordracht wordt terstond schriftelijk ter 
kennis gebracht van de gemeentelijke afdelingen. 
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10. 

l i .  

Gedurende vier weken na verzending van de in artikel 35a. l  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. 
Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste tien gemeentelijke 
afdelingen wordt gesteund. 
Ten minste zes weken voor de vergadering van het Congres. als bedoeld in artikel 
35a. l .  van dit reglement. worden de gemeentelijke afdelingen en de stemhebbende 
leden van de Partijraad schriftelijk ir? kennis gesteld van de voordracht van de 
Partijraad en de eventuele gestelde tegenkandidaten voor de verkiezing van de 
voorzitter onder gelijktijdige toezending van een door het partijsecretariaat 
gewaarmerkt stembiijer. 
De algemene ledenvergadering van rlke geneentelijke afdeling bepaalt 5W schr-ik- 
lijke stemming, tenzij er sprake is van erkelvoudige kandidciatsreliing, de keuze uit 
de gestelde kandidaten. 
Het ingevulde szembiljec kan iot drie dagen voor de vergadering van hei C O ~ I ~ K C S ,  
ais bedceid in a r t i ke l  3 5 a . l .  $jan dit regiement, -a:;rdefi tnegezci!nder! naar he+ 
g ,, ..+ . . _ aiLa~besri_lur of door een afqeyiaardigde b <i_jUi-ns de lierga&rir,g :il;n ker i-ongles 
wurdea iiigcleTierd. 
Voor de stemhebbende !eden van de Parrijraad is dezeifde procedure van toepas- 
sing. 
Het congres benc>emr ten sterncommissie. die heiasr \wordt me: de [eiiing van de 
uitgebrachte stemmen, welke wordt vastgelegd in een proces-verbaal. 
3 s ~  corigres srzit na hel mondeling versiag van de irigestelde sierncommisslt: ;e: 
 e er gade ring de uitslag van de verkiezing van de voorzitter definitief ~ 2 s ~ .  
De gemeentelijke afdelingen brengen inzake de verkiezing van de voorzitter h ~ n  
stem uit naar rato van het ledental. Aan elke gemeentelijke afdeling wordt per 
vacature één stern toegekend en voorts voor elk vol aantal van vijfenzeveniig !eden 
één stem meer. Het aantal s t e r n e n ,  dat een semeentelijke afdeling per v a c a m e  
kan uitbrerigen, wordr vermeld op ket ic artikel 352.3. van dit reziement bedoelde 
stembiljet, 
De stemhebbende leden van de Partijraad kunnen voor iedere vacature elk één 
stem uitbrengen. hetgeen eveneens wordt vermeld op het In artikel 35a.3. van dit 
reglement bedoeide stembiljet. 
Voor vervulling van een tussentijdse vacature voor de functie van voorzitter is het 
bepaalde in artikel 35a . l .  tot en met 35a.10. van dit reglement, zovee! ais 
mogelijk is, van toepassing. 

Artikel 35b 

De periodieke of tussentijdse verkiezing van de vice-voorzitters vindt plaats overeenkom- 
stig de navolgende procedure: 
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1. Tenminste acht weken voor de vergadering van de Partijraad, waarop de uitslag 
van de schriftelijke verkiezing van de vice-voorzitters wordt vastgesteld. als 
bedoeld in artikel 69 lid h van de statuten, stelt het PB een voordracht op voor de 
verkiezing van een vice-voorzitter door de stemhebbende leden van de Partijraad. 

2. Gedurende vier weken r,a verzending hebben tien Partijraadsieden áe bevoegdheid 
schriftelijk aan het Partijbestuur te verzoeker! de naam van een door hen gewenste 
kandidaat toe te voegen. 

3. Tenminste drie weken voor de vergadering van de PR worden de ieden van de 
Partijraad schriftelijk in kennis gesteld v2n de voordracht van her Partijbesïrrur- er, 
d e  eventuele gestelde tegenkandidaten voor de verkiezing van de vice-voorzitter 
onder gelijktijdige toezending van een door het Partijsecretariaat gewaarmerkt 
stembiljet. 

4. Het ingevulde stembiljet kan tot drie dagen voar de vergadering varr de Purtijraad 
naar her Partijbureau worden gezonden. 

f . Het Partijbestuur benoemt uit de overige Ieden .Lar, de Partijraad een sterncommis- 
,rer, en sie, die belast wordt met het toezicht op de verwerking Iran de stemforrnulia 

met de telling van ae uitgebrachte stemmen. hetgeen wordt vastgesteld in eeii 
proces-verbaal. 

6 D e  Partijraad stelt na het mondeling ~rerslag van de ingestelde sterncommissir ter 
vergadering de uitslag van de verkiezing van de vice-voorzitter definitief vast. 

I .  Voor de vervulling van een tussentijdse vacature voor de functie van rice-voorzit- 
ter is het bepaalde in artikel 35b lid 1 rirn 6 van dit regiemeiit. zoveei ais mogelijk 
is, var;, toepassing 

(vervallen j 

Samenstelling Partijraad 

Artikel 37 

1. De in artikel 68 lid a.2. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden aangewe- 
zen door de algemene ledenvergadering van elke kamerkring bij schriftelijke 
verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling. 
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3 - Elke kamerkring is gerechtigd ten minste vijf afgevaardigden aan te wijzen als 
leden van de Partijraad. Daarenboven is elke kamerkring 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. 

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

3 Voor elke in artikel 37.1 .  van dit reglement bedoelde afgevaardigde kan de 
algemene ledenvergadering van een kamerkring, eveneens bij schriftelijke verkie- 
zing, tenzij er sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling, een vaste plaats- 
vervanger aanwijzen. Een plaatsvervanger is gerechtigd bij verhindering van een 
afgevaardigde, als in artikel 37.  S .  van dit reglement bedoeld, in zijn plaats op te 
treden. 

3. Inzake de vervanging van een afgevaardigde op een vergadering van de Partijraad 
is het bepaalde in artikel 33 . S . .  33.8.  en 33.9.  van dit reglement van overeenkom- 
stige toepassing, met dien verstande dat in plaats van het bestuur van de gemeente- 
lijke afdeling gelezen moet worden het bestuur van de kamerkring. 

Werkwijze Partijraad 

S. De Partijraad komt ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. Eén 
vergadering wordt in elk geval in de eerste helft van het jaar 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 enlof 
wanneer ten minste vijfenzeventig leden van de Partijraad erdof 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 Partijraad 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 Partijraad 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 de Partijraad, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden 
van de Partijraad. 
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Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een tijdige oproep tot deelname aan een vergade- 
ring 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 omstandigheden, ten minste 
drie weken voorafgaand aan de vergadering schriftelijk geïnformeerd omtrent de 
inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
Gedurende een door het Dagelijks Bestuur te bepalen termijn van ten minste één 
week na verzending van de stukken heeft een kamerkring de bevoegdheid voorstel- 
len, en daaronder begrepen amendementen, welke verband houden met deze 
stukken, ter behandeling door de Partijraad in te dienen bij het Partijbestuur. 
Het Partijbestuur voorziet deze voorstellen van een preadvies. Voorstellen en - 
adviezen worden zo mogelijk ten minste één week voorafgaand aan de vergadering 
van de Partijraad aan de leden toegezonden. 
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, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 69 lid q van de statuten en artikel 38.7. van dit reglement, te worden 
ingediend. 
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 zenden naar de vergadering van de 
Partijraad, waarin het voorstel of amendement wordt behandeld, om desgewenst 
een mondelinge toelichting te geven. 
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. 
In de vergadering van de Partijraad zijn de leden, aangewezen door een kamer- 
kring, 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. 
Het bestuur van iedere bijzondere organisatie is eveneens bevoegd voorstellen en 
amendementen ter behandeling door de Partijraad in te dienen bij het Partijbestuur. 
Het ter zake bepaalde in de artikelen 38.7. tot en met 38.1 1. van dit reglement is 
van overeenkomstige toepassing, tenzij het Dagelijks Bestuur anders besluit. 
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i Z .  In de vergadering van de Partijraad in de eersie heift van het jaar. als bedceid i~ 
artikel 38.1, van dit reglement, worden behande!d de jaarverslagen van de parrij 
en van iedere bijzondere organisatie, binnen he: partijl/erband werkzaam, en  ~ 3 r d ~  
in het bijzonder het politieke beleid van de fracties ir, de Eerste Kamer en in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de fractie in het Europese 
Parlement besproken. 
Tsr behandeling van bepaalde onderwerpen kunnen sprekers worden uitgenodigd. 

4 Uiterlijk in de vergadering in de tweede helft van het jaar, als bedoeld in artikel 
38.1.  van dit reglement. worden de financiëie jaarverslagen van het voorafgaande 
boekjaar 2n de begrotingen voor het komende boekjaar van de partij en van iedere 
bijzondere organisatie binnen het partijverband werkzaam, behandelu. Tzr 
behandeling van bepaalde onderwerpen Laraen sprekers worden uitgenodigd. 

I - 
3 De Partijraad verricht alle werkzaamheden. welke door of krachtens de bepalingen 

van de statuten eniof reglementen aan hem zijn opgedragen. 
!!i. De Partijraad kan beraadslagen en besluiten in deeiraden. Het Dagelijks Besalir 

Clraagt zorg voor een evenwichtige spreiding van de stemhebbende ieden over de 
deeiraden. Voorstelien die in een deeiraad tweederde der geldi9 uitgebrachte 
srernrnzn hebben behaald. worden geacht door de Partijraad te zijn aangenomen, 
renzij het; Dageiuks Bestuur deze voor plenaire stemming voordraagt. vo oor steile^? 
die meer dan de he!fi, doch minder dan rweederde der geldig uitgebrachte srem- 
men behaalden, worden aangehouden voor pienaire stemming. 

li. Met betrekking tor de stemming over personen is het bepaalde in artikel 34.9. van 
dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

13. Me: betrekking tot her nemen van rechtsgeldige besluiten is het bepaalde in artikel 
34.10. van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

Verkiezing leden Partijbestuur (BB) 

Artikel 39 

1. Ten minste acht weken voor de vergadering van de Partijraad, waarop d e  leden 
van het Partijbestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 lid n e n  in de 
artikelen 189 tot en  met 192 van de statuten. dienen te worden verkozen, casu quo 
herkozen, stelt het Partijbestuur een voordracht op voor de verkiezing van ten 
minste tien leden van het Partijbestuur door de stemhebbende leden van de 
Partijraad. Het definitieve aantal wordt, op voorstel van het Partijbestuur, bepaald 
door de Partijraad. De voordracht wordt terstond schriftelijk ter kennis gebracht 
van de leden van de Partijraad en van de kamerkringen. 

2 .  Gedurende zes weken na verzending van de in artikel 39.1. van dit reglement 
bedoelde voordracht heeft elk lid van de Partijraad erdof elke kamerkring bevoegd- 
heid schriftelijk aan het Partijbestuur te verzoeken de naam van een door hem 
gewenste kandidaat toe te voegen. 
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Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door ten minste vijfentwintig leden 
van de Partijraad erdof door ten minste drie kamerkringen wordt gesteund. 

3. Ter vergadering wordt aan elk stemhebbend lid van de Partijraad of zijn plaatsver- 
vanger een door het partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Het 
ingevulde stembiljet kan gedurende een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen 
termijn tijdens de vergadering van de Partijraad worden 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 vacature elk één 
stem uitbrengen. 

Samenstelling Partijbestuur 

I .  De in artikef 78 lid a.3. van de statuten bedoelde afgevaardigden worden aangewe- 
zen door de algemene iedenvergadering van elke karnerkring bij schriftelijke 
verkiezing, tenzij spriike is van enkelvoudige karididaatstelling . 

2 .  Elke kamerkring is gerechtigd ten minste één afgevaardigde aan te wijzen als lid 
van het Partijbestuur. Daarenboven i? elke LarnerI-;ring gerechtita vnor sik liai 
aantal van vijfenzeventighonderd leden een extra afgevaardigde aan te wijzen. Hr: 
maxinleirn aantal afgevaardigden van een karnerkring is ongeacht her Eedenia: 
gesteld op drie personerz. 

* 
De zirtingsduur t7ari de ieden iran hei Eianij'nestuur is \:Ier jaar. Inzai;e afireci:!;. 
herverkiezirig ec vervulling i7zn mssent-dse vacaare is her bepaaiùt ir i  SC 
artikeien 189 tot en met i92 van de statuten :;an toepassing. 

4 .  Voor elke in artikei 40.1. van dit regiement bedoride afgevaardigde ]:ar, dc 
aigemene ledenvergadering var, een kamerkring eveneens hij schriftelijke \.erkic- 
zing, één plaatsvervanger zanwuzen. Een piaarsvervanger is gerecIiti;d bij 
verhindering van een afgevaardigde, als in artikel 40. l .  van dit reglement bedoeld, 
in zijn plaats op te treden. 

f - .  De zittingsduur van een lid van her Dagelijks Besr~ur .  ais bedoeid iri artilcel 7C. 
lid a .  onder 6 van de statuten: eindigt uiterlijk vier jaar na hel verlies \.ar, de 
hoedanigheid als bedoeid in artikel 70, lid a. onder 2 en 3 van de statuten, zulks 
met inachtname van het geldende rooster van aftreden. 
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Werkwijze Partijbestuur 

Artikel 41 

Het Partijbestuur komt ten minste zes maal per jaar in vergadering bijeen. 
Voorts komt het Partijbestuur bijeen, wanneer het Dagelijks Bestuur enlof het 
Kern Dagelijks Bestuur daartoe besluit eníof wanneer ten minste tien leden van het 
Partijbestugr eníof ten minste twee kamerkringen, met opgaaf van redenen, dit 
verzoeken. 
Laatstbedoeld verzoek dient schriftelijk te zijn ingediend bij het Kern Dagelijks 
Bestuur, dat binnen vier weken na verzending aan het verzoek moet voldoen. 
Voldoet het Kern Dagelijks Bestuur niet binnen de gestelde termijn aan het 
verzoek, dan hebben de bedoelde leden enlof kamerkringen de bevoegdheid zelf 
voor bijeenroeping zorg te dragen, waarbij zij tevens zelf kunnen voorzien in de 
leiding van die Partijbestuursvergadering. 
De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het Partijbestuur worden doos 
het Kern Dagelijks Bestuur bepaald. 
De vergaderingen van het Partijbestuur zijn besloten, tenzij en voor zover hei 
Partijbestuur zelf anders besluit. 
De leiding van het Partijbestuur berust bij het Kern Dagelijks Bestuur. Het Kern 
Dagelijks Bestuur bepaalt de orde voor de vergaderingen van het Partijbestuur 
zulks onder goedkeuring van het Partijbestuur zelf. 
Het Kern Dagelijks Bestuur zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een 
zoveel mogelijk tijdige oproep tot deelname aan een vergadering van het Partijbe- 
stuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens aan de leden van 
het Partijbestuur. 
Elk lid van het Partijbestuur is bevoegd voorafgaand aan of tijdens een vergade- 
ring voorstellen ter behandeling door het Partijbestuur te doen. Zo mogelijk 
voorziet het Dagelijks Bestuur of het Kern Dagelijks Bestuur deze voorstellen van 
een preadvies. 
Het Partijbestuur bereidt de voorstellen ter behandeling op de Partijraad en op het 
Congres voor en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten. 
Het Partijbestuur doet de benoemingen, neemt de beslissingen en verricht voorts 
alle werkzaamheden welke door of krachtens de bepalingen van de statuten enlof 
reglementen aan hem zijn opgedragen. Het beslist in spoedeisende aangelegenhe- 
den en in alle gevallen, waarin door de statuten enlof reglementen niet is voorzien. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 71 lid g van de statuten is het Partijbestuur 
verantwoordelijk voor de uitgave van partij-organen. Het benoemt de leden van de 
redacties van deze organen en stelt een reglement enlof richtlijnen voor een 
redactie vast. 
Met betrekking tot de verkiezing van de in artikel 71 lid o en p van de statuten 
genoemde penningmeester en de leden van het Dagelijks Bestuur stelt het Dage- 
lijks Bestuur zo mogelijk een voordracht op, welke overigens op generlei wijze 
bindend is. 
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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) 

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 stemhebbende leden van het 
Partijbestuur bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandi- 
daatstelling. 

2. Twee of meer afgevaardigden van dezelfde kamerkring kunnen niet tegelijk lid zijn 
van het Dagelijks Bestuur. 

3. De zittingsduur van de leden van het Dagelijks Bestuur is vier jaar. Inzake aftre- 
den, herverkiezing en vervulling van tussentijdse vacatures 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. 

Werkwijze Dagelijks Bestuur 

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 Kern Dagelijks Bestuur of 

de voorzitter daartoe besluit enlof 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 verzoek moet voldoen. 
Voldoet de voorzitter niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek, dan hebben 
de bedoelde leden de bevoegdheid zelf voor bijeenroeping zorg 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 Kern Dagelijks Bestuur 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, 
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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 
t oor en zorgt voor uitvoering van genomen besluiten, alsmede voor de handhaving 
van de bepalingen in statuten enlof 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 !id van het Dagelijks Bestuur 
dit verlangt. 

Werkwijze Kern Dagelijks Bestuur 

1 Het Kern Dagelijks Bestuur komt ten minste twaalf maal per jaar in vergadering 
bijeen. 

7 . Voorts komt het Kern Dagelijks Bestuur bijeen, wanneer de voorzitter daartoe 
besluit en/of ten minste twee leden van het Kern Dagelijks Bestuur, met opgaaf 
van redenen, dit verzoeken aan de voorzitter. Voldoet deze niet binnen twee 
weken aan het gestelde verzoek, dan hebben bedoelde leden het recht van beroep 
op het Dagelijks Bestuur, dat in deze nader beslist. 

3 .  De plaats en het tijdstip van de vergaderingen van her Kern Dagelijks Bestuur 
worden door de voorzitter bepaald. 

4.  De vergaderingen van het Kern Dagelijks Bestuur zijn besloten. 
5 .  De leiding van het Kern Dagelijks Bestuur berust bij de voorzitter. 

Hij bepaalt de orde voor de vergaderingen van het Kern Dagelijks Bestuur. 
6. De voorzitter zorgt, in overleg met het partijsecretariaat, voor een, zoveel 

mogelijk tijdige oproep tot deelname aan de vergadering van het Kern Dagelijks 
Bestuur en verzending van alle relevante en noodzakelijke gegevens aan de leden 
van het Kern Dagelijks Bestuur. 

7 .  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 75 lid c van de statuten verricht het Kern 
Dagelijks Bestuur namens het Partijbestuur rechtshandelingen met dien verstande 
dat dit ook kan geschieden door de voorzitter of één van de beide vice-voorzitters 
en de partijsecretaris of zijn plaatsvervanger. 

8. Aan de voorzitter enlof de vice-voorzitters enlof de penningmeester kan door het 
Partijbestuur een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden worden toege- 
kend, welke jaarlijks kan worden bezien. 
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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. 
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VAN DE BIJZONDERE ORGANEN 

Algemene bepalingen 

Artikel 46 

1. Leden van de in artikel 76 van de statuten genoemde bijzondere organen, zowel 
stemhebbend als adviserend, dienen lid te zijn van het CDA. 

2 .  In alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement eníof statuten en reglementen, 
als bedoeld in artikel 78 van de statuten, eníof andere reglementen niet voorzien, 
voor zover het betreft de functionering van bijzondere organen, als in artikel 76 
van de statuten genoemd, beslist het Partijbestuur, na overleg met het betreffende 
bijzondere orgaan. 

3. De in artikel 78 van de statuten bedoelde statuten eníof reglementen mogen geen 
bepalingen omvatten strijdig met de statuten eníof dit reglement. 

4. Leden van een bijzonder orgaan dienen bij hun werkzaamheden ten behoeve van 
dat bijzondere orgaan te voldoen aan de bepalingen van de statuten, van dit 
reglement en van de statuten enlof reglementen als bedoeld in de artikelen 77 en 
78 van de statuten. 

Adviserende leden 

Artikel 47 

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 enlof het bestuur van elke bijzondere organisatie. 

2 .  Een bijzonder orgaan enlof een bijzondere organisatie is bevoegd een, in artikel 
47.1. van dit reglement bedoelde vertegenwoordiger te doen vervangen, indien en 
wanneer dit noodzakelijk is. 

3.  Ook een in artikel 84 van de statuten bedoelde vertegenwoordiger van de Eerste 
Kamerfractie, van de Tweede Kamerfractie edof van de Nederlandse christen- 
democratische leden in het Europese Parlement kan zich laten vervangen. indien 
en wanneer dit noodzakelijk is. 

4. Andere adviserende leden van een bijzonder orgaan worden aangewezen, casu quo 
benoemd door het betreffende bijzondere orgaan, overeenkomstig het bepaalde in 
het in artikel 77 van de statuten bedoelde reglement. 
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Verkiezing leden bijzondere organen 

1 De voorzitter van een bijzonder orgaan, als bedoeld in artikel 76 van de statuten, 
nordt In functie verkozen, casu quo dangewezen door de Partijraad. 

-l - Ten minste zes weken voor de vergadering van de Partijraad. waarop de in artikel 
8 .  l van dit reglement bedoelde voorzitter dient te worden verkozen, casu quo 
herkozen, casu quo aangewezen, stelt het Partijbestuur een voordracht op overeen- 
komstig het bepaalae in de artikelen 81, 85, l00 en 104 van de stamten ez in 
artikel 45 2 van dit reglement. 
De voordracht wordt terstond schriftelijk ter kennis gebracht aan de iecien van de 
Partijraad en aan de kamerkringen. 

1 Gedurende vier weken na verzending - van de in artikei 48.2 van dit reglement 
bedoelde i~oordracht heeft elk lid van de Partijraad enlof elke kamerkring de 
bevnegdheid schriftelijk aai, het Partijbesmur te verzoeken de naam van een door 
he21 L gewenste kandidaat toe se voe5en 4an dat verzoek wordt voldaan, <,vameer 
tiet door ren minste vijfentwintig leden van de Partijraad enlgf door ten ninste drie 
knmerkringen wordt gesteund. 

1 Indien een voordracht uit meer dan éen kandidaat bestaat wordt ter vergadering 
aan elk stemhebbend lid van de PartJraad of zJn plaatsvervanger een door het 
partijsecretariaat gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Het ingevulde stembiljet kan 
gedurende een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen termijn tijdens de 
vergadering van de Partijraad worden ingeleverd. 

5 Met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de verkiezing 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. 

h De stemhebbende leden van de Partijraad kunnen voor iedere vacature elk één 
stem uitbrengen. 

7. Voor de benoeming van de overige stemhebbende leden stelt het Dagelijks Bestuur 
een voordracht op die ter kennis wordt gebracht van de leden van het Partijbestuur 
bij de convocatie van de vergadering waarop over deze voordracht wordt gestemd. 
Tot het begin van die vergadering kunnen tenminste vijf leden van het Partijbe- 
stuur andere kandidaten voordragen onder overlegging van personalia en antece- 
denten van betrokkene. 

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

9 Met betrekking tot de leden en hun plaatsvervangers van de Commissie van 
Beroep. de Toetsingscommissie, de Royementscommissie en de Financiële 
Commissie vinden - in tegenstelling tot de in dit artikel vermelde procedure - de 
desbetreffende bepalingen in de statuten, dit huishoudelijk reglement enfof 
reglementen toepassing. 
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~enoeming vertegenwoordigers 

Artikel 49 

1. Met de verkiezing, casu quo benoeming van een vertegenwoordiger van een 
bijzonder orgaan in een orgaan of organisatie buiten het partijverband, waartoe het 
betreffende bijzondere orgaan de afvaardigingsbevoegdheid heeft, dient het 
Partijbestuur in te stemmen. 

2 .  De verkiezing, casu quo benoeming van vertegenwoordigers van de partij door het 
Partijbestuur dient, indien. van toepassing, te geschieden in overleg met en na 
voordracht van het betreffende bijzondere orgaan. 
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V VAN DE BIJZONDERE ORGANISATIES 

Algemene bepalingen 

Artikel 50 

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

Verkiezing voorzitter 

Artikel 51 

Met betrekking tot de verkiezing, casu quo aanwijzing van de voorzitter 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 organisatie, overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 110 en 127 van de statuten. 

Indiening jaarstukken 

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 statuten bedoelde vergadering van de Partijraad bij het Partijbestuur in te dienen. 
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VI VAN HET PARTIJSECRETARIAAT 

Administratieve taken 

Artikel 53 

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

2 .  De werkzaamheden in verband met de administratieve activiteiten van bijzondere 
organen, welke onder andere de administratie, de voorbereiding en verwerking. 
alsmede verzending van stukken, alsook voorbereiding en uitvoering van besluiten 
kan of kunnen betreffen, worden in onderling overleg tussen het partijsecretariaaar 
en het betreffende bijzondere orgaan vastgesteld. 
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 ledenadministratie, de verzending van stukken 
en de boekhouding kan of kunnen betreffen worden in onderling overleg tussen het 
partijsecretariaat en de betreffende bijzondere organisatie vastgesteld. 

4. Bij verschil van mening omtrent de vaststelling edof  uitvoering van administratie- 
ve werkzaamheden tussen het partijsecretariaat en een bijzonder orgaan edof  een 
bijzondere organisatie beslist het Partijbesmur. 

Benoeming personeel 

In beginsel wordt het personeel van het partijbureau, overeenkomstig her bepaalde in 
artikel 73 lid e van de statuten benoemd, geschorst of ontslagen na overleg met het 
betreffende bijzondere orgaan, als genoemd in artikel 75 van de statuten. 
Met betrekking tot het personeel van de jongerenorganisatie pleegt het bestuur van deze 
bijzondere organisatie tevoren overleg met het Partijbestuur. 
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VII VAN DE VERKIEZINGEN 

Technische- en campagnecommissie 

Artikel 55 

1. Het Partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van elk 
vertegenwoordigend lichaam een commissie in, welke belast wordt met de 
voorbereiding en uitvoering van de campagneactiviteiten. 
De partijsecretaris heeft de leiding bij de algehele organisatie van de campagne- 
voering, daarin bijgestaan door nader aan te wijzen medewerkers van het partijse- 
cretariaat . 

2. Het Partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen van de leden van elk 
vertegenwoordigend lichaam eveneens een commissie in, welke belast wordt met 
het treffen van, casu quo het adviseren over die maatregelen, welke verband 
houden met de technische voorbereiding op en de wijze van kandidaatstelling, als 
mede met het geven van adviezen ter bevordering van de verkiezing van de 
gestelde kandidaten voor de leden van vertegenwoordigende lichamen. 
Met het secretariaat van deze commissie wordt een door het Partijbestuur benoem- 
de medewerker van het partijsecretariaat belast. 

3. Ter zake de voorbereiding en de te voeren activiteiten voor de verkiezing van 
leden van de Provinciale Staten pleegt het bestuur 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. respectievelijk 55.2. van 
dit reglement bedoelde commissies. 

4. Ter zake de voorbereiding en de te voeren acti~~iteiten voor de verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad. van een vertegenwoordigend 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 besruur van de provinciale afdeling waaronder het werkgebied 
van de betreffende afdeling ressorteert, ingestelde commissie, welke belast wordt 
met de voorbereiding en de uitvoering van, alsmede de advisering over de 
campagne-activiteiten in de betreffende regio. 

5 .  Indien noodzakelijk en gewenst kan her bestuur van een in artikel 55.4 van dit 
reglement bedoelde afdeling een beroep doen op de medewerking. casu quo de 
advisering van de in de artikelen 55. l . ,  55.2. en 55.4. van dit reglement bedoelde 
commissies. 
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VIII VAN DE REGLEMENTEN 

Inwerkingtreding 

Artikel 56 

1.  De bepalingen van reglementen en statuten, als bedoeld in artikel 172 respectieve- 
lijk in artikel 173 van de statuten treden eerst in werking, nadat de Partijraad deze 
heeft vastgesteld, casu quo goedgekeurd. 

2. Met betrekking tot wijziging en/of aanvulling van reglementen 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 

Artikel 57 

l .  Een voorstel tot wijziging erdof aanvulling van de in artikel 174 van de statuten 
bedoelde reglementen er, statuten dient uiterlijk acht weken voor de vergadering 
van de Partijraad schriftelijk aan de leden van de Partijraad en aan elke kamer- 
h i n g ,  alsmede aan het betreffende bijzondere orgaan ter kennis te worden 
gebracht. 

2. Elk lid van de Partijraad enlof kamerkring heeft het recht om ten minste vier 
weken vóór de vergadering van de Partijraad bij het Partijbestuur schriftelijk 
amendementen. voorzien van een toelichting, in te dienen. 

3 .  Met Partijbestuur brengt elk ingediend amendement. voorzien van een preadvies. 
uiterlijk twee weken vóór de vergadering van de Partijraad, ter kennis aan zijn 
leden. 

4.  Een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van de in artikel 177 van de statuten 
bedoelde reglementen dient uiterlijk twaalf. weken voor de vergadering var, de 
Partijraad schriftelijk aan de Irden 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 
Partijraad in deze geen bevoegdheid heeft tot indiening van een amendement. 
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VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN 

Besluitvorming 

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 eníof de betreffende 
ledenvergadering van een verband, orgaan, bijzonder orgaan of bijzondere 
organisatie een besluit dient te nemen een zodanig spoedeisend karakter draagt, dat 
de in artikel 58.1. van dit reglement gestelde termijn voor convocatie redelijker- 
wijs 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 ingesteld. 
Het instellen van beroep heeft een schorsende werking. 

4. In geval van 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 instelling van het beroep uitspraak 

5 .  Vergaderingen van het Congres, de Partijraad, ledenvergaderingen van verbanden 
en bijzondere organisaties zijn openbaar, tenzij het desbetreffende orgaan anders 
besluiir De beraadslaging en stemming terzake geschieden besloten. 

1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de betref- 
fende vergadering iian het bestuur of \lark de ledenvergadering van een verband. 
orgaaG, bijzonder orgaan of bijzondere organisatie een schriftelijke stemming 
wordt verlangd. 

2 .  Bij staken van stemmen bij besluiten over zaken wordt het betreffende voorstel 
geacht te zijn verworpen. 
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1 Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee sremmingen vrij. Is eeE derde 
stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid var, de uitgebrachre 
stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts gekozen worden nissen de twee 
personen die bij de isveede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben. 

4 Hebbea evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal 
stermen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie tot de in artikel 
59.3 van dit reglement bedoelde twee personen moet worden gerekend. dan vindt 
ttissen deze personen een tussenstemming piaats. 

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 be:rokkene(ni bij acclamatie :e verkiezer,, casr: .quc :e 
benoemen. Desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door een 9f 
meerdere lederi van een verband, orglan. bijzonder orsaan of bijzondere orgsclsa- 
tie ~aijrdt verlangd. 
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X VAN DE INCOMPATIBILITEETEN EN CUMULATIES 
VAN FUNCTIES 

Aanvullende onverenigbaarheden van f uncties 

De volgende categorieën (voorgenomen) cumulaties moeten worden onderworpen aan 
toetsing als bedoeld in artikel 196, slotzin Statuten: 
a. lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam enlof functie van politiek 

bestuurder met het lidmaatschap van een ander vertegenwoordigend lichaam; 
b. lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam of de functie van politiek 

bestuurder met het lidmaatschap van een partij-orgaan of het bestuur van een 
partijverband in dezelfde of de daaropvolgende lagere bestuurslaag: 

C. het lidmaatschap var, gemeenteraden of provinciale staten. danwel de functie van 
Burgemeester of Commissaris der Koningin met het bestuur van een regionaal 
verband: 

d. politieke bestuurders van provincies met het lidmaatschap van het Partijbeshur. 

I De Toetsingscomissie heeft tot taak een (voorgenomen) cumulatie te beoordeien. 
De commissie houdt onder andere rekening met de volgende factoren: 
- optimale spreiding van functies: 

doorstroming. mei inbegrip van te scheppen doorstromingskarnsen: 
- duur van de gevraagde ontheffing; 

versterking van een fractie of besruur: 
- maatschappelijke representativiteit van een fractie of bestuur: 
- incidentele kar~kter van de cumulatie binnen de fractie enlof het bestuur 

waarin deze optreedt. 
2.  Een beoordeling van een mmuiatie van uitsluitend politieite functies kan alleen 

door het betrokken bestuur worden aangevraagd. 
3. Alle nevenfuncties van leden van de partij in vertegenwoordigende lichamen, van 

de leden van het Dagelijks Bestuur en van de voorzitters van besmren van de 
verbanden dienen publiek te zijn. Zij zijn ter inzage bij de secretaris van het partij- 
orgaan of partijverband voor één ieder. 

Artikel 62 

1. Politieke bestuurders zijn: ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad van 
State, Commissarissen der Koningin, Gedeputeerden, gecommitteerden, Burge- 
meester en wethouders. 
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2. Politieke functies als bedoeld in artikel 194 Statuten zijn: politieke bestuurders, 
leden van de Staten-Generaal en het Europees Parlement, leden van Staten en 
Raden en vergelijkbare colleges, alsmede de leden van het Dagelijks Bestuur; 
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XI VAN DE VOORZITTER EN VICE-VOORZITTERS 

Taken 

Artikel 53 

1. De partijvoorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het Partijbestuur, van 
het Dagelijks Bestuur en van het Kern Dagelijks Bestuur. 

2 .  Indien niet anders door het Dagelijks Bestuur vastgesteld, heeft de partijvoorzitter 
tevens de leiding van de vergaderingen van het Congres en van de Partijraad. 

Vervanging 

Artikel 64 

Ter vervanging van de voorzitter, bij diens ontstentenis of belet, wordt één der beide 
vice-voorzitters door het Kern Dagelijks Bestuur aangewezen als eerste waarnemend 
voorzitter, terwijl de andere vice-voorzitter dan als tweede waarnemend voorzitter 
fungeert. 
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X11 VAN DE PENNINGMEESTER 

Artikel 65 

I .  De penningmeester is, onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur, belast met 
het algemeen beheer van de gelden 

2 .  Onder verantwoordelijkheid van de pennmgrneester wordt de partijsecrecaris enlof 
zijn plaatsvervanger belast met he1 dagelijks beheer var1 de gelden. 

3. En samenwerking met en met behulp van het partijsecrerariaat zorgt de penning- 
meester 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 hei beheer van 

de gelden aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk aan het Partijbestuur: 
d. het jaarlijks tijdig doen opstellen van de rekening van baten en lasten en de 

balans over het voorafgaande boekjaar. alsmede de begroting voor het 
komende boekjaar. De begroting dient tevens een advies te bevatten rnzake 
de vaststelling van de contributie van de leden voor he; komende jzar .  

Decharge 

De penningmeester wordt gedechargeerd voor her aigemeen beheer van de gelden U ~ o r  de 
goedkeuring van de rekening vaii baten en lasten vanwege de Pazuraad. 
Deze goedkeuring strekt het Dageltjks Bestuur, respectiei~el~k het Part~jbesnirir, iet 
decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
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XIII VAN DE FINANCIEN 

Bijdragen van leden 

Artikel 67 

1. De jaarlijkse contributie van de leden wordt met behulp van een centraal innings- 
systeem door het partijsecretariaat geïnd. 

2. De hoogte van de contributie per afdeling verschuldigd wordt vastgesteld door de 
Partijraad. Ket Partijbestuur stelt op basis hiervan jaarlijks, op voorstel van het 
Dagelijks Bestuur, richtlijnen ter zake de contrïnutiebetaling en de financiële 
draagkracht van ieder lid afzonderlijk, één en ander uitgaande van een minimum- 
bedrag. 

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 ledenregister van de 
betreffende afdeling is ingeschreven. 

4 De hoogte van de inhouding per lid per jaar. door elke gemeentelijke afdeling 
verschuldigd. wordt op voorstel van het Partijbestuur door de Partijraad vastge- 
steld. 

5 .  De inhouding betreft elk lid. ongeacht de grootte van hei bedrag. dat het betreffen- 
de lid jaarlijks aan contributie betaalt. 

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 bijzandere omstandigheder; kan het Partijbesmur op een daartos 
strekked en met redenen omkired verzoek En ultstei geheel of gedeelteiijke 
vermindering van de inhouding bewilligen 
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XIV VAN DE STATUTEN 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 68 

1. &n voorstel tot wijziging eníof aanvulling van de statuten. dient uiterlijk zestien 
weken voor de vergadering van het Congres, als bedoeld in artikel 207 van de 
statuten schriftelijk aan de leden van het Congres en de gemeentelijke afdelingen 
ter kennis te worden gebracht. 

2 .  De indiening van een amendement op een wijzigingsvoorstel. als bedoeld Irr 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 preadvies. 
uiterlijk twee weken vóór Oe vergadering van de Partijraad ter kennis aan de leden 
van de Parti-p raad. 

4. Een, overeenkomstig het bepaalde in artikel i68 van de statuten aafi het Congres 
voorgelegd wijzigingsvoors~el dient uiterlijk vier weken vóór de vergadering van 
het Congres, als bedoeld in artikel 207 van de statuten, schrifteluk aan de Ieden 
van het Congres en aan de gemeentelijke afdelingen ter kennis te worden gebracht. 
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XV VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Wijzigingsprocedure 

Artikel 69 

Met betrekking tot een voorstel tot wijziging enlof aanvulling van het huishoudelijk 
reglement, alsmede tot de indiening en het ter kennis brengen van een amendement, als 
bedoeld in artikel 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 17 1 van de statuten. 
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INHOUDSOPGAVE 

Standaard reglement kamerkring 

Standaard reglement provinciale afdeling 

Standaard reglement regionale kring of statenkring 

Standaard reglement gemeentelijke afdeling 

Standaard reglement gemeentelijke afdeling. gevormd door twee 
of meer wijk- of dorpsafdelingen 

Standaard reglement wijk- of dorpsafdeling 
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Standaard reglement kamerkring CDA 

I Naam, zetel en werkgebied 

Artikel l 

1. De kamerkring is het verband van het Christen Democratisch Appel, hierna te 
noemen CDA. binnen een kamerkieskring: 

2 ,  De karnerkring is gevestigd ten huize van de secretaris; 
3. De grenzen van het werkgebied der karnerkring worden gevormd door de grenzen 

van de kamerkieskring. 

I1 Grondslag 

Artikel 2 

De kamerkring aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen 

111 Doel, middelen en takec 

De kamerkring streeft naar een maatschappij uiaarlp de bijbelse gerechtigheid gestalte 
'krijgt, de mens zun vrijheid en verantwoordelijkheid kan helevec en vb7aarin het welzijn 
;;an aEien wordt gediend 
Mij liegt zi!n concrete doeleinden vast in een artieprogramqa. óat geSaseerd di-1~; ie ~ $ 3  

op het Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdrukkelijk tot de gehele 
samenleving zonder onderscheid naar geloofsex~emiging of maatschappe!ijke groepering 

De kamerkring vtliI op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag haar doei bereiken 
door het bevorderen van de bezinning op en c.ie verdieping. vernieu~~ing en \~erbreidiag 
van de christen-democratische gedachte met alle middelen, welke haar :en dienste staan. 
met name door uitvoering van de volgende taken: 

1. allen. die instemmen met grondslag en doel van het CDA te brengen tot samen- 
werking : 

m 
L. de burgers in haar werkgebied de opvattiflgen van het CDA regelmatig onder de 

aandacht te brengen. G .  a .  door voorlichting en kadervorming : 
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3. onder leiding van het Partijbestuur werkzaam te zijn ten behoeve van de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europese Parle- 
ment en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandida- 
ten; 

4. de zorg voor de organisatorische belangen binnen haar werkgebied, waaronder het 
toezicht op het functioneren van de binnen het werkgebied tot stand gekomen 
verbanden; 

5 .  de instelling van een permanente activiteiten- en propagandacommissie; 
O .  te bevorderen, dat in alle vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigers van 

het CDA worden gekozen; 
7. de bespreking en verslaggeving van alle op de Partijraad en het Congres te 

behandelen zaken, alsmede eventuele indiening van voorstellen en amendementen 
ter behandeling op de Partijraad enlof het Congres, al dan niet door de gemeente- 
lijke afdelingen bij de kamerkring ingediend; 

8. met instemming van het Partijbestuur - indien dit voor de realisering van de 
doelstelling bevorderlijk is - (doen) instellen, vormen en versterken van regionale 
verbanden en de bevordering van de samenwerking van deze verbanden; 

9. het desgewenst, met instemming van het Partijbestuur, aangaan van een samenwer- 
kingsverband met een andere kamerkring, danwel het, samen met de andere 
kamerkringen, die binnen de grenzen van een provincie hun werkgebied hebben, 
overdragen van taken en bevoegdheden aan de binnen die provincie aanwezige 
provinciale afdeling; 

10. het houden van, al dan niet besloten (1eden)vergaderingen; 
11. het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten of 

reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

De gemeentelijke afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een kamerkieskring, 
vormen tezamen een kamerkring. 

Artikel 5 

1. Elk lid van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van het werkgebied, heeft 
toegang tot de algemene ledenvergadering. 

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering van de kamerkring zijn slechts 
die personen, die door de gemeentelijke afdelingen als afgevaardigden aangewezen 
zijn. 
Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd ten minste één afgevaardigde met 
stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de kamerkring. Daarenboven is 
elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk vol aantal van honderd leden een 
extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te wijzen. 
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3. Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, amende- 
menten en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtreiit kandidaat- 
stelling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 

V Organen van de kamerkring 

Artikel 7 

De organen van de kamerkring zijn: 
1. de algemene ledenvergadering, gevormd door de afgevaardigden van de gemeente- 

lijke afdelingen; 
2. het bestuur; 
3. het Dagelijks Bestuur. 

V-a Ledenvergadering 

Artikel 8 

Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van het CDA, woonacl-itig 
binnen het werkgebied, toegang. Elk lid van het CD,4 is gerechtigd aan de 
beraadslagingen deel te nemen, amendementen en moties in te dienen en - onver- 
minderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstel- 
len te doen. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aangewezen afgevaardigde 
van de gemeentelijke afdelingen, alsmede door de stemhebbende leden van het 
bestuur. Het stemrecht kan door de aangewezen afgevaardigde van de gemeentelij- 
ke afdeling slechts worden uitgeoefend, indien; 
a. de gemeentelijke afdeling, namens wie één of meer personen als afge- 

vaardigden naar de algemene ledenvergadering van de kamerkring zijn 
aangewezen, voor een door het Partijbestuur vast te stellen tijdstip aan alle 
financiële verplichtingen jegens het CDA heeft voldaan; 

b. de afgevaardigde heeft voldaan aan de aan het lidmaatschap van het CDA4 
verbonden financiële verplichtingen. 
De kamerkring komt ten minste tweemaal per jaar in algemene iedenver- 
gadering bijeen. 
L 

2. Één dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt als regel plaats in het laatste kwar- 
taal. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit nodig oordeelt of ten minste honderd leden van het CDA, woonachtig binnen 
het werkgebied, met opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken, aan welk 
verzoek het bestuur binnen vier weken na dagtekening moet voldoen. Voldoet het 
bestuur niet aan dit verzoek, dan hebben bedoelde leden of afdelingen het recht 
van beroep bij het Partijbestuur. 
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Jaarlijks komt op de algemene leaenvergadering in elk geval aan de orde: 
a .  het jaarverslag van de secretaris. waarin is aangegeven hoe men heeft 

~e t r ach t  het doel, zoals is aangegeven in artikei 3. te verwezenlijken en de 
u 

opgedragen taken te vervullen; 
b .  de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
C .  het verslag van de financiële onderzoekscommissie, door de algemene 

ledenvergadering in te stellen; 
d .  de begroting voor het komende jaar; 
s de periodieke bestiiursverkiezing; 
P - 
t = .  de ~er~kzaarnheden van de pemanente activiteiten- en propagandacomis-  

sie; 
u . de bespreking van actuele politieke onderwerpen; 
h.  Jaarlijks stzlt het kamerkringbestuur een werzicht op van de toestand van 

de afdelingen en bespreekt die met het Dagelijks Bestuur van de partij. 

4 Afgevaardigden en hun plaarsvervangers naar de Partijraad en het Partijbestuur en  
anders inste!lingen, organen of verbacden, waartoe de !edenvergaderin- de 
afliaurdigingsbevoegdheid heeft. worden aangewezen door de stemgerechtigde 
leden bij schriftelijke verkiezing. 

5 . Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de leden 
van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar instellingen. 
organen of verbanden waartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid 
heeft, gelden de volgende bepalingen. Het bestuur doet voorstellen omtrent de 
vervulling van een vacature. Daartoe stelt het bestuur de gemeentelijke afdelinger, 
tijdig op de hoogte van het bestaan van een vacature. Elke afdeling heeft het recht 
om voor de desbetreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het 
bestuur aan te melden. Het bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij 
voos het lidmaatschap van het bestuur eníof als afgevaardigde of plaatsvervanger, 
zoals bovenstaand bedoeld in aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo 
spoedig mogelijk, echter maximaal binnen een termijn van drie weken mee te 
delen of hij een eventuele kandidaatstelling zal aanvaarden. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de 
betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur, 
Het bestuur stelt een voordracht op welke - tegelijkertijd met de namen van de 
binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
vier weken voor de algemene ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaats- 
vinden, aan de gemeentelijke afdelingen wordt bekend gemaakt. Gekozen kan 
slechts worden uit hen, die overeenkomstig de voorgaande bepaling bekend 
gemaakt zijn. 
Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de 
aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering indien hun kandidatuur 
door ten minste vijf leden wordt ondersteund en zij instemmen met hun kandidaat- 
steiling. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande rege- 
ling af te wijken. 
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b Bestuur 

Artikel 9 

Samenstelling 
1 .  Het bestuur bestaat; 

a .  uit een oneven aantal van ten minste elf leden, onder wie de voorzitter, 
gekozen door de algemene ledenvergadering; - 

b.  twee leden, gekozen door de algemene ledenvergadering, namens het 
Vrouwenberaad binnen het werkgebied van de kamerkring, op overigens 
niet bindende voordracht van het bestuur, gehoord en in overleg met het 
Vrouwenberaad; 

C. twee leden, aangewezen door het CDJA binnen het werkgebied van de 
kamerkring ; 

Indien de kamerkring als afzonderlijk verband functioneert: 
d .  een lid uit het midden van het bestuur van de provinciale afdeling, aange- 

wezen door de algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling. 
waarbinnen de kamerkring eveneens zijn werkgebied heeft. 

2 .  Het in artikel 9. lid sub d .  bedoelde bestuurslid kan niet tegelijk bestuurslid van 
een andere kamerkring zijn. 

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

4. Leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de 
leden van het Europese Parlement, alsmede leden van de Provinciale Staten 
hunnen geen stemhebbend Ild van het bestuur zi-jn. -Wei maken in eik geva'r de 
fractie-voorzitter of zijn plaatsvervanger. namens de CDA-Statenfractie, alsmede 
de daartoe aangewezen leden van respectievelijk de CDA-Tweede Kamerfractie en 
de fractie van het Europese Parlement, als adviserend lid deel uit van het bestuur. 

5 .  Met betrekking tot de verkiezing van bestuursleden door de algemene ledenverga- 
dering is de bepaling genoemd in artikel 8 lid 5 van dit reglement van toepassing. 

6 De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van ;.Ie: 
jaar. Zij zijn terstond éénmaal herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond 
ria afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid 
e k o z e n  zijn. 

7 ,uwe Bij een tussentijdse vacature geldt voor het nieuwgekozen bestuurslid een nip 
zitr-ingstern~ijr,. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast. 
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8. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene iedenvergadering. De 
verdeling van de overige functies vindt plaars door het b e s t u ~ r  uit zijn midden. 

9 .  Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. een 
rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de functies van secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die ledenverga- 
dering aan de gemeentelijke afdelingen en de adviserende leden gezonden. 

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

Artikel 10 

Taak en bevoegdheden 

l .  Het bestuur is belast met de algemene leiding van de kamerkring en met de 
uitvoering van de taken, welke aan de kamerkring zijn opgedragen. Met bereidt de 
vergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor. 

2.  Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowel binnen het werkgebied der kamerkring als daarbuiten. 

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

4. Jaarlijks stelt het bestuur een overzicht op van de toestand van de afdelingen en  
bespreekt die met het Dagelijks Bestuur van de partij, de afdelingen en,  indien 
erkend, de regionale verbanden, ontvangen een afschrift van het overzicht. 

5 .  Het bestuur is verantwoordelijk voor activiteiten in verband met het politieke 
vormings- en scholingswerk, het jongerenwerk en het vrouwenwerk. Het belast 
voor elk van de genoemde terreinen, in overleg met de betreffende bijzondere 
partijorganen, één bestuurslid met de coördinatie van de activiteiten. 

6. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, machtiging 
te verlenen aan het Dagelijks Bestuur tot het verrichten van bepaalde taken, welke 
aan het bestuur zijn opgedragen. 

7 .  Het bestuur vergadert ten minste achtmaal per jaar. 
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V-c Dagelijks Bestuur 

Artikel 1 P 

I .  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden, 
onder wie de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter en 
voorts uit zoveel Ieden als de algemene ledenvergadering zal bepalen, met dien 
verstande dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur minder dan de helft van 
het aantal leden van het bestuur moet tellen. ]Een van de bestuursleden, als bedoeld 
in artikel 9 lid 1. sub b. van dit reglement en één van de bestuursleden als bedoeld 
in artikel 9 lid l .  sub c. van dit reglement, worden door de algemene iedenverga- 
dering aangewezen als leden van bet Dagelijks Bestuur. 

2. Voorzitter enlof secretaris edof penningmeester kunnen zoveel mogelijk in 
onderling overleg, in spoedeisende gevallen namens de kamerkring, het bestuur en 
het Dagelijks Bestuur optreden. 

3. Het Dagelijks Bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de 
toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied der kamerkring als 
daarbuiten. 

4. Het Dagelijks Bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taken initiatieven te 
ontplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste achtmaal per jaar 

De voorzitter leidt de vergaderingen. regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste 
uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen. 

Artikel 173 

De Secretaris 

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op. 
convoceert deze en maakt het verslag ervan. Hij houdt een adressenlijst bij van de binnen 
de kamerkring aanwezige gemeentelijke afdelingen, maakt het jaarverslag en bewaart het 
archief. 
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Artikel 14 

De Penningmeester 

De penningmeester heeft hei beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. 
Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenverga- 
dering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
bracht over de financiële toestand van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoordelijk 
i ~ o r  het gevoerde financiële beleid. 

V! Besluitvorming en stemmingen 

Artikel 1.5 

oneeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd 
bcraads!sgcn, de agccda vastste!len en de notu!en goedkeuren; 
het quomm is bereikt wanneer vijftig procent (50%) van het aantal ieden dar in de 
betreffende vergadering stemrecht heeft aanwezig is. 
elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 
te voren door ten minste vijf procent (5%) van het aantal leden ingediend verzoek 
bij de stemming vaststelt, dat het quorum niet rs bereikt. Indien de stemming 
uitwijst dat het quorum niet is bereikt, wordt de stemming op de agenda van de 
volgende vergadering geplaatst. Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geldige besluiten genomen bij eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen; 
de ieden, die hebben verzocht om vaststelling van het quorum worden bij het 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend, ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn; 
wanneer minder dan vijf procent (5%) van het aantal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt; 
besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
inachtneming van het bepaalde onder de leden a. tot en met e .  van dit artikel; 
een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen; 
over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wordt verlangd. 
over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de sternheb- 
bende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd; 
bij staken van stemmen bij zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn 
verworpen; 
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k. bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij. Is een derde 
stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid .\lar? de uitgebyachte 
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; 

l. hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat nier vaststaat wie van hen tot de in 
lid k .  van dit artikel bedoelde twee personen moet worden gerekend. dan vindt 
tussen deze personen tussenstemming plaats; 

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

n. blanco stemmen gelden als van onwaarde. 

VII Financiën 

Artiket 16 

De geldmiddelen van de kamerkring bestaan uit: 
- het aan de kamerkring toekomende en van het Partijbestuur te ontvangen deei van 

de contributie van de binnen het werkgebied woonachtige ieden; 
giften: 

- andere baten. 

Artikel l 7  

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens t iet bindende voordracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscornmissie bestaande uit ten minste twee 
personen, die stemgerechtigd lid van de kamerkring zijn. maar geen zitting hebben in het 
bestuur, die tot taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en verslag ~ i i t  te 
brengen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Goedkeuring hiervan strekt de 
penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer en het bestuur voor het 
gevoerde financiële beleid. 
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VIII Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 19 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden een commissie, die onder verantwoorde- 
lijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de activiteiten en de 
propaganda binnen het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegd- 
heid omtrent alle te ondernemen activiteiten en propaganda. 

Artikel 20 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde commissie geen deel uitmaakt 
van het bestuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt. Inzake de propaganda en activiteiten heeft hij adviserende stem. 

4X Ontbinding 

Artikel 21 

Ontbinding van de kamerkring vindt plaats bij besluit van de algemene ledenvergadering, 
danwel bij besluit van het Partijbestuur. 
De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomstig de bepalingen van de 
statuten van het CDA. Vereist is dat het landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA 
toestemming verleent tot ontbinding van de kamerkring. In geval van ontbinding wijst de 
algemene ledenvergadering, danwel het Partijbestuur de bestemming aan voor de 
eigendommen van de kamerkring, met dien verstande, dat zij zo enigszins mogelijk 
worden aangewend ten bate van het doel. waarvoor zij zijn verkregen. 

X Slotbepaling 

Artikel 22 

Wijzigen(en) en aanvulling(en) van dit reglement kan (kunnen) op voorstel van het 
bestuur of van ten minste vijf leden, woonachtig binnen het werkgebied, worden aange- 
bracht door de algemene ledenvergadering. 
Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst van kracht na goedkeuring door het 
landelijk bestuur van het CDA. 

Artikel 23 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-statuten en andere CDA-reglementen niet 
voorzien, beslist het bestuur. 
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Standaard reglement provinciale afdeling CDA 

I Naam, zetel en werkgebied 

Artikel I 

l .  D e  provinciale afdeling is het verband van het Christen Democratisch Appel, 
hierna te noemen CDA, binnen een provincie. 

2 .  De provinciale afdeling is gevestigd ten huize van de secretaris. 
3. D e  grenzen van het werkgebied der provinciale afdeling worden gevormd door de 

grenzen van de provincie.. . . . . . . . 

I1 Grondslag 

Artikel 2 

De provinciale afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek 
handelen. 

111 Doel. middelen en taken 

Artikel 3 

De pro\iinciale afdeling streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid 
gestalte krijgt. de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het 
welzijn van allen wordt gediend. 
Zij legt haar concrete doeleinden vast in een actieprogramma, dat gebaseerd dient te zijn 
op het Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdr~kkelijk tot de gehele 
samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 

Artikel 4 

De provinciale afdeling wil op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag haar doel 
bereiken door het bevorderen van de bezinning op en de verdieping, vernieuwing en 
verbreiding van de christen-democratische gedachte met alle middelen, welke haar ten 
dienste staan, met name door uitvoering van de volgende taken: 
1. allen, die instemmen met grondslag en doel van het CDA te brengen tot samen- 

werking; 
1 & .  de  burgers in haar werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de 

aandacht te brengen, o.a.  door voorlichting en kadervorming; 
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her stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Provinciale Stacen, 
overeenkomstig de procedure vast~elegd bij de stzzren var, het CDA, de indiening 
van de aldus verkregen CDA-kandidatenlijst :n het naar bermogen bevorderen van 
de verkiezing van de gestelde kandidaten: 
de vaststelling van een politiek werkprogram. zulks me: een landelijk op te stellen 
modelprogram als leidraad; 
de instelling van een permanente acriviteiten- en propagandacommissie; 
de bevordering van de samenwerking van de in de Provinciale Staten via de 
kandidatenlijst van het CDA gekozen Statenleden onderling en van die tilssen deze 
Statenleden ondersteund door instelling van één of meer fractiebegeleidingsgroe- 
pen; 
te bevorderen. dar ook in andere vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordi- 
gers van het CDA worden gekozen; 
met msternrning van het Partijbestuur - indien dit voor de realisering van de 
doelstelling bevorderlijk is - (doen) instellen, vormen en versterken van regionale 
verbanden en de bevordering van de samenwerking van úeze verbanden; 
het uitvoeren - indien dcor alle b~nnen de jrovincie zanwezige kxnerkringen 
overgedragen - van taken en bevcegdheden van een kamerknng. zoais neergelegd 
in de statuten van het CDA en het standaardreglement karnerkring CDA; 
het houden van, al dan niet besloten (1eden)vergaderingen; 
het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten of 
reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

1. Elk lid van het CDA woonachtig bimen de grenzen van het werkgebied, heeft 
toegang tot de algemene ledenvergadering; 

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling zijn 
slechts die personen, die door de gemeentelijke afdelingen als afgevaardigden 
aangewezen zijn. 
Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd ten minste één afgevaardigde met 
stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de provinciale afdeling. 
Daarenboven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk vol aantal van 
honderd leden een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te wijzen. 

3. Elke lid van het CDA is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, 
amendementen en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent 
kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 
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V Organen van de Provinciale Afdeling 

Artikel 7 

De organen van de provinciale afdeling zijn: 
l .  de algemene ledenvergadering, gevormd door de afgevaardigden van de gemeente- 

lijke afdeling: 
2 .  het bestuur: 
3 .  het Dagelijks Bestuur. 

V-a Ledenvergadering 

Artikel 8 

Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van hei CDA, woonachtig 
binnen het werkgebied, toegang. Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de 
beraadslagingen deel te nemen, amendementen en moties in te dienen en - onver- 
minderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstel- 
len te doen. 
Her stemrecht wordt uitgeoefend door de aangewezen afgevaardigden van de 
gemeentelijke afdelingen, alsmede door de stemhebbende leden van het bestuur. 
Het stemrecht kan door de aangewezen afgevaardigde van de gemeentelijke 
afdeling slechts worden uitgeoefend, indien: 
a. de gemeentelijke afdeling, namens wie één of meer personen als afgevaar- 

digden naar de algemene ledenvergadering van de kamerkring zijn aznge- 
wezen, voor een door het Partijbestuur vast te stellen tijdstip aan alle 
finarìciële verplichtingen jegens het CDA heeft voldaan; 

T .  cl . de hfgei/aardigde heeft voldaan aarr 3- aan he! : r l ~ a a : s c h q  van het CDA 
verbonden financiële verplichtingen. 

De provinciale afdeling komt ten minste eenmaal per jaar in algemene ledenver- 
gadering bijeen. 
L 

2. Één der jaarlijkse ledenvergaderingen vindt als regel plaats in het laatste kwartaal. 

3 .  Jaarlijks komt op de algemene 1eQenveïgadering in elk ge~ral zan de orde: 
a .  het jaarverslag van de secretaris: waarin is aangegeven hoe men heeft 

getracht het doel, zoals is aangegeven in artikel 3, te verwezenlijken en de 
opgedragen taken te vervullen; 

b. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
C .  het verslag van de financiële onderzoekscommissie. door de algemene 

ledenvergadering in te stellen: 
d .  de begroting voor het komende jaar; 
e .  de periodieke bestuursverkiezingen; 



STANDAARD REGLEPJEXTEN 

f de ~verkzaarnheden ;ian de perrnanen~l. -criv:reiten- en propapndacommis- 
sie, 

a 
z ,  de bespreking van acmele polliieke onderwerpen. mei name op het provir,- 

ciale terrein 

1. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar inste!iingen. organen (>i' verbanden. 
waartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid heeft. worden aangewe- 
Ten door de stemgerechtigde leden bij schriftelijke verkiezing. 

-. Met berrekkng tot de verkiezing docr de algemene iedenvergaderins van de leden 
:.ar, het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar ii~stellingen, 
organen of verbanden i\iaartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoemeid 
heeft, gelden de volgende bepalingen. Het bestuiir  doe^ voorstellen crntrcnt de 
vervulling van een vacature. Daartoe stelt het bestuur de gemeentelijke afdelingen 
tijdig op de hoogre van her bestaan van een vacabre. Elke afdeling heef i  het rechr 
om voor de desbetreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het 
hesmus aan te nelden. Bet bestuur bericht aan de azingernelde kandidaat dat i?c 
voor het lidmaatschap van het bestuur enlof ais afgevaardigde of plaatsvervanger, 
zoals bovenstaand bedoeld in aanmerking wordt gebracht en verzoekt helx zo 
spoedig mogeluk, echter maximaal binnen een temijn van drie weken mee te 
delen of hij een eventuele kandidaatstelling zal aanvaarden. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de 
betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 
Het bestuur stelt een voordracht op welke - tegelijkertijd met de namen van de 
binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
vier weken voor de algemene ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaats- 
vinden, aan de gemeentelijke afdelingen wordt bekend gemaakt. Gekozen kan 
slechts worden uit hen, die overeenkomstig de voorgaande bepaling bekend 
gemaakt zij n.  
Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schrnftelijk worden aangemeld tot aan de 
aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering indien hun kandidatuur 
door ten minste honderd leden of ten minste drie gemeentelijke afdelingen wordt 
ondersteund. 
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande regeling af te 
wijken. 
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V-b Bestuur 

Artikel 9 

Samenstelling 

1. Het bestuur bestaat uit: 
a.  een oneven aantal van ten minste elf leden, onder wie de voorzitter. 

gekozen door de algemene ledenvergadering; 
b. twee leden, gekozen door de algemene ledenvergadering, namens het 

vrouwenberaad binnen het werkgebied der provinciale afdeling, op overi- 
gens niet bindende voordracht van het bestuur, gehoord en in overleg met 
het vrouwenberaad; 

C.  twee leden, aangewezen door her CDJA binnen het werkgebied van de 
provinciale afdeling; 

d. één of meer leden aangewezen door de algemene ledenvergaderingen van 
elk van de kamerkringen uit het midden van zijn bestuur, indien binnen het 
werkgebied van de provinciale afdeling twee of meer kamerkringen hun 
werkgebied hebben. 

2. Indien artikel 9 lid 1 sub d van dit reglement van toepassing is, wordt het aantal 
door de algemene ledenvergadering van elk van de kamerkringen aan te wijzen 
bestuursleden, na onderling overleg tussen de besturen van elk van de kamerkrin- 
gen en de provinciale afdeling, schriftelijk vastgelegd, met dien verstande dat de 
algemene ledenvergadering van elk van de kamerkringen niet meer dan drie 
bestuursleden aanwijst en dat de voorzitter van een kamerkring niet tevens de 
voorzitter van de provinciale afdeling kan zijn. 

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

4. Leden van de Provinciale Staten, van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, alsmede de leden van het Europese Parlement, kunnen geen 
stemhebbend lid van het bestuur zijn. Wel maakt in elk geval de fractievoorzitter 
of zijn plaatsvervanger, namens de CDA-Statenfractie, als adviserend lid deel uit 
van het bestuur. 

5 .  Met betrekking tot de verkiezing van bestuursleden door de algemene ledenverga- 
dering is de bepaling genoemd in artikel 8 lid 5 van dit reglement van toepassing. 

6. De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier 
jaar. Zij zijn terstond éénrnaal herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstona 
na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid 
gekozen zijn. 
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7 
I .  Bij een hissentijdse vacamre ,oeldt vcor het nieuwgekozen bestuurslid een nieuwe 

zittingsiermijn. Het rooster vari aftreden wordt indien nodig aangepast. 

8 ~ De voorzitter wordt in fu~c t i e  gekozen door de algemene ledenvergadering. De 
verdeling van de overige functies vindt plaats dcor het bestuur uit zijn midden. 

9. Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een 
rooster van periodiek aftreden op. zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de functies i.an secretaris cn vice-voorzitter niet [egelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die ledenverga- 
dering aan de gemeentelijke afdelingen gezonden. 

! G .  Het bestuur kan, voor zover ncocizakelijk. aan bepaalde personen verzoeken de 
vergaderingen van het bestuur als adviserend lid b!! te wonen, 

Taak en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de provinciale afdeling en met 
de uitvoering van de taken, welke aan de provinciale afdeling zijn opgedragen. Het 
bereidt de vergaderingen van de algemene ledenvergadering voor. 

2.  Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowel binnen het werkgebied der provinciale afdeling als daarbuiten. 

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

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

5 .  Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar 

V-c Dagelijks Bestuur 

Artikel l 1  

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden, onder 
wie de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter en voorts 
uit zoveel leden als de algemene ledenvergadering zal bepalen met dien verstande 
dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur minder dan de helft van het aantal 
van het bestuur moet tellen. 
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Eén van de bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b van dit reglement en 
een van de bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c van dit reglement. 
worden door de algemene ledenvergadering aangewezen als lid van het Dagelijks 
Bestuur. 

2. Voorzitter edof  secretaris enlof penningmeester kunnen zoveel mogelijk in 
onderling overleg, in spoedeisende gevallen namens de provinciale afdeling. het 
bestuur en het Dagelijks Bestuur optreden. 

3. Het Dageiijks Bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de 
toestand van het CDA, beide zowel binnen hec werkgebied der kamerkring als 
daarbiriten. 

4. Het Dagelijks Bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taken initiatieven te 
ontplooien. voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal 

Artikel 12 

De Voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen. regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste 
uitvoering van de genomen besluiten. b o m  zover niet aan anderen opgedragen. 

Artikel 13 

De secretaris 

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op. 
convoceert deze en maakt het verslag ervan. Hij houdt een adressenlijst bij van de binnen 
de provinciale afdeling aanwezige gemeentelijke afdelingen. maakt het jaarverslag en 
bewaart het archief. 

Artikel 14 

De penningmeester 

De penningmeester heeft het beheer over de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. 
Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenvergade- 
ring rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitgebracht 
over de financiële toestand van de provinciale afdeling. Het gehele bestuur is verantwoor- 
delijk voor het gevoerde financiële beleid. 



STANDAARD REGLEMENTEN 

V1 Besluitvorming en ste~nrningen 

Artikel 15 

ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd 
beraadslagen, de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren; 
het quorum is bereikt wanneer vijftig procent ( 5 0 % )  van het aantal leden dat in de 
betreffende vergadering stemrecht heeft aanwezig is; 
elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 
te voren door ten minste vijf procent ( 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. Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geldige besluiten genomen bij eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen; 
de leden, die hebben verzocht om vaststelling van het quorum worden bij het 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend, ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn; 
wanneer minder dan vijf procent ( 5 % )  van het aantal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt; 
besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
inachtneming van het bepaalde onder de leden a. tot en met e. van dit artikel; 
een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen; 
over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wordt verlangd. 
over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemheb- 
bende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd; 
bij staken van stemmen bij zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn 
verworpen; 
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, kan slechts gekozen worden tussen de twee 
personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben; 
hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van hen tot de in 
lid k. van dit artikel bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt 
tussen deze personen tussenstemming plaats; 
staken bij deze tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen, dan beslist 
het lot; 
blanco stemmen gelden als van onwaarde. 
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VIT Financiën 

Artikel 16 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 
- het aan de provinciale afdeling toekomende en van het Partijbestuur te ontvangen 

deel van de contributie van de binnen het werkgebied woonachtige leden; 
- giften; 

andere baten. 

Artikel 17 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

Artikel 18 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens nier bindende voordracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscornrnissie bestaande uit ten minste twee 
personen, die stemgerechtigd lid van de provinciale afdeling zijn, maar geen zitting 
hebben in het bestuur, die tot taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en 
verslag uit te brengen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Goedkeuring 
hiervan strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer en het 
bestuur voor de gevoerde financiële beleid. 

VIII Kandidaatstelling Provinciale Staten 

Artikel 19 

De CDA-kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen wordt door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld. overeenkomstig het bij de statuten van het CDA behorende 
reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing der leden 
van de Provinciale Staten. 

IX Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 20 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden een commissie, die onder verantwoorde- 
lijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de activiteiten en de 
propaganda binnen het werkgebied. Omtrent de samenstelling en de taken van de 
commissie pleegt het bestuur overleg met de kamerkringen welke hun werkgebied hebben 
binnen het werkgebied van de provinciale afdeling. Het bestuur heeft de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid omtrent alle te ondernemen activiteitez en propaganda. 
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Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde corrmissie geen deei uitmaakt 
van het besruur. woont hij de bestuursvergaderinp bij zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
Inzake de propapnda en activiteiten heeft hij een adviserende stem. 

antbinding van de provinciaie afdeling vindt piaats bij besluit van de algemene ledenver- 
gadering. danwel bij besluit van het Partijbestuur. De stemming over dit besluit geschiedt 
schriftelijk overeenkomstig de bepalingen van de statuten van het CDA. Vereist is dat het 
landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA toesremming verleent tot ontbinding van de 
afdeling. 
In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering, danwel het Partijbestuur de 
bestemming aan voor de eigendommen van de provinciale afdeling, met dien verstande, 
dat zij zo enigszins mogelijk worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn 
verkregen. 

X1 Slotbepaling 

Artikel 23 

Wijzigingien) en aanvulling(en1 van dit reglement kan (kunnen) op voorstel van het 
bestuur of van ten minste honderd leden, woonachtig binnen het werkgebied, of van 
tenminste vijf gemeentelijke afdelingen worden aangebracht door de algemene ledenverga- 
dering. 
Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst van kracht na goedkeuring door het 
landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA. 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-statuten en andere CDA-reglementen niet 
voorzien. beslist het bestuur. 
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Standaard-reglement voor een regionale kring of statenkring CDA 

Preambule 

Krachtens zijn bevoegdheid op grond van artikel 42 van de statuten van het CDA en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement van het 
CDA heeft het bestuur van de kamerkring . . . . . . . . . . . . . .  met ingang van . . . . . . . . . . . . . (  datum) 
de regionale kringlstatenkring.. . . . . . . . . .  .in het leven geroepen. 

Krachtens zijn bevoegdheid op grond van artikel 48 van de statuten van het CDA en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement van het 

. . . . .  CDA heeft het bestuur van de provinciale afdeling.. . . . . . . .  . .met ingang van.. .(datum) 
de regionale kringlstatenkring.. . . . . . . . .  .in het Ieven geroepen. 

I Naam. zetel en werkgebied 

Artikel 1 

1. De  regionale kring/statenkring is het verband van het Christen Democratisch 
Appel, hierna te noemen CDA, binnen een door het bestuur van de kamer- 
kringiprovinciale afdeling bepaald gebied. 

2. De regionale kringistaterkring is gevestigd ten huize van de secretaris. 
3. De grenzen van het werkgebied van de regionale kringistatenkring worden ge- 

vormd door de grenzen van de gemeenten.. . . . . . . . . . . . . . . .  .!door de grenzen var: de 
Stateaikieskring. . . . . . . . . . . . . . . . .  

I f Grondslag 

Artikel 2 

De regionale kringistatenkring aanvaardt de Heilige Schrift ais richtsnoer voor he: politiek 
handelen. 

III Doel. middelen en taken 

Artikel 3 

De regionale kringistatenkring streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtig- 
heid gestalte krljgt. de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarir! 
het welzijn van allen wordt gediená. 
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Zij legt haar concrete doeleinden vast in een actieprograrnrna, dat gebaseerd dient te zijn 
op het Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdrukkelijk tot de samenle- 
ving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 

Artikel 4 

De regionale kringlstatenkring wil op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag zijn 
doel bereiken door het bevorderen van de bezinning op en de verdieping, vernieuwing en 
verbreding van de christen-democratische gedachte met alle middelen, welke hem ten 
dienste staan, met name door uitvoering van de volgende taken: 
1. allen, die instemmen met grondslag en doel van het CDA te brengen rot samen- 

werking ; 
2. de burgers in zijn werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de 

aandacht te brengen, o.a. door voorlichting en kadervorming; 
3. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de regionale kringistaten- 

kring, overeenkomstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA, de 
indiening van de aldus verkregen CDA-kandidatenlijst en het naar vermogen 
bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten; 

4. de zorg voor de organisatorische belangen binnen zijn werkgebied; 
5 .  de instelling van een permanente activiteiten- en propagandacommissie; 
6. te bevorderen, dat in alle vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigers van 

het CDA worden gekozen; 
7. het houden van, al dan niet besloten (1eden)vergaderingen; 
8. het uitvoeren van alle andere taken hem bij of op grond van CDA-statuten edo f  

reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

De gemeentelijke afdelingen, gevestigd binnen de grenzen van een kamerkieskring, 
vormen tezamen de regionale kringlstatenkring. 

Artikel 6 

1. Elk lid van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van het werkgebied, heeft 
toegang tot de algemene ledenvergadering; 

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering van de regionale kringlstaten- 
kring zijn slechts die personen, die door de gemeentelijke afdelingen als afgevaar- 
digden aangewezen zijn. Elke gemeentelijke afdeling is gerechtigd ten minste één 
afgevaardigde met stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de regionale 
kringlstatenkring . 
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Daarenboven is elke gemeentelijke afdeling gerechtigd voor elk vol aantal van 
. . . . . . . . . . .. leden een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te wijzen. 

3.  Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, amende- 
menten en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaat- 
stelling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 

V Organen van de regionale kringlstatenkring 

Artikel 7 

De organen van de regionale kringlstatenkring zijn: 
1. de algemene ledenvergadering, gevormd door de afgevaardigden van de gemeente- 

lijke afdelingen; 
2. het bestuur; 
3. het Dagelijks Bestuur. 

V-a Ledenvergadering 

Artikel 8 

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van het CDA, woonachtig 
binnen het werkgebied, toegang. Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de 
beraadslagingen deel te nemen, amendementen en moties in te dienen en - onver- 
minderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstel- 
len te doen. 
Het stemrecht wordt slechts uitgeoefend door de aangewezen afgevaardigden van 
de gemeentelijke afdelingen, alsmede door de stemhebbende leden van het bestuur. 
Het stemrecht kan door de aangewezen afgevaardigde van de gemeentelijke 
afdeling slechts worden uitgeoefend, indien: 
a .  de gemeentelijke afdeling, namens wie één of meer personen als afgevaar- 

digden naar de algemene ledenvergadering van de regionale kringlstaten- 
kring zijn aangewezen, voor een door het Partijbestuur vast te stellen 
tijdstip aan alle financiële verplichtingen jegens het CDA heeft voldaan; 

b. de afgevaardigde heeft voldaan aan de aan het lidmaatschap van het CDA 
verbonden financiële verplichtingen; 

De regionale kringlstatenkring komt ten minste tweemaal per jaar in algemene 
ledenvergadering bijeen. 
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2 .  Eén dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt als regel plaats in het laatste kwar- 
taal. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit nodig oordeelt of ten minste vijftig leden van het CDA, woonachtig binnen het 
werkgebied of ten minste drie afdelingen gelegen binnen het werkgebied met 
opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken, aan welk verzoek het bestuur 
binnen vier weken na dagtekening moet voldoen. Voldoet het bestuur niet aan dit 
verzoek, dan hebben bedoelde leden of afdelingen het recht van beroep bij het 
bestuur van de kamerkringlprovinciale afdeling. 

3. Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering in elk geval aan de orde: 
a. het jaarverslag van de secretaris; waarin is aangegeven hoe men heeft 

getracht het doel, zoals is aangegeven in artikel 3, te verwezenlijken en de 
opgedragen taken te vervullen; 

b. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
C. het verslag van de financiële onderzoekscornmissie, door de algemene 

ledenvergadering in te stellen; 
d. de begroting voor ket komende jaar; 
e. de periodieke bestuursverkiezing; 
f .  de werkzaamheden van de permanente activiteiten- en propagandacormis- 

sie ; 
g. de bespreking van actuele politieke onderwerpen; 

4. Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de leden 
van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar instellingen. 
organen of verbanden waartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid 
heeft, gelden de volgende bepalingen. Het bestuur doet voorstellen omtrent de 
vervulling van een vacature. Daartoe stelt het bestuur de gemeentelijke afdelingen 
tijdig op de hoogte van het bestaan van een vacature. Elke afdeling heeft het recht 
om voor de desbetreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het 
bestuur aan te melden. Het bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij 
voor het lidmaatschap van liet bestuur edof als afgevaardigde of plaatsvervanger, 
zoals bovenstaand bedoeld in aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo 
spoedig mogelijk, echter maximaal binnen een termijn van drie weken mee te 
delen of hij een eventuele kandidaatstelling zal aanvaarden 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de 
betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 
Het bestuur stelt een voordracht op welke - tegelijkertijd met de namen van de 
binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
vier weken voor de algemene ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaats- 
vinden, aan de gemeentelijke afdelingen wordt bekend gemaakt. Gekozen kan 
slechts worden uit hen, die overeenkomstig de voorgaande bepaling bekend 
gemaakt zijn. 
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Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de 
aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering. indien hun kandidatuur 
door ten minste vijftig leden of ten minste drie gemeentelijke afdelingen wordt 
ondersteund. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande 
regeling af te wijken. 

V-b Bestuur 

Artikel 9 

Samenstelling 

1. Het bestuur bestaat uit: 
a .  een oneven aantal van ten minste elf leden, onder wie de voorzitter, 

gekozen door de algemene ledenvergadering; 
b. twee leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. namens het 

Vrouwenberaad binnen het werkgebied op overigens niet bindende voor- 
dracht van het bestuur, gehoord en in overleg met het Vrouwenberaad; 

C .  twee leden, aangewezen door het CDJA binnen het werkgebied. 

2.  Leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de 
leden van het Europese Parlement, alsmede leden van de Provinciale Staten 
kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. 
We1 maakt zo mogelijk een lid van de CDA-statenfractie als adviserend lid deel uit 
van het bestuur. 

3 Met betrekking tot de verkiezing I1an bestuursieden door de algemene ledenverga- 
dering is de bepaling genoemd iri artikel 8 lid 4 van dit reglement van toepassrng. 

4. De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier 
jaar. Zij zijn terstond éénmaaI herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond 
na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. waarin zij tot bestuursiid 
gekozen zijn: 

Z . Bij een tussentijdse vacame geldt voor het nieuw gekozen bestuurslid een nieuwe 
zittingstermijn. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast. 

6. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De 
verdeling van de overige functies vindt plaats door het bestuur uit zijn midden. 
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7. Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een 
rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de functies van secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die iedenverga- 
dering aan de gemeentelijke afdelingen en de adviserende leden gezonden. 

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

Artikel 10 

Taak en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de regionale kringlstatenkring 
en met de uitvoering van de taken, welke aan de regionale kringlstatenkring zijn 
opgedragen. Het bereidt de vergaderingen en de algemene ledenvergaderingen 
voor 

2 .  Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowel binnen het werkgebied der kamerkring als daarbuiten. 

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

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor activiteiten in verband met het politieke 
vormings- en schulingswerk, het jongerenwerk en het vrouwenwerk. Het belast 
voor elk van de genoemde terreinen, in overleg met de betreffende bijzondere 
partijorganen, één bestuurslid met de coördinatie van de activiteiten. 

5 .  Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, machtiging 
te verlenen aan het Dagelijks Bestuur tot het verrichten van bepaalde taken, welke 
aan het bestuur zijn opgedragen. 

6. Het bestuur vergadert ten minste achtmaal per jaar 

V-c Dagelijks Bestuur 

Artikel 11 

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden, 
onder wie de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter en 
voorts uit zoveel leden als de algemene ledenvergadering zal bepalen, met dien 
verstande dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur minder dan de helft van 
het aantal elden van het bestuur moet tellen. 
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Eén van de bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 lid 1. sub b. van dit reglement 
en één van de bestuursleden als bedoeld in artikel 9 lid 1. sub c. van dit regle- 
ment, worden door de algemene ledenvergadering aangewezen als leden van het 
Dagelijks Bestuur. 

2. Voorzitter edof secretaris enlof penningmeester kunnen zoveel mogelijk in 
onderling overleg, in spoedeisende gevallen namens de regionale kringlstatenkring, 
het bestuur en het Dagelijks Bestuur optreden. 

3. Het Dagelijks Bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de 
toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied als daarbuiten. 

4. Het Dagelijks Bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taken initiatieven te 
ontplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste acht maal per jaar 

Artikel 62 

De Voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste 
uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen. 

Artikel 13 

De secretaris 

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, 
convoceert deze en maakt het verslag ervan. Hij houdt een adressenlijst bij van de binnen 
de regionale kringlstatenkring aanwezige gemeentelijke afdelingen, maakt het jaarverslag 
en bewaart het archief. 

Artikel l 4  

De Penningmeester 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. 
Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenverga- 
dering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
bracht over de financiële toestand van de kamerkring. Het gehele bestuur is verantwoor- 
delijk voor het gevoerde financiële beleid. 
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VI Besluitvorming en stemmingen 

a .  ongeacht het aantal aanwezigen kannen de Ledenvergadering en het bestuur altijd 
beraadslagen. de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren: 

b ,  het quorum is bereikt wanneer vijftig procent (50%) van het aantal leden dat in de 
ketrrffmde vergadering stemrecht heeft aaraezig is; 

c elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen;, tenzij de voorzitter cp een 
ie iicren door ten minste vijf procent (SYLl van het aantdi leden ingediend verzoek 
bq de sternamg -~asrstelt, dat het quorurr, met is bereik:. Isdier, de stemming 
uitwijst dat her quorum nnet IS bereikt, wordt de stemming op de agenda van de 
volgende ,dergadering geplaatst. Ongeacht her aalatai der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geloige besluiten genomen  bi^ eenvoudige 
meerderfield der ~ i t g ~ b r 3 c h t e  stemmen: 

d .  de leden, die hebben verzocht om vaststelling van het quomm worden bij het 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend, ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn; 

e. wanneer minder dan vijf procent (5%) van het aantal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt; 

f besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte s ternen.  met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
inachtneming van het bepaalde onder de leden a. tot en met e. van dit artikel; 

g. een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen; 

h. over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wordt verlangd. 

i .  over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemheb- 
bende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd; 

j. bij staken van stemmen bij zaken wordt het betreffende voorste1 geacht te zijn 
verworpen; 
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k. 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; 

I. hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van hen tot de In 
lid k. van dit artikel bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt 
tussen deze personen tussenstemming plaats; 

m. staken bij deze tussenstemmirig of Dij de derde stemming de stemmen, dan beslist 
het lot; 

n. blanco stemmen gelden als van onwaarde. 

V11 Financiën 

Artikel l 6  

De geldmiddelen van de regionale kringÍstatenkring bestaan uit: 
- het aan de regionale kringlstatenkring toekomende en van het bestuur van de 

Kamerkring/provinciale afdeling te ontvangel? deel van de contributie \lar, de 
binnen het werkgebied woonachtige leden; 

- giften; 
- andere baten. 

Het boekjaar loopt van I januari tot en met 31 december 

Artikel 18 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens niet bindende vooraracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscornrnissie bestaande cit ten minste twee 
personen, die stemgerechtigd lid van de regionale kringlstatenkring zijn, maar geen zitting 
hebben in het bestuur, die tot taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en 
verslag uit te brengen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Goedkeuring 
hiervan strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer en het 
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 
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VIII Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 19 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden een commissie, die onder verantwoorde- 
lijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de activiteiten en de 
propaganda binnen het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegd- 
heid omtrent alle te ondernemen activiteiten en propaganda. 

Artikel 20 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde commissie geen deel uitmaakt 
van het bestuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
Inzake de propaganda en activiteiten heeft hij adviserende stem. 

IX Ontbinding 

Artikel 21 

Ontbinding van de regionale kringlstatenkring vindt plaats bij besluit van de algemene 
ledenvergadering, danwel bij besluit van het bestuur van de kamerkringlprovinciale 
afdeling. 
De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomstig de bepalingen van de 
statuten van het CDA. In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering, 
danwel het bestuur van de kamerkringlprovinciale afdeling, de bestemming aan voor de 
eigendommen van de regionale kringlstatenkring, met dien verstande dat zij zo enigszins 
mogelijk wordt aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn verkregen. 

X Slotbepaling 

Artikel 22 

Wijziging(en) en aanvulling(en) van dit reglement kan (kumen) op voorstel van het 
bestuur of van ten minste vijftig leden, woonachtig binnen het werkgebied, of drie 
gemeentelijke afdelingen, worden aangebracht door de algemene ledenvergadering. 
Het wordt eerst van kracht na goedkeuring door het landelijk Dagelijks Bestuur van het 
CDA. 

Artikel 23 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-statuten en andere CDA-reglementen niet 
voorzien. beslist het bestuur. 
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Standaardreglement gemeentelijke afdeling CDA 

I Naam, zetel en werkgebied 

1.  De gemeentelijke afdeling is het verband van het Christen Democratisch Appel. 
hierna te noemen CDA. binnen een gemeente; 

3 -. De afdeling is gevestigd ten huize van de secretaris: 
3.  De grenzen van het werkgebied der afdeling worden gevormd door de grenzen der 

gemeente . . . . . . . . . . 

I I Grondslag 

Be  afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. 

III Doel. middelen en taken 

De afdeling streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, 
de rnens zi.jn vridheici en verantwoordeIijkheid kan beleven en waarin hei welzijn van allen 
wordt gediend 
Zij Iegt haar concrete doeleinden vast in een actieprogramma. dat gebaseerd dient te zijn 
,>p !iet Program \.an Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdrukkelijk tot de samenle- 
i,ing zonder onderscheid nzar geloofsovertuiging cf maatschappelijke groepering. 

De afdeiiiig nnii op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag haar doel bereikefi door 
het bevorderen van de bezinning op en de verdieping. vernieuwing en verbreiding van de 
christen-áeiî~ocratische gedachte met alje miadeien. welke haar ten dienste staan, met 
name door uitvoering van de iiol,oende taken: 
1 .  allen. die instenmien met grondslag en doel van het CDA te brengen tot sameri- 

werking: 
7 - .  de biirgers in haar werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de 

aanaacbt te brengen. o .a .  door voorlichting en kadervorming; 
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het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad, overeen- 
komstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA, de indiening van de 
aldus verkregen CDA-kandidatenlijst en het naar vermogen bevorderen van de 
verkiezing van de gestelde kandidaten; 
de vaststelling van een politiek werkprogram, zulks met een landelijk op te stellen 
modelprogram als leidraad; 
de instelling van een permanente activiteiten- en propagandacommissie; 
de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de kandida- 
tenlijst van het CDA gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die lussen deze 
raadsleden en de afdeiing. Zo mogelijk wordt het werk der raadsleden ondersteund 
door instelling van één of meer fractiebegeleidingsgroepen: 
te bevorderen, dat ook in andere vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordi- 
gers van het CDA worden gekozen; 
met instemming van het Partijbestuur - indien dit voor de realisering van de 
doelstelling bevorderlijk is - (doen) instellen. vormen en versterken van wijk - c q .  
dorpsafdelingen binnen de gemeente en bevordering van de samenwerkia- van 
Jeze verbanJen; 
in overleg en met instemming van het Partijbestuur (doen) aangaan van een 
intergemeentelijk samenwerk~ngsverband; 
het houden van, al dan niet besloten (1eden)vergaderingen; 
het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten of 
reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

1 .  Elk lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering; 
2. Elk lid is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, te stemmen, amende- 

menten en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaat- 
stelling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 

Artikel 7 t/m 9 

vervallen 
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V Organen van de afdeling 

Artikel ZO 

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

V-a Ledenvergadering 

Artikel 11 

Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden toegang. Elk lid is gerechtigd 
aan de beraadslagingen deel te nemen, te stemmen, amendementen en moties in te 
dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en regiementswij- 
ziging - voorstellen te doen. 
Bedoelde rechten kunnen slechts worden uitgeoefend, indien het betreffende lid 
vóór een door het Partijbestuur vast te stellen tijdstip heeft voldaan aan de aan het 
lidmaatschap van het CDA verbonden financiële verplichtingen. De gemeentelijke 
afdeling komt ten minste tweemaal per jaar in algemene ledenvergadering bijeen. 

2 Één dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt ais regel plaats in het laatste kwar- 
taal. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit nodig oordeelt of ten minste tien leden van het CDA, woonachtig binnen het 
werkgebied, met opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken, aan welk verzoek 
het bestuur binnen vier weken na dagtekening moet voldoen 'iioldoer het bestuur 
niet aan dit verzoek. dan hebben bedoelde leden het recht van beroep  ij hei 
bestuur van de kamerkring c.q. van de provinciale afdeling. 

3. Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering in elk geval aan de orde: 
a. het jaarverslag van de secretaris: waarin is aangegepen hoe men heeft 

getracht het doel, zoals is aangegeven in artikel 3. te verwezenluken en de 
opgedragen taken te vervullen; 

b. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
c .  het verslag van de financiële onderzoekscommissie, door de algemene 

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

de fractie voor welker verkiezing de afdeling verantwoordelijkheid draagt. 
Het beleid wordt getoetst aan het verkiezingsprogram en het Program van 
Uitgangspunten rn aanwezigheid van degenen die verantwoordelijkheid 
dragen voor het doen realiseren van dit beleid. 
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4. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderingen van de kamerkring 
c .q .  van de provinciale afdeling, van het Congres en andere instellingen, organen 
of verbanden, waartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid heeft, 
worden aangewezen door de leden bij verkiezing. 
Deze verkiezing wordt op de agenda van de betreffende ledenvergadering vermeld. 

Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de leden 
van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderin- 
gen van de kamerkring, van de provinciale afdeling, van het Congres en andere 
instellingen, organen of verbanden waartoe de ledenvergadering de afvaardigings- 
bevoegdheid heeft, gelden de volgende bepalingen. Het bestuur doet voorstellen 
omtrent de vervulling van een vacature. Daartoe stelt het bestuur de leden tijdig op 
de hoogte van het bestaan van een vacature. Ieder lid heeft het recht om voor de 
desbetreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het bestuur aan te 
melden. Het bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij voor het lidmaat- 
schap van het bestuur en/of als afgevaardigde of plaatsvervanger. zoals boven- 
staand bedoeld in aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo spoedig moge- 
lijk, echter maximaal binnen een termijn van drie weken mee te delen of hu een 
eventuele kandidaatstelling zal aanvaarden. In geval binnen de genoemde termijn 
geen bericht wordt ontvangen, wordt de betreffende persoon geacht zich niet 
beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 
Het bestuur stelt een voordracht op, welke - tegelijkertijd met de namen van de 
binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
één week vóór de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de 
leden wordt bekend gemaakt. Gekozen kan slechts worden uit hen, die overeen- 
komstig de voorgaande bepaling bekend gemaakt zijn. 
Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de 
aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering indien hun kandidatuur 
door ten minste vijf leden wordt ondersteund en zij instemmen met hun kandidaat- 
stelling. 
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande regeling af te 
wijken. 

V-b Bestuur 

Artikel 12 

Samenstelling 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden. 
2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, dat de binnen het werkgebied van 

de afdeling wonende leden, afkomstig uit de verschillende componenten van het 
CDA, daarin genoegzaam zijn gerepresenteerd. 
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3. Gemeenteraadsleden en leden van een niet rechtstreeks gekozen regionale of 
gewestraad kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. Wel maakt in elk 
geval de fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger, namens de CDA-raadsfractie als 
adviserend lid deel uit van het bestuur. 

4. Met betrekking tot de verkiezing van bestuursleden door de algemene ledenverga- 
dering is de bepaling genoemd in artikel 11 lid 5 van dit reglement van toepassing. 

5 .  De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier 
jaar. Zij zijn terstond éénrnaal herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond 
na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid 
gekozen zijn. 

6. Bij een tussentijdse vacacxe geldt voor het nieuw gekozen bestuurslid een nieuwe 
zittingstermijn. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast. 

7 .  De voorzitter wordt ir, functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De 
verdeling van de overige functies vindt plaats door het bestuur uit zijn midden. 

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

9. Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een 
rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de functies van secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die iedenverga- 
dering aan de leden gezonden. 

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

Taak en bevoegdheden 

I .  Met bestuur is belast met de algemene leiding van de afdeling en met de uitvoering 
van de taken, welke aan de afdeling zijn opgedragen. Het bereidt de vergaderingen 
en de algemene ledenvergadering voor. 

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

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

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

5 .  Het bestuur vergadert ten minste éénrnaal per kwartaal. 
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7 - v -L Dagelijks Besruur 

i * .  Het Dagelijks Bestuur. indien door de aigemene ledenvergadering ingesteld. 
bestaat uit een oneven aantal leden. waaronder ten minste de voorzitter, de 

Gemene secretaris en de penningmeester en voorts uit zoveel leden als de al, 
ledenvergadering zal bepalen met dien verstande dat het aantal leden van het 
Dagelijks Bestuur minder dan de helft van her aantal Leden van her bestuur rxciiet 
teilen, de adviserende leden hieronder niet begrepen. indien her bes:uur bestaac uit 
vijf personen, functioneert dit bestuur tevens als Dagelijks Bestuur. 

3 - .  Voorzitter enlof secretaris e d o f  penningmeester kunnen, zoveel mogelijk in 
ondesiing uverleg, in spoedeisende zevallen namens de afdeling. het Dessuur en het 
Dagelijks Besruur optreden. 

3 Het Dagelijks BesP~ur overweegt bij voortdusing de politieke toestand en de 
toestacd van het CDA, heide zowel binnen het werkgebied der afdelin? als 
daarbuiren. 

4. Met Dagelijks Bestuur dienr ter zake va2 de hem opgedragen raken Initiaziex~rn :e 
ontplooien, voorsteilen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal. 

Artikel 13 

De voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste 
uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen. 

De secretaris 

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

Artikel 17 

De penningmeester 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij 
zorgt, dat de leden hun contributie, via het landelijk partijsecretariaat, betalen en boekt 
alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt. 
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Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenverga- 
dering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
bracht over de financiële toestand van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoordelijk 
voor het gevoerde financiële beleid. 
De penningmeester is bevoegd ontheffing te verlenen in individuele gevallen van de 
minimum-contributie na goedkeuring door de penningmeester van de Kamerkring 
waaronder de afdeling ressorteert. De landelijk penningmeester is bevoegd deze bevoegd- 
heid tot ontheffing op te schorten. 

V1 Besluitvorming en stemmingen 

Artikel l8 

ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd 
beraadslagen, de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren: 
het quorum is bereikt wanneer vijftig procent (50%) van het aantal leden dat in de 
betreffende vergadering stemrecht heeft aanwezig is; 
elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 
te  voren door ten minste vijf procent (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. Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
Ieden, worden in die vergadering geldige besluiten genomen bij eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen; 
de leden, die hebben verzocht om vaststelling van het quorum worden bij het 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend. ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn; 
wanneer minder dan vijf procent ( 5 % )  van het aantal ieden aanwezig 1s. kan de 
voorzitter vaststellen dat her quorum niet is bereikt; 
besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
inachtneming van het bepaalde onder de leden a. tot en met e .  van dit artikel: 
een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen: 
over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering van de gemeen- 
telijke afdeling wordt verlangd; 
over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemheb- 
bende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd; 
bij staken van stemmen bij zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn 
verworpen; 



STANDAARD REGLEMENTEN 

k .  bij stemmingen over personen zijn de eerste tThee sternmingeri vrij I.; een derde 
stemming noodzakelijk. omdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen op zich verenigd heeft, kan slechts gekozen worden tussen de twee 
personen, die bij de tweede vrije stemming de meesre stemmen op zich verenigd 
hebben; 

1. hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd. met het gevolg dat niet vaststaat wie van hen tot de in 
lid k. van dit artikel bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt 
tussen deze personen tussenstemming plaats; 

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

n. blanco stemmen gelden als van onwaarde. 

VII Financiën 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 
het aan de afdeling toekomende en van het Partijbestuur te ontvangen deel van de 
contributie van de onder afdeling ressorterende leden: 
giften; 
andere baten. 

Artikel 20 

Her boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

Artikel 21 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens niet bindende voordracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscommissie bestaande uit ten minste twee 
personen, die lid van de afdeiing zijn, maar geen zitting hebben in het bestuur, die tot 
taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en verslag uit te brengen aan het 
bestuur en de algemene ledenvergadering. Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester 
rot decharge voor het door hem gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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VTII Kandidaatstelling gemeenteraad 

Artikel 22 

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

IX Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 23 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden een commissie, die onder verantwoorde- 
lijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de activiteiten en de 
propaganda binnen het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegd- 
heid omtrent alle te ondernemen activiteiten en propaganda. 

Artikel 24 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde commissie geen deel uitmaakt 
van het bestuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
Inzake de propaganda en activiteiten heeft hij een adviserende stem. 

X Ontbinding 

Artikel 25 

Ontbinding van de afdeling vindt plaats bij besluit van de algemene ledenvergadering, 
danwel bij besluit van het Partijbestuur, 
De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomstig de bepalingen van de 
statuten van het CDA. Vereist is dat het landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA 
toestemming verleent tot ontbinding van de afdeling. 
In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering. danwel het Partijbestuur de 
bestemming aan voor de eigendommen van de afdeling. met dien verstande, dat zij zo 
enigszins mogelijk worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn verkregen. 
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T ?.. . v\ijzigrng(en) en aanvulling(en, van dit reglement Kan (kunnen) dp voorstzl van het 
bestiiur ef van ten minste vijf leden. woonachtig bimien het werkgebied, worden aange- 
bracht door de algemene ledenvergadering. 
Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst van kracht na goedkeuring door het 
iandeiljk Dagelijks Bestuur van het CDA. 

In aiie gevallen waarin dil reglement, de CDA-htairiten cn andere CDA-ïegicmcnien niet 

~ ~ ~ c r z i e n ,  beslist hei bestuur 
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Standaardreglement gerneentelijke afdeling CDA, gevormd door 
twee of meer wijk- of dorpsaddelingen 

I Naam, zetel en werkgebied 

1 .  De gemeentelijke afdeling is het l~erband van het Chicten Democratisch P-ppkl. 
hierna te noemen CDA. binnen een gemeente: 

2. De afdeling is gevestigd ten huize van de secretaris; 
-l 
1. De grenzen l7an het werkgebied der afdeling worden gevormd door de grenzen der 

gemeente. . . . . . . . . . . 

11 Grondslag 

De afdeling ûanvaardt de Heilige Schift  ais richtsnoer voor het politiek handelen. 

11 Doel. middelen en taken 

De afaeling streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte Errijgt. 
de r n e x  zijn vrijheid e r  i~eran~~ao:delijll;ieid kan Selr~~el;  en waarin het weiz1.i~ ].ar, allen 
wordt gediena. 
Zij legt haar concrete doeleinden vast in een actieprograrma. dat gebaseerd dienr te zi!n 
op het Program van Uitgangspunrer, en richt zich daarmee uitdrukkelijk rot de samenie- 
liin- zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatsrha~peli~ike groepering. 

De afdeling wil op basis van de in artikei 2 genoemde grondslag haar doel bereiken door 
het bevorderen van de bezinning op en de verdieping. vernieuwing en verbreiding van de 
christen-democratisch gedachte met alle middelen, welke haar ten dienste staan, met name 
door uitvoering van de volgende taken: 
1. allen, die instemmen met grondslag en doel van het CDA te brengen tot samen- 

werking; 
2. de burgers in haar werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de 

aandacht te brengen. o.a. door voorlichting en kadervorming; 
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het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. overeen- 
komstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA, de indiening van de 
aldus verkregen CDA-kandidatenlijst en het naar vennoger! bevorderen van cie 
verkiezing van de gestelde kandidaten; 
de vaststelling van een politiek werkprogram, zulks met een landelijk up te steilen 
modelprogram als leidraad; 
de instelling van een permanente activiteiten- en propagandacommissie. 
de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de kandida- 
tenlijst van het CDA gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die tussen deze 
raadsleden en de afdeling. Zo mogelijk wordt het werk der raadsleden ondersteund 
door instelling van één of meer fractiebegeleidingsgroepen; 
te bevorderen, dat ook in andere vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordi- 
gers van het CDA worden gekozen; 
de verwezenlijking van de doelstelling en de verantwoordelijkheid voor de uitvoe- 
ring van de taken, van de onder haar ressorterende wijk- enlof dorpsafdelingen; 
in overleg en met instemming van het Partijbestuur (doen) aangaan van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
het houden van, al dan niet besloten (1eden)vergaderingen; 
het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten of 
reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

De gemeentelijke afdeling wordt gevormd door de binnen de gemeente tot stand gekomen 
wijk- of dorpsafdelingen. 

Artikel 6 

1. Elk lid van het CDA, woonachtig binnen de grenzen van het werkgebied, heeft 
toegang tot de algemene ledenvergadering. 

2 .  Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling 
zijn slechts die personen, die door de wijk- of dorpsafdelingen als afgevaardigden 
aangewezen zijn. Elke wijk- of dorpsafdeling is gerechtigd ten minste één afge- 
vaardigde met stemrecht aan te wijzen naar de vergaderingen van de gemeentelijke 
afdeling. Daarenboven is elke wijk- of dorpsafdeling gerechtigd voor elk vol aantal 
van . . . . . . . . . . . . . * leden een extra stemgerechtigde afgevaardigde aan te wijzen. 

3. Elke lid van het CDA is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, 
amendementen in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaatstel- 
ling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 

* (dit criterium, c.q.  basisgetai dient door de gemeentelijke afdeling bepaald te 
worden; zie in dit verband ook artikel 15.6 Huishoudelijk Reglement). 
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Artikel 7 tlm 9 

vervalien 

V Organen van de afdeling 

Artikel 10 

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

V-a Ledenvergadering 

Artikel l l 

Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van het CDA, woonachtig 
binnen het werkgebied, toegang. Elk lid van het CDA is gerechtigd aan de 
beraadslagingen deel te nemen, amendementen en moties in te dienen en - onver- 
minderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstel- 
len te doen. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aangewezen afgevaardigden 
van de wijk- of dorpsafdeling(en) alsmede door de stemhebbende leden van het 
bestuur. Het stemrecht kan door de aangewezen afgevaardigde van de wijk- of 
dorpsafdeling(en) slechts worden uitgeoefend, indien de afgevaardigde heeft 
voldaan aan de aan het lidmaatschap van het CDA verbonden financiële verplich- 
tingen. 
De gemeentelijke afdeling komt ten minste tweemaal per jaar algemene ledenver- 
gadering bijeen. 

2 Eén dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt als regel plaats in het laatste kwar- 
taal. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit nodig oordeelt of ten minste tien leden van het CDA, woonachtig binnen het 
werkgebied, met opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken, aan welk verzoek 
het bestuur binnen vier weken na dagtekening moet voldoen. Voldoet het bestuur 
niet aan dit verzoek, dan hebben bedoelde leden het recht van beroep bij het 
bestuur van de kamerkring c. q. van de provinciale afdeling. 

3 .  Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering in elk geval aan de orde: 
a het jaarverslag van de secretaris, waarin is aangegeven hoe men heeft 

getracht het doel. zoals is aangegeven in artikel 3, te verwezenlijken en de 
opgedragen taken te vervullen: 

b .  de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar: 
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~d . he1 verslag van de flnancië!e onderz~ekacoxmissie, door de l igenene 
iedenvergadering in ie stellen; 

i. de begroting voor het Komende jaar; 
5 .  de periodieke bestuursverkiezing; 
F 
i .  de bespreking van het politieke beleid. in het bijzonder van her beleid van 

de fractie voor welker verkiezing de afdzling verantwoordelijkheid draagt. 
Wet beleid wordt getoetst aan het verkiezifigsprogram en het Program van 
Uitgangspunten in aanwezigheid van degenen die verantwoordelijkheid 
dragen voor het dcen rcaiiseren van dit beleid. 

1 4.fgt-v;tardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderingen van de ksmerkriilg 
$:.y. van de prov:nciaie afdeling. van het Congres sn ardere instellingen, argdne:: 
c i  .derbanden, waartoe de !ecim~~eïgaderir?g de ~i.:aardig~ngsbetctegdheid heeft. 
worden aangewezen door ae !eden bij verkiezlng. 
Uezz verk~ezing wordt 12p de agenda van de beirzffcnue iedenv~rq:idering LZ:IIIS!L! 

> Yzefi de g?meen:5iiji(e ifd'dr?~no q- ~ r c ~ d  v.in !eilei7:a! brr re!::ir meer d t y -  

vaard~gden dan re wijzer,, dan iiordz Je  aanwijzing van dezz \ierrz-~nw;tooru~ger, 
bepaald naar rato van at: ledentallen kan Sc cnder ladar rzssorrerznde wijk- or 
dorpsafdelingen. 

6. Komen voor de aanwijzing var! een afgevaardigde verregenivooraigers van twee ef 
meer wijk- of dorpsafdelingen in aanmerking dan wordt de keuze bepaald op een 
vertegenwoordiger van die wijk- of dorpsafdeling welke, voor wat betreft het 
aantal ieden, na vaststelling van de in het vorige lid bedoelcie verdeelsleutel het 
grootste overschot heeft. 

Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de leden 
van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderin- 
gen van de kamerkring, van de provinciale afdeling, van het Congres en andere 
instellingen, organen of verbanden waartoe de ledenvergadering de afvaardigings- 
bevoegdheid heeft, gelden de volgende bepalingen. Het bestuur doet voorstellen 
omtrent de vervulling van een vacature, gehoord de onder de afdeling ressorteren- 
de wijk- en dorpsafdelingen. Daartoe stelt het bestuur de leden tijdig op de hoogte 
van het bestaan van vacature. Ieder lid heeft het recht om voor de desbetreffende 
vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het bestuur aan te melden. Met 
bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij voor het lidmaatschap van het 
b e s t u ~ r  enlof als afgevaardigde of plaatsvervanger, zoals bovenstaand bedoeld in 
aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo spoedig mogelijk, echter maximaal 
binnen een termijn van drie weken mee te delen of hij een eventuele kandidaatstel- 
ling zal aanvaarden. In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt 
ontvangen, wordt de betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen 
voor een kandidatuur. 
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Het bestuur stelt een voordracht op, met inachtneming van het terzake bepaalde in 
artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement, welke - tegelijkertijd met de namen 
van de binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten 
minste één week vóór de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, 
aan de leden wordt bekend gemaakt. Gekozen kan slechts worden uit hen, die 
overeenkomstig de voorgaande bepaling bekend gemaakt zijn. Uitgezonderd de 
afvaardigingsregeling naar andere partijverbanden enlof organen kunnen tegenkan- 
didaten echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de aanvang var?, de 
betreffende algemene ledenvergadering indien hun kandidatuur door ten minste vijf 
leden wordt ondersteund en zij instemmen met hun kandidaatstelling. In spoedei- 
sende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande regeling af te wijken. 

V-b Bestuur 

Artikel 12 

Samenstelling 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden. 
Wet bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, dat de binnen het werkgebied van 
de afdeling wonende leden, afkomstig uit de verschillende componenten van het 
CDA, daarin genoegzaam zijn gerepresenteerd. 
Gemeenteraadsleden en leden van een niet rechtstreeks gekozen regionale of 
gewestraad kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. Wei maakt in elk 
geval de fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger, namens de CDA-raadsfractie ais 
adviserend lid deel uit van het bestuur. 
Het besrtur van de gemeentelijke afdeling bestaat uit ten minste één afgevaardigde 
van elke erkende wijk- of dorpsafdeling en voorts zoveel afgevaardigden als 
waarop een wijk- of dorpsafdeling, binnen het door de algemene ledenvergadering 
van de gemeentelijke afdeling vast te stellen aantal bestuursleden, naar rato van 
zijn ledental recht heeft. 
Als basis geldt een ledental van . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier 
jaar. Zij zijn terstond éénmaaI herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond 
na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid 
gekozen zijn. 
Bij een tussentijdse vacature geldt voor het nieuw gekozen bestuurslid een nieuwe 
zittingstermijn. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast. 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de gemeentelijke afdeling 
worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen uit de leden van het 
bestuur. 
De voorzitter kan niet tegelijk bestuurslid zijn van een onder deze gemeentelijke 
afdeling ressorterende wijk- of dorpsafdeling. 
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8.  Zo mogelijk nemen ten minste één vertegenwoordiger namens het CDJA binnen 
het werkgebied en één vertegenwoordiger namens het Vrouwenberaad binnen het 
werkgebied als leden van het bestuur zitting. 

9.  Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. een 
rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de functies van secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die ledenverga- 
dering aan de leden gezonden. 

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

Artikel 13 

Taak en bevoegdheden 

I .  Het bestuur is belast met de algemene leiding van de afdeling en met de uitvoering 
van de taken. welke aan de afdeling zijn opgedragen. Het bereidt de vergaderingen 
en de algemene ledenvergaderingen voor. 

* (dit criterium, c.q. basisgetal dient door de gemeentelijke afdeling bepaald te 

worden; zie in dit verband ook artikel 15.6 Huishoudelijk Reglement). 

2. Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het 
CDA, beide zowei binnen het werkgebied der afdeling als daarbuiten. 

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

4. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, machtiging 
te verlenen aan het Dagelijks Bestuur tot het verrichten van bepaalde taken, welke 
aan het bestuur zijíl opgedragen. 

5 .  Het bestuur vergadert ten minste éénrnaal per kwartaal. 

V-c Dagelijks Bestuur 

Artikel I4 

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat ui ten minste de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester en voorts uit zoveel leden als de algemene ledenvergadering zal 
bepalen met dien verstande dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur minder 
dan de helft van het aantal leden van het bestuur moet tellen. 
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2. Voorzitter enlof secretaris eniof penningmeester kunnen, zoveel mogelijk in 
onderling overleg. in spoedeisende gevallen namens de afdeling, het bestuur en het 
Dagelijks Bestuur optreden 

3. Het Dagelijks Bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de 
toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied der afdeling als 
daarbui ten. 

4. Het Dagelijks Bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taken initiatieven te 
ontplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste éénrnaal per kwartaal. 

Artikel 15 

De voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor eer! juiste 
uitvoering van de genomen besluiten. voor zover niet aan anderen opgedragen. 

Artikel 16 

De secretaris 

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

Artikel 17 

De penningmeester 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij 
zorgt. dat de leden hun contributie, via het landelijk partijsecretariaat, betalen en boekt 
alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt. 
Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenverga- 
dering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
bracht over de financiële toestand van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoordelijk 
voor het zevoerde financiële beleid. 
De penningmeester is bevoegd ontheffing te verlenen in individuele gevallen van de 
minimum-contributie na goedkeuring door de penningmeester van de Kamerkring 
waaronder de afdeling ressorteert. De landelijk penningmeester is bevoegd deze bevoegd- 
heid tot ontheffing op te schorten. 
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ril Bes!ui:voming er! s~emmingen 

a .  ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd 
beraadslagen. de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren: 

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

al!- 
d ,,he sternsfilnag is geldrg. ongeacht hei aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 

te voren docr ten m m t e  vijf prucefir ( 5 % )  van her aantal leden ingediend verzoek 
b?j iie stemming vaststzlc. dat her quomrr, niet is beneikt. Indien de stemming 
uitwijst dat het quorum niet is bereik:, wordt de stemming op de agenda van de 
volgendz vergadering geplaatst. Ongeacht her aantai der aanwezige stemhebbende 
leden, T;vorden In die vergadering geldige besluiren genomen bij eenvoudige 
mecrderl-,eid de; :;1tg.z5rxhte stemen; 

U. de leden, die henben verzocht om vastsrelllng van het quomm worden bij her 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend, ook als . . 
zq nier, in de vergaderzaal aanwezig zijn; 

e .  wanneer minder dan vijf procent ( 5 % )  van het aantal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt; 

f . besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
inachtneming van het bepaalde onder de leden a.  tot en met e. van dit artikel; 

g. een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen; 

h. over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wordt verlangd; 

I. over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de sternheb- 
bende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd; 

J .  bij staken van stemmen bij zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn 
verworpen; 
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k .  bij stemmingen over personen zijn de eerste ;wee stemmingen vrij. Is een derde 
stemming noodzakelijk. timdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen op zich verenigd heeft. kan slechts gekozen worden tussen de twee 
personen. die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben; 

I hebben evenwel personen by deze tweede \':u:: s t e m m g  een gelijk azatal 
stemmen op zich verenigd. met het gevoig dat niet vaststaat wie van hen tol de in  

lid k.  van dit artikel bedoelde :wee personen moer wordeu gerekend dan vindi 

tusser, deze personen tussensiemni,ing plaats, 

I??. staken bij deze wssensteaming of bij de ierde stemming Clr stemmen. dal-) beslist 
het lot; 

n.  blanco stemmen gelden aIs vari onwaarde. 

V16 Financiën 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 
- het aan de afdeling toekomende en van het Partijbestuur te ontvangen deel var1 de 

zontribut~e var; de onder ae afdeiing ressorterende leden; 
clflen: 
L 

andere baten. 

Het boekjaar i o o p ~  :m S ~ G ~ U Z I - I  i01 en me: S 1 december 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens niet bindende voordracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscommissie bestaande uit ten minste twee 
personen. die lid van de afdeling zijn, maar geen zitting hebben in het bestuur, die tot 
taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en \?erslag uit te brengen aan het 
bestuur en  de algemene ledenvergadering. Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester 
tot decharge voor het door het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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VIII Kandidaatstelling gemeenteraad 

Artikel 22 

De CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing wordt door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld. overeenkomstig het. bij de statuten van het CDA behoren- 
de, reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing der leden 
van de gemeenteraad, waarbij artikel 17 van dat reslement geheel van toepassing is. 

Permanente activiteiten en propaganda 

Artikel 23 

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden een commissie, die onder verantwoorde- 
lijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de activiteiten en de 
propaganda binnen het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegd- 
heid omtrent alle te ondernemen activiteiten en propaganda. 

Artikel 24 

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde commissie geen deel uitmaakt 
van het bestuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
Inzake de propaganda en activiteiten heeft hij adviserende stem. 

X Ontbinding 

Ontbinding van de afdeling vindt plaats bij besluit van de algemene ledenvergadering, 
danwel bij besluit van het Partijbestuur. 
De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomstig de bepalingen van de 
statuten van het CDA. Vereist is dat het landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA 
toestemming verleent tot ontbinding van de afdeling. 
In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering, danwel het Partijbestuur de 
bestemming aan voor de eigendommen van de afdeling, met dien verstande, dat zij zo 
enigszins mogelijk worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn verkregen. 
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X1 Slotbepaling 

Artikel 26 

Wijziging(en) en aanvulling(en) van dit reglement kan (kunnen) op voorstel van het 
bestuur of van ten minste vijf leden, woonachtig binr-en het werkgebied, worden aange- 
bracht door de algeinene ledenvergadering. 
Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst van kracht na goedkeuring door l-iet 
landelijk bestuur van het CDA. 

Artikel 27 

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-statuten en andere CDA-reglementen niet 
voorzien. beslist het bestuur. 
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Standaard reglement wijk- of dorpsafdeling CDA 

I Naam, zetel en werkgebied 

Artikel I 

1 .  De wijk- of dorpsafdeling is het verband van het Christen Democra~isch Appel. 
hierna te noemen CDA. binnen een wijk of dorp: 

2 De afdefing is gevestigd ten huize van de secretaris: 
3 .  De grenzen van het werkgebied der afdeling worden gevormd boor de gremrii van 

de wljklhet dorp (c.q. de wijkenldorpen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  binnen de gemeente.. 

EL Grondslag 

Artikel 2 

De afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. 

III Doel. middelen en taken 

Artikel 3 

De afdeling streeft naar een maatschappij. waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, 
de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het weizijn van aiien 
wordt gediend. 
Zij legt, in overeenstemming met het actieprogram van de gemeentelijke afdeling 
waaronder zij ressorteert. haar concrete doeleinden vast in een actieprogram, dat 
gebaseerd dient te zijn op het Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdruk- 
kelijk tot de samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering. 
L 

Artikel 4 

De afdeling wil op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag haar doel bereiken door 
het bevorderen van de bezinning op en de verdieping, vernieuwing en verbreiding van de 
christen-democratische gedachte met alle middelen, welke haar ten dienste staan, met 
name door uitvoering van de volgende taken: 
l .  allen, die instemmen met grondslag en doel van het CDA te brengen tor samen- 

werking; 
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7 -. de burgers in haar werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de 
aandacht te brengen. o.  a.  door voorlichting en kadervorming; 

2 
d ,  het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de wijk-, dorps- of deelraad, 

overeenkomstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA, de indiening 
van de aldus verkregen CDA-kandidatenlijst en het naar vermogen bevorderen van 
de verkiezing van de gestelde kandidaten; 

4. het, overeenkomstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA< en 
onder leiding van de gemeentelijke afdeling waaronder zij ressorteert, mede stellen 
van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad, alsmede het naar 
vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten; 

5 .  de medewerking aan de door de gemeentelijke afdeling, waaronder de afdeling 
ressorteert, ingestelde commissies/begeleidingsgroepen en het eventueel, met 
instemming van het bestuur van de gemeentelijke afdeling, waaronder de afdeling 
ressorteert, instellen van een permanente activiteiten- en propagandacommissie; 

6. de bevordering van de samenwerking van de in de wijk-, dorps- of deelraad via de 
kandidatenlijst van het CDA gekozen raadsleden onderling en die tussen deze 
raadsleden en de afdeling; 

7 .  het houden van, al dan niet besloten, (1eden)vergaderingen); 
8. het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten en 

reglementen opgedragen. 

IV Leden 

Artikel 5 

De wijk- of dorpsafdeling wordt gevormd door de binnen de wijk- of dorpsgrenzen 
woonachtige, bij het landelijk partijsecretariaat geregistreerde, CDA-leden. 

Artikel 6 

1. Elk lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. 
2. Elk lid is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, te stemmen, amende- 

menten en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaat- 
stelling en reglementswijziging - voorstellen te doen. 

IV-a Van het royement 

Artikel 7 

vervallen 
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V Organen van de afdeling 

Artikel 8 

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

V-a Ledenvergadering 

Artikel 9 

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden toegang. Elk lid is gerechtigd 
aan de beraadslagingen deel te nemen, te stemmen, amendementen en moties in te 
dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswij- 
ziging - voorstellen te doen. Bedoelde rechten kunnen slechts worden uitgeoefend 
indien het betreffende lid vóór een door het Partijbestuur vast te stellen tijdstip 
heeft voldaan aan de aan het lidmaatschap van het CDA verbonden verplichtingen. 
De wijk- of dorpsafdeling komt ten minste twee maal per jaar in algemene leden- 
vergadering bijeen. 

2.  Één dezer jaarlijkse ledenvergaderingen vindt plaats ten minste één maand voor die 
van de gemeentelijke afdeling waaronder de afdeling ressorteert. 
Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
nodig oordeelt of ten minste tien leden van het CDA, woonachtig hinneri hel 
werkgebied, met opgaaf van redenen, dit schriftelijk verzoeken. aan weik verzoel. 
het bestuur binnen vier weken na dagtekening moet voldoen Voldoet hei besuur 
niet aan dit verzoek, dan hebben bedoelde leden hel recht van beroep hij het 
bestuur van de gemeentelijke afdeling, waarondr @r men ressarteerr. 

3 .  Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering nn elk geval aan de orde: 
a .  het jaarverslag van de secretaris; waarin is aangegeven hot mec k e f :  

qetracht het aangegeven doel te verwezenlijken en de opgedragen taken te 
C 

vervullen; 
b. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 
c .  het verslag van de financiële onderzoekscommissie. door de algemene 

ledenvergadering in te stellen: 
d .  de begroting voor het komende jaar: 
e .  de periodieke bestuursverkiezing. 
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i. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderingen van de gemeente- 
lijke afdeling en andere instellingen, organen of verbanden, waartoe de ledenver- 
gadering van de wijk- of dorpsafdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, worden 
aangewezen door de leden bij verkiezing. 
Deze verkiezing wordt op de agenda van de betreffende ledenvergadering vermeld. 

Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de leden 
van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderin- 
gen van de gemeentelijke afdeling en andere instellingen, organen of verbanden 
waartoe de ledenvergadering de afvaardigingsbevoegdheid heefr, gelden de 
volgende bepalingen. 
Het bestuur doet voorstellen omtrent de vervulling van een vacature. Daartoe stelt 
het bestuur de leden tijdig op de hoogte van het bestaan van een vacature. Ieder lid 
heeft het recht voor de desbetreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk 
bij her bestuur aan te melden. 
Het bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij voor het lidmaatschap van 
het bestuur edof  als afgevaardigde of plaatsvervanger, zoals bovenstaand bedoeld 
in aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo spoedig mogelijk, echter 
maximaal binnen een termijn van drie weken mee te delen of hij een eventuele 
kandidaatstelling zal aanvaarden. 
In geval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de 
betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. 
Het bestuur stelt een voordracht op welke - tegelijkertijd met de namen van de 
binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste 
één week vóór de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de 
leden wordt bekend gemaakt. Gekozen kan slechts worden uit hen, die overeen- 
komstig de voorgaande bepaling bekend gemaakt zijn. 
Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de 
aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering indien hun kandidatuur 
door ren minste vijf leden wordt ondersteund en zij instemmen met hun kandidaat- 
stelling. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande 
regeling af te wijken. 

V-b Bestuur 

Artikel 10 

Samenstelling 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden. 
2 .  Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, dat de binnen het werkgebied van 

de afdeling wonende leden, afkomstig uit de verschillende componenten van het 
CDA, daarin genoegzaam zijn gerepresenteerd. 
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Gemeenteraadsleden en leden van een wijk-, dorps- of deelraad binnen he: werkge- 
bie6 van de afdeling kunnen geen stemhebbend lia van her bestuur zijn. 
Wel maakt in elk geval de fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger. namens de 
CDA-deelraadsfractie, als adviserend lid deel uit van hel bestuur 
Met betrekking tot de verkiezing \7an bestuursleden door de algemene Iedenverga- 
dering is de bepaling genoemd in artikel 3 lid 5 van dit reglement van toepassmg. 
De stemhebbenae ieden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier 
jaar. Zij zijn terstond éénmaal herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond 
na afloop van de :iaarlijkse algemene ledenvergadering. waarifi zij tot bestuurslid 
gekozen zijn. 
6 

Bij een tussentijdse vacature geldt voor het nieuwgekozen bestuurslid een nlr P ~ ~ e  
zittingstermijn. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast. 
De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De 
verdeling van de overige functies vindt plaats door het bestuur uit zijn midden 
Zo mogelijk nemen ten minste één vertegenwoordiger namens het CDJA k '  tinnen 
het werkgebied en één vertegenwo~rdiger namens het Vrouwenberaad binnen he: 
werkgebied als leden van het bestuur zitting. 
In het bestuur neemt eveneens zitting een vertegenwoordiger uit het bestuur van de 
gemeentelijke afdeling, waaronder de afdeling ressorteert. 
Het bestetur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. een 
rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en 
penningmeester en de fidncties vat secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd 
vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die ledenver- 
gadering aan de Ieden gezonden. 
Het besruur kan. voor zover noodzakelijk, aan bepaalde personen verzoeken de 
vergaderingen van het bestuur als adviserend lid bij te wonen. 

Taak en bevoegdheden 

1 Het bestuur is belast met de algemene leading van de afdeling en met de uitvoering 
van de taken, welke aan de afdelmg zijn opgedragen. Het bereiat de vergaderingen 
en de algemene ledenvergadering voor. 

3 &. Het bestuur overweegt bij voortciuring de politieke toestand en de toestand van her 
CDA, beide zowel binnen her werkgebied der afdeling als daarbuiten. 

3 .  Ket bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taiten initiatieven te ontpiooren. 
voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

4.  Hst bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid. machtiging 
te verlenen aan het Dagelijks Bestuur tot het verrichten van bepaalde taken, welke 
aan het bestuur zijn opgedragen. 

5 .  Het bestuur vergadefl ten minste éénrnaaE per kwartaal. 
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V-L Dagelijks Bestuur 

Artikel 12 

'i. De ledenvergadering van de wijk- of dorpsafdeling kan naast het bestuur ook een 
Dagelijks Bestuur instellen, dat dan in ieder geval dient te bestaan uit een oneven 
aantal leden, waaronder ten minste de voorzitter, de secretaris en de penningmees- 
ter en voorts uit zoveel leden als de algemene ledenvergadering zal bepalen, met 
dien verstande dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur minder dan de helft 
van het aantal leden van het bestuur moet tellen. Indien het bestuur bestaat uit vijf 
personen, functioneert dit bestuur tevens als Dagelijks Bestuur. 

7 . Voorzitter edof  secretaris edof  penningmeester kunnen zoveel mogelijk in 

onderling overleg. in spoedeisende gevallen namens de afdeling, het bestuur en het 
Dagelijks Bestuur optreden. 

3. Het Dagelijks Bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de 
toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied der afdeling als 
daarbuiten. 

4.  Het Dagelijks Bestuur dient ter zake van de hem opgedragen taken initiatieven re 
omplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. 

5 .  Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal. 

Artikel 13 

De voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste 
uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen. 

Artikel 14 

De secretaris 

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

Artikel 15 

De penningmeester 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij 
zorgt, in overleg met de penningmeester van de gemeentelijke afdeling, waaronder de 
afdeling ressorteert. dat de leden hun contributie, via het landelijk partijsecretariaat. 
betalen en boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt. 
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Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenverga- 
dering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge- 
bracht over de financiële toestand van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoordelijk 
voor het gevoerde financiële beleid. 

V1 Besluitvorming en stemmingen 

Artikel 16 

a.  ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd 
beraadslagen, de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren; 

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

c .  elke stenming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een 
te voren door ten minste vijf procent (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. Ongeacht het aantal der aanwezige stemhebbende 
leden, worden in die vergadering geldige  besluite^? genomen bij eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen; 

d .  de leden, die hebben verzocht om vaststelling van het quorum worden bij het 
tellen van de aanwezigen als bedoeld onder b. van dit artikel meegerekend, ook als 
zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn; 

e .  wanneer minder dan vijf procent ( 5 % )  van het aanlal leden aanwezig is, kan de 
voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt; 

f .  besluiten van de ledenvergaderingen en bestuursbesluiten worden genomen met 
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen 
geidig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is met 
L 

inachtneming van het bepaalde onder de leden a.  tot en met e .  van dit artikel; 

CT 
b' een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen; 

h .  over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling, desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd. indien dit door één 
of meer stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wordt verlangd. 

.. over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de ste,?iheb- 
bende ieden van de vergadering een schriftelijke stemmirig wordt verlangd; 
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bij s:akrn ;dan stenmen oij zaken warat hei betreffende vco:s~e! geacht [e zijn 
vcrv,Jm-pen: 

3 . .  4. DIJ stemxingen ~3vzr personen zijn de eersic wee s t emingen  vrij. is een derde 
stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
stemnien op zich verenigd heeft. kan slechts gekozen worden Pusen de twee 
personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben; 

1.  hebben cvenwel personen bij deze tweede vrije stemming een geluk aantal 
s t e r n e n  op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van hen rot de in 
lid k .  van dit artikel bedoelde twee personen moet worden gereksnd, dan vindt 
mssen deze personen tussenstemmg plaats: 

n;. stakrn bij deze tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen, dan beslist 
het ?o(: 

n. bianc2 stermen gelden als van onwaarde 

VIi Financiën 

Artikel 17 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 
- het aan de afdeling toekomende en van de gemeentelijke afdeling ie ontvangen deel 

van de contributie van de onder de afdeling ressorterende leden; 
giften; 
L 

- andere baten. 

Artikel 1'8 

Het boekjaar loopt ,dan I januari tot en met 31 december. 

De algemene ledenvergadering benoemt op een overigens niet bindende voordracht van 
het bestuur elk jaar een financiële onderzoekscommissie bestaande uit ten minste twee 
personen, die lid van de afdeling zijn, maar geen zitting hebben in het bestuur, die tot 
taak heeft de boeken van de penningmeester na te zien en verslag uit te brengen aan het 
bestuur en de algemene ledenvergadering. Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester 
tot decharge voor het door hem gevoerde beleid en het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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VIII Kandidaatstelling wijk-. dorps- of deelraad 

Artikel 20 

De CDA-kandidatenlijst voor de wijk-. dorps- of deelraadsverkiezing wordt door de 
algemene ledenvergadering vastgesteld, overeenkomstig de procedure bepaald in het bij de 
statuten van het CDA behorende reglement voor de voorbereiding van kandiciaatsteiiing 
voor de  verkiezing der leden van de gemeenteraad. 

IX Ontbinding 

Artikel 21 

Ontbinding van de afdeling vindt plaats bij besluit van de algemene ledenvergadering. 
danwel bij besluit van het Partijbestuur. 
De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomstig de bepalingen var! de 
statuten van het CDA. Vereist is dat het landelijk Dagelijks Bestuur van het CDA 
toestemming verleent tot ontbinding van de afdeling. 
In geval de ontbinding van de afdeling plaatsvindt bij besluit van de algemene ledenverga- 
dering van de wijk- of dorpsafdeling is eveneens vereist dat de gemeentelijke afdeimg. 
waaronder men ressorteert, toestemming verleent. 
In geval van ontbinding vervallen de eigendommen en bescheiden aan de gemeentelijke 
afdeling. waaronder de afdeling ressorteert. 

X Slotbepaling 

U-ijziging(en) en aanvulling(en) van &t reglement kan (kunnen) op voorstel ;,ar, het 
bestuur of van ten minste vijf leden. woonachtig binnen het werkgebied, worden aange- 
bracht door de algemene ledenvergadering. 
Het wordt eerst van kracht. indien de instemming is verkregen van de gemeentelijke 
afdeling, waaronder men ressorteert en na goedkeuring door het Iandeiijk Dageiijkr 
Bestuur van het CDA. 

Artikel 23 

In alle gevallen waarin dit reglement. de CDA-scatuten en andere CD-4-reglementen niet 
voorzien. beslist het bestuur. 
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