
 
Voorstel   tot   wijziging   van   art.   35   -   38   statuten   en   art.   24   -   29   huishoudelijk   reglement  

 
STATUTEN  
 
VERENIGINGSRAAD:   SAMENSTELLING  
 
ARTIKEL   35  

1. De   verenigingsraad   bestaat   uit:   
a. stemhebbende   leden:  

i. van   iedere   provinciale   afdeling   één   vertegenwoordiger   te   kiezen   door   het  
bestuur   van   de   provinciale   afdelingen;  

ii. maximaal   twaalf   leden   te   kiezen   door   de   doelgroep-   of   thematische   netwerken.  
Ieder   doelgroep-   of   thematisch   netwerk   kiest   hiervoor   één   lid;  

iii. één   lid   van   het   bestuur   van   het   CDJA,   bij   voorkeur   de   voorzitter.  
b. adviserende   leden:  

i. de   fractievoorzitter   in   de   Eerste   Kamer   der   Staten-Generaal;  
ii. de   fractievoorzitter   in   de   Tweede   Kamer   der   Staten-Generaal;  
iii. de   voorzitter   van   de   CDA-delegatie   in   de   EVP-fractie;   
iv. de   directeur   van   het   Wetenschappelijk   Instituut;  
v. de   voorzitter   van   de   Bestuurdersvereniging.  

2. Indien   de   partij   meer   dan   twaalf   erkende   netwerken   kent,   worden   vertegenwoordigers  
aangewezen   van   de   twaalf   meest   vitale   netwerken.   Een   vitaliteitstoets   vindt   iedere   twee   jaar  
plaats   en   wordt   uitgevoerd   door   het   landelijk   bestuur;  

3. De   provinciale   afdelingen   of   de   doelgroep-   of   thematische   netwerken   kunnen   voor   hun  
vertegenwoordiging   in   de   verenigingsraad   plaatsvervangers   aanwijzen   overeenkomstig   de  
procedure   die   is   vastgelegd   in   de   statuten   en/of   desbetreffende   reglementen.  

4. De   vergaderingen   van   de   verenigingsraad   worden   voorgezeten   door   een   jaarlijks   roulerend  
technisch   voorzitter   uit   zijn   midden.   De   technisch   voorzitter   is   stemhebbend   lid   van   de  
verenigingsraad.  

5. Het   landelijk   bestuur   wordt   uitgenodigd   voor   de   vergaderingen   van   de   verenigingsraad.  
6. Medewerkers   van   het   CDA-bureau   kunnen   niet   tevens   lid   zijn   van   de   verenigingsraad.  

 
VERENIGINGSRAAD:   TAKEN   EN   BEVOEGDHEDEN  
 
ARTIKEL   36  
De   verenigingsraad   heeft   tot   taak   en   is   bevoegd   tot:  

1. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   de   strategische   kaders   voor   de   (middel)lange   termijn,  
inclusief   de   strategische   meerjarenplannen   en   jaarplannen   van   het   landelijk   bestuur ;  

2. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   het   politieke   beleid   van   de   fracties   in   de   Eerste   en  
Tweede   Kamer   der   Staten-Generaal   en   van   de   CDA-delegatie   in   de   EVP-fractie;  



 
3. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   de   jaarlijkse   begroting,   de   meerjarenbegroting   en   de  

financiële   strategie,   in   samenspraak   met   een   vertegenwoordiger   van   de   auditcommissie;  
4. het   goedkeuren   van   advieslijsten   ten   behoeve   van   de   verkiezing   der   leden   van   de   Eerste   en  

Tweede   Kamer   der   Staten-Generaal   en   van   de   verkiezing   der   leden   van   het   Europees  
Parlement;  

5. het   goedkeuren   van   een   voordracht   voor   de   lijsttrekker   ten   behoeve   van   de   verkiezing   der  
leden   van   de   Eerste   en   Tweede   kamer   der   Staten-Generaal   en   van   de   verkiezing   der   leden  
van   het   Europees   Parlement;  

6. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   het   verkiezingsprogramma   voor   de   verkiezingen   van  
de   leden   van   de   Tweede   Kamer   der   Staten-Generaal   en   van   de   leden   van   het   Europees  
Parlement.   

7. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   de   leidraad   voor   het   verkiezingsprogramma   voor   de  
verkiezingen   van   de   leden   van   de   Provinciale   Staten,   de   waterschappen   en   de   gemeenteraad;  

8. het   bespreken   van   en   het   reflecteren   op   het   blijvend   (door)ontwikkelen   van   de   partij   in   de  
context   van   veranderingen   in   de   samenleving,   inclusief   een   periodieke   evaluatie   van   het  
besturingsmodel   van   het   CDA;   

9. Het   kennisnemen   van   publicaties   ontstaan   ten   gevolge   van   het   proces   van   politieke  
meningsvorming,   het   (interne)   debat   en   de   standpuntbepaling   alsook   publicaties   gericht   op  
interne   dienstverlening   (zoals   handreikingen);  

10. Het   goedkeuren   van   een   voordracht   voor   de   verkiezing   van   de   partijvoorzitter;  
11. Het   kennis   nemen   van   voordrachten   van   leden   van   het   landelijk   bestuur;  
12. Het   in   zwaarwegende   omstandigheden   schorsen   van   leden   van   het   landelijk   bestuur,   in   welk  

geval   een   gekwalificeerde   meerderheid   vereist   is   van   tweederde   van   de   stemmen.  
 
LANDELIJK   BESTUUR:   SAMENSTELLING  
 
ARTIKEL   37  

1. Het    landelijk   bestuur   bestaat   uit:  
a. de   voorzitter,   in   functie   gekozen   door   de   leden;  
b. de   vice-voorzitter,   secretaris   en   penningmeester   van   de   partij,   te   kiezen   door   het  

partijcongres   en   in   functie   benoemd   door   het   landelijk   bestuur;  
c. een   door   het   landelijk   bestuur   vast   te   stellen   aantal   van   ten   minste   drie   en   ten   hoogste  

vijf   andere   bestuursleden,   te   kiezen   door   het   partijcongres.  
2. Het    landelijk   bestuur   kan   zich   te   allen   tijde   laten   bijstaan   door   adviseurs.  
3. Medewerkers   van   het   CDA-bureau   kunnen   niet   tevens   lid   zijn   van   het   landelijk   bestuur.  

 
LANDELIJK   BESTUUR:   TAKEN   EN   BEVOEGDHEDEN  
 
ARTIKEL   38  
Het   landelijk   bestuur   heeft   onder   meer   tot   taak   en   is   bevoegd   tot:  

1. het   leiding   geven   aan   alle   politieke   en   organisatorische   activiteiten   van   en   binnen   de   partij;  



 
2. het   opstellen   van   strategische   kaders   voor   de   (middel)lange   termijn ,   uitgedrukt   in   strategische  

meerjarenplannen   en   doorvertaald   in   jaarplannen ;  
3. het   organiseren   en   faciliteren   van   politieke   meningsvorming,   debat   en   standpuntbepaling   in   de  

partij;  
4. het   scouten,   ontwikkelen   en   opleiden   van   politiek   en   bestuurlijk   talent;  
5. de   zorg   voor   het   beheer   van   de   geldmiddelen   en   eigendommen   van   de   partij;  
6. het   blijvend   ontwikkelen   van   de   partij   in   de   context   van   veranderingen   in   de   samenleving,  

inclusief   een   periodieke   evaluatie   van   het   besturingsmodel   van   het   CDA;  
7. de   zorg   voor   communicatie-   en   campagneactiviteiten,    waaronder   het   uitgeven   van   publicaties  

ontstaan   ten   gevolge   van   het   proces   van   politieke   meningsvorming,   het   (interne)   debat   en   de  
standpuntbepaling   alsook   publicaties   gericht   op   interne   dienstverlening   (zoals   handreikingen);  

8. het   vertegenwoordigen   van   de   vereniging)    naar   buiten   toe ,   met   dien   verstande   dat   de   partij   ten  
minste   wordt   vertegenwoordigd   door   de   (vice)voorzitter   samen   met   een   ander   lid   van   het  
landelijk   bestuur;  

9. het   bijeenroepen   van   het   partijcongres   door   toezending   van   de   oproep   aan   de   leden,   alsmede  
het   voorbereiden   van   de   besluitvorming   en   het   uitvoeren   van   de   besluiten   van   het  
partijcongres;  

10. het   toetsen   van   de   vitaliteit   van   de   doelgroep-   en   thematische   netwerken;  
11. het   voorbereiden   van   de   besluitvorming   en   uitvoering   van   de   besluiten   van   het   partijcongres;  
12. het   voorbereiden   en   organiseren   van   de   verkiezing   der   leden   van   de   Eerste   en   Tweede   Kamer  

der   Staten-Generaal   en   van   de   verkiezing   der   leden   van   het   Europees   Parlement;  
13. het   organiseren   van   de   totstandkoming   van   de   verkiezingsprogramma’s   voor   de   verkiezingen  

van   de   leden   van   de   Tweede   Kamer   der   Staten-Generaal   en   van   de   leden   van   het   Europees  
Parlement;  

14. het   vaststellen   van   een   leidraad   voor   het   programma   ten   behoeve   van   de   verkiezingen   van   de  
leden   van   de   Provinciale   Staten,   de   waterschappen   en   de   gemeenteraad;  

15. het   vaststellen   van   een   voordracht   voor   de   verkiezing   van   leden   van   het   landelijk   bestuur,  
alsmede   een   voordracht   voor   de   verkiezing   van   de   voorzitter;  

16. het   benoemen,   schorsen   en   ontslaan   van   personeel   van   het   CDA-bureau;  
17. het   instellen   en   opheffen   van   tijdelijke   of   permanente   commissies,   alsmede   de   benoeming   van  

de   leden   hiervan   en   het   vaststellen   van   reglementen   en/of   richtlijnen   voor   deze   commissies;  
18. de   verenigingsraad   in   staat   stellen   om   zijn   taken   en   bevoegdheden   uit   te   voeren;  
19. de   zorg   voor   de   handhaving   van   deze   statuten   en   de   bijbehorende   reglementen;  
20. het   nemen   van   beslissingen   in   spoedeisende   gevallen   en   in   alle   gevallen   waarin   door   de  

statuten   en   de   bijbehorende   reglementen   niet   is   voorzien.  
  



 
Voorstel   tot   wijziging   van   art.   35   -   38   statuten   en   art.   24   -   29   huishoudelijk   reglement  

HUISHOUDELIJK   REGLEMENT  
 
VERKIEZING   ALGEMEEN  
VERKIEZING   VOORZITTER  
Artikel   24  

1. De   periodieke   verkiezing   van   de   voorzitter   vindt   plaats   volgens   de   navolgende   procedure;  
a. Het    landelijk   bestuur    stelt   een   voordracht   op   voor   de   verkiezing   van   de   voorzitter   door  

de   leden.    De   voordracht   wordt   ter   goedkeuring   voorgelegd   aan   de  
verenigingsraad.    Ten   minste   acht   weken   voor   de   vergadering   van   het   partijcongres  
wordt   de   voordracht   openbaar   gemaakt   aan   de   leden   en   aan   de   afdelingen.   
de   uitslag   van   de   schriftelijke   verkiezing   van   de   voorzitter   wordt   vastgesteld,   als  
bedoeld   in    artikel   31   sub   k   van   de   statuten ,   Indien   sprake   is   van   een   meervoudige  
voordracht   wordt   deze   schriftelijk   ter   kennis   gebracht   aan   de   provinciale   en  
gemeentelijke   afdelingen   en   aan   de   leden.   Indien   sprake   is   van   een   enkelvoudige  
voordracht   wordt   deze   openbaar   gemaakt   aan   de   leden   en   naar   de   afdelingen  
gezonden.  

b. Gedurende   drie   weken   na   verzending   van   de   onder   sub   a   bedoelde   voordracht   heeft  
elk   lid   en   elke   gemeentelijke   of   provinciale   afdeling   de   bevoegdheid   schriftelijk   aan   het  
landelijk   bestuur    te   verzoeken   de   naam   van   een   door   hem   of   haar   gewenste  
kandidaat   toe   te   voegen.   Aan   dat   verzoek   wordt   voldaan   wanneer   het   door   ten   minste  
drie   provinciale   afdelingen   en/of   tien   gemeentelijke   en/of   buitenlandse   afdelingen   en/of  
één   procent   van   de   leden   wordt   gesteund.  

c. Ten   minste   vier   weken   voor   de   vergadering   van   het   partijcongres,   als   bedoeld   onder  
sub   a,   worden   de   leden   in   kennis   gesteld   van   de   voordracht   van   het    landelijk   bestuur  
en   de   eventuele   toegevoegde   kandidaten   voor   de   verkiezing   van   de   voorzitter.   Het  
landelijk   bestuur    bepaalt   gelijktijdig   op   welke   wijze   de   stemming   over   de   voordracht  
zal   plaatsvinden.  

d. Het    landelijk   bestuur    bepaalt   een   termijn   voor   het   uitbrengen   van   de   stem.  
e. Het    landelijk   bestuur    benoemt   een   stemcommissie   die   belast   wordt   met   de    controle  

van   de   stemmingsprocedure,    telling   van   de   uitgebrachte   stemmen,     wat    welke    wordt  
vastgelegd   in   een   proces-verbaal.  

f. Het   partijcongres   stelt   na   het   mondeling   verslag   van   de   stemcommissie   ter   vergadering  
de   uitslag   van   de   verkiezing   van   de   voorzitter   definitief   vast.   Bij   een   enkelvoudige  
voordracht   wordt   voorgesteld   om   de   voorgedragen   kandidaat   per   acclamatie   te  
benoemen.  

g. Voor   vervulling   van   een   tussentijdse   vacature   voor   de   functie   van   voorzitter   is   het  
bepaalde   sub   a   tot   en   met   f   zoveel   als   mogelijk   is,   van   overeenkomstige   toepassing.  

h. Indien   de   verkiezing   van   de   voorzitter   onverhoopt   samenvalt   met   landelijke,   provinciale  
of   regionale   verkiezingen   kan   het    landelijk   bestuur    besluiten   de   zittingsperiode   van   de  
voorzitter   te   verlengen   of   te   verkorten   met   zes   maanden.  



 
VERKIEZING    VRIJGEKOZEN    LEDEN    LANDELIJK   BESTUUR  
Artikel   25  

1. Ten   minste   zes   weken   voor   de   vergadering   van   het   partijcongres   waarin   de    vrijgekozen    leden  
van   het    landelijk   bestuur    worden   gekozen,   stelt   het    landelijk   bestuur    een   voordracht   op   voor  
de   verkiezing   van   deze   leden.   Het   definitieve   aantal    vrijgekozen    leden   wordt   bepaald   door   het  
landelijk   bestuur .   De   voordracht   wordt   bekendgemaakt   aan   de   leden   en   de   afdelingen.  

2. Gedurende   drie   weken   na   verzending   van   de   in   lid   1   bedoelde   voordracht   heeft   elk   lid   en/of  
afdeling   de   bevoegdheid   schriftelijk   aan   het    landelijk   bestuur    te   verzoeken   de   naam   van   een  
door   hem   of   haar   gewenste   kandidaat   toe   te   voegen.   Aan   dat   verzoek   wordt   voldaan   wanneer  
het   door   ten   minste   drie   provinciale   afdelingen   en/of   tien   gemeentelijke   afdelingen   en/of  
buitenlandse   afdelingen   tezamen   en/of   één   procent   van   de   leden   wordt   gesteund.  

3. Ter   vergadering   van   het   partijcongres   vindt   stemming   over   de   voordracht   plaats.   
4. Het    landelijk   bestuur    benoemt   uit   de   leden   een   stemcommissie,   die   belast   wordt   met   de  

telling   van   de   uitgebrachte   stemmen,   hetgeen   wordt   vastgesteld   in   een   proces-verbaal.  
5. Het   partijcongres   stelt   na   het   mondeling   verslag   van   de   ingestelde   stemcommissie   ter  

vergadering   de   uitslag   van   de   verkiezing   definitief   vast.   Is   sprake   van   een   enkelvoudige  
voordracht,   dan   wordt   voorgesteld   het   lid   bij   acclamatie   te   benoemen   door   het   partijcongres.  

6. De   leden   van   het   partijcongres   kunnen   voor   iedere   vacature   elk   één   stem   uitbrengen.  
7. Voor   de   vervulling   van   een   tussentijdse   vacature   voor   de   functie   van    vrijgekozen    lid   van   het  

landelijk   bestuur    is   het   bepaalde   in   lid   1   tot   en   met   lid   6,   zoveel   als   mogelijk   is,   van  
overeenkomstige   toepassing.  

 
C.   VERENIGINGSRAAD  
SAMENSTELLING  
Artikel   26  

1. De   zittingsduur   van   de   leden   van   de    verenigingsraad    is   vier   jaar.   Inzake   aftreden,  
herverkiezing   en   vervulling   van   tussentijdse   vacatures   is   het   bepaalde   in   de    artikelen   104   tot  
en   met   106   van   de   statuten    van   toepassing.  

2. De   in    artikel   32   sub   a.4   van   de   statuten    bedoelde   vertegenwoordigers   van   de   provinciale  
afdelingen   kunnen   zich   laten   vervangen   door   een   door   de   algemene   vergadering   van   de  
betreffende   provinciale   afdeling   aan   te   wijzen   ander   lid   van   het   bestuur   van   de   provinciale  
afdeling.  

3. De   in    artikel   32   sub   a.4   van   de   statuten    bedoelde   vertegenwoordigers   van   de   doelgroep-   of  
thematische   netwerken   kunnen   zich   laten   vervangen   door   een   door   het   netwerk   aan   te   wijzen  
plaatsvervangend   vertegenwoordiger.  

 
WERKWIJZE  
Artikel   27  

1. De   verenigingsraad   komt   ten   minste    drie    maal   per   jaar   in   vergadering   bijeen.  
2. Voorts   komt   de   verenigingsraad   bijeen   wanneer   het    landelijk   bestuur    daartoe   besluit   en/of  

wanneer    een   gewone   meerderheid   van   de   leden   van   de   verenigingsraad ,   met   opgaaf   van  



 
redenen,   dit   verzoeken.   Dit   verzoek   dient   schriftelijk   te   worden   ingediend   bij   het    landelijk  
bestuur ,   dat   binnen   vier   weken   na   verzending   aan   het   verzoek   moet   voldoen.   Voldoet   het  
landelijk   bestuur    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.  

3. De   plaats   en   het   tijdstip   van   de   vergaderingen   van   de    verenigingsraad    worden   door   het  
landelijk   bestuur    bepaald.  

4. De   vergaderingen   van   de    verenigingsraad    worden   geleid   door   een   jaarlijks   roulerend  
technisch   voorzitter,   zijnde   een   stemhebbend   lid   van   de    verenigingsraad .  

5. De   vergaderingen   van   de    verenigingsraad    zijn   besloten,   tenzij   en   voor   zover   de  
verenigingsraad    anders   besluit.  

6. De   verenigingsraad   bepaalt,   op   voorstel   van   het   landelijk   bestuur,   zijn   eigen  
vergaderorde.   De   agenda   wordt   bepaald   in   onderling   overleg   tussen   de   partijvoorzitter  
en   de   acterend   technisch   voorzitter   van   de   verenigingsraad.  

7. Het   CDA-bureau   zorgt,   onder   verantwoordelijkheid   van   het   landelijk   bestuur,    voor   een  
tijdige   oproep   tot   deelname   aan   een   vergadering   van   de    verenigingsraad    en   verzending   van  
alle   noodzakelijke   en   relevante   gegevens   aan   de   leden   van   de    verenigingsraad .  

8. Elk   lid   van   de    verenigingsraad    is   bevoegd   voor   of   tijdens   een   vergadering   voorstellen   ter  
behandeling   door   de    verenigingsraad    te   doen.   

9. De   verenigingsraad   bespreekt,   reflecteert   en   verricht   alle   werkzaamheden   die   krachtens   de  
bepalingen   van   de   statuten   en/of   reglementen   aan   hem   zijn   opgedragen.  

 
D.   LANDELIJK   BESTUUR  
SAMENSTELLING  
Artikel   28  

1. De   in    artikel   34   lid   1   sub   b,   c   en   d   van   de   statuten    bedoelde   leden   van   het    landelijk   bestuur  
worden   aangewezen   door    het   landelijk   bestuur     de   stemhebbende   leden   van   het   partijbestuur .  

2. De   zittingsduur   van   de   leden   van   het    landelijk   bestuur    is   vier   jaar.   Inzake   aftreden,  
herverkiezing   en   vervulling   van   tussentijdse   vacatures   is   het   bepaalde   in   de   statuten   van  
toepassing.  

3. De   leden   van   het    landelijk   bestuur    kunnen   zich   ter   vergadering   niet   laten   vervangen.  
 
WERKWIJZE  
Artikel   29  

1. Het    landelijk   bestuur    komt   ten   minste   tienmaal   per   jaar   in   vergadering   bijeen.  
2. Voorts   komt   het    landelijk   bestuur    bijeen   wanneer   de   voorzitter   daartoe   besluit   en/of   wanneer  

ten   minste   drie   leden   van   het    landelijk   bestuur ,   met   opgaaf   van   redenen,   dit   verzoeken.   Dit  
verzoek   dient   schriftelijk   te   worden   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   verzoekers   de   bevoegdheid   zelf   voor   bijeenroeping   zorg   te  



 
dragen,   waarbij   zij   tevens   zelf   kunnen   voorzien   in   de   leiding   van   die   vergadering   van   het  
landelijk   bestuur .  

3. De   plaats   en   het   tijdstip   van   de   vergaderingen   van   het    landelijk   bestuur    worden   door   de  
voorzitter   bepaald.  

4. De   vergaderingen   van   het    landelijk   bestuur    zijn   besloten.  
5. De   leiding   van   het    landelijk   bestuur    berust   bij   de   voorzitter.   Hij   bepaalt   de   orde   van   de  

vergaderingen   van   het    landelijk   bestuur .   De   secretaris   zorgt,   in   overleg   met   het   CDA-bureau,  
voor   een   tijdige   oproep   tot   deelname   aan   een   vergadering   van   het    landelijk   bestuur    en   voor  
verzending   van   alle   noodzakelijke   en   relevante   gegevens   aan   de   leden   van   het    landelijk  
bestuur .  

6. Het    landelijk   bestuur    bereidt   de   voorstellen   voor   ter   behandeling   door   de    verenigingsraad    en  
het    partijcongres    en   zorgt   voor   uitvoering   van   genomen   besluiten,   alsmede   voor   de  
handhaving   van   de   bepalingen   in   statuten   en/of   reglementen.  


