
 

 
Interne partijverklaring CDA 
verkiezingen Tweede Kamer 

 
Omdat ik voor de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Christen Democratisch Appèl           
(hierna: “CDA”) op de kandidatenlijst sta voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 17               
maart 2021, verklaar ik het volgende: 
 

● Ik ben lid van het CDA en ik voldoe aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan het                  
lidmaatschap van de Tweede Kamer. 

● Ik onderschrijf het Program van Uitgangspunten van het CDA. Ik stem in met het              
betreffende verkiezingsprogram van het CDA. Als ik van mijn recht van gravamen            
(bezwaren tegen gedeelten van het verkiezingsprogram en/of het Program van          
Uitgangspunten) gebruik maak, zal ik de beslissing van het Partijbestuur respecteren. 

● Ik onderschrijf de statuten en reglementen van het CDA. 
● Ik zal de door het partijcongres vastgestelde procedures volledig in acht nemen en             

onder de verantwoordelijkheid van het Partijbestuur vastgestelde verklaringen en         
machtigingen, op een door het Partijbestuur nader vast te stellen tijdstip vóór de dag              
van de kandidaatstelling, ondertekenen en deze gedurende de gehele zittingsperiode          
niet herroepen, tenzij het Partijbestuur ontheffing verleent.  

● Ik zal mij integer gedragen en mij onthouden van gedragingen die mijn functie als              
politicus of het CDA compromitteren en/of schade toebrengen, in dat kader heb ik             
kennis genomen van de CDA brochure ‘Een betrouwbaar politicus; grondhouding          
voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA’ en zal in lijn           
daarmee handelen. 

● Ik ben ervan op de hoogte dat ik toestemming nodig heb van het Partijbestuur voor               
een eventuele combinatie van het lidmaatschap van de Tweede Kamer met andere            
politieke functies, partijfuncties en/of maatschappelijke functies. 

● Ik ben ervan op de hoogte dat de cumulatie is uitgesloten van politieke functies,              
partijfuncties en/of maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt           
of van de partij schaadt, doordat de cumulatie tot een belangenvermenging leidt die             
de integriteit van de politieke besluitvorming aantast of tot een zodanige belasting            
van de betrokken persoon leidt, dat in redelijkheid geen behoorlijke vervulling van de             
politieke functie en/of partijfunctie is te verwachten. 

● Ik zal al mijn functies en nevenfuncties voorleggen aan de Toetsingscommissie en ik             
zal zorgen dat ik geen onverenigbare functies bekleed. 

 



  
 
 
 
 

● Ik zal wijzigingen in mijn functies en nevenfuncties gedurende mijn zittingsperiode           
per omgaande doorgeven aan het Partijbestuur en aan de griffie van de Tweede             
Kamer. 

● Ik ben niet tegelijk ook kandidaat voor een andere partij. Ik ben ook geen lid van een                 
andere politieke partij dan het CDA. 

● Ik zal mijn zetel in de Tweede Kamer innemen en de hele zittingsperiode als lid               
aanblijven, tenzij het Partijbestuur hiervan ontheffing verleent. 

● Ik zal de CDA-leden regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen in de             
Tweede Kamer en zal ook geregeld uitleg geven over het gevoerde beleid. 

● Ik zal in fractieverband samenwerken met mijn collega’s van het CDA. Wanneer ik uit              
de betreffende CDA-fractie zou stappen en/of mijn CDA lidmaatschap opzeg, dan zal            
ik ook mijn zetel opgeven. 

● Ik zal de andere kandidaten op de kandidatenlijst niet schaden ten gunste van mijzelf. 
● Ik neem actief deel aan de gezamenlijke campagneactiviteiten voor de Tweede           

Kamerverkiezingen. Ik zal mij onthouden van voorkeursacties, tenzij ik daar          
uitdrukkelijk goedkeuring voor heb gekregen van het Partijbestuur. 

● Ik blijf altijd de CDA-boodschap uitdragen en ben mij bewust van de positie van              
volksvertegenwoordiger namens het CDA. 

● Ik zal gedurende mijn zittingsperiode actief werken aan mijn (verdere) vakmatige           
ontwikkeling als lid van de Tweede Kamer en sta daarbij open voor suggesties die mij               
daarvoor worden aangereikt. 

● Ik heb kennisgenomen van en zal mij houden aan de vastgestelde landelijke            
bijdrageregeling (LBR), een regeling die normen en randvoorwaarden stelt voor          
bijdragen van CDA-volksvertegenwoordigers en -bestuurders aan de diverse        
partijorganen. 

 
 
Naam: _____________________________  
 
 
 
Datum:_____________________________ 
 
 
 
Handtekening: _____________________________ 
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