
UPDATE BESTUURSSTRUCTUUR CDA

De bestuursstructuur van de partij wordt gewijzigd. In 2020 is al een voorstel voorgelegd met
een bijbehorende statutenwijziging. Met de nieuwe structuur is in de praktijk al gewerkt, maar
de statuten zijn door de coronacrisis nog niet gewijzigd.
Verbeteringen voor de nieuwe structuur zijn door de Taskforce Governance van Yvonne van
Rooy opgesteld (https://www.cda.nl/actueel/nieuws/rapport-taskforce-governance) en later
besproken, waar nodig aangescherpt en definitief gemaakt door het partijbestuur. De nieuwe
opzet ziet er schematisch als volgt uit.

Landelijk bestuur
● De leden, inclusief de partijvoorzitter, worden gekozen door het congres;
● Het landelijk bestuur neemt besluiten over de dagelijkse, huishoudelijke zaken;
● Het landelijk bestuur geeft leiding aan alle politieke en organisatorische activiteiten in de

partij en doet de voorbereiding van de zaken waar de Verenigingsraad goedkeuring aan
moet geven;

● Het landelijk bestuur zoekt de verbinding met de geledingen en leden in de partij;
● Het landelijk bestuur zorgt dat debat en dialoog gestimuleerd wordt in de partij.

Verenigingsraad
● De Verenigingsraad heeft als leden de 12 provinciale voorzitters, de voorzitters van CDJA,

CDA-Vrouwen en CDA-Senioren, de vertegenwoordiger van het netwerkberaad en de
leden van het landelijk bestuur;

● De Verenigingsraad geeft goedkeuring aan de concept-kandidatenlijsten en
kandidaat-lijsttrekker voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, aan
de kandidaat-partijvoorzitter, aan de aan de concept-begroting en het
concept-jaarverslag, het concept-verkiezingsprogramma, een concept-statutenwijziging.
Als deze concepten van al deze zaken zijn goedgekeurd, worden ze vervolgens aan het
partijcongres voorgelegd voor definitieve bespreking en vaststelling;

● De  Verenigingsraad heeft ook een adviserende taak naar het Landelijk Bestuur inzake
onderwerpen als politieke ontwikkelingen, profielbeschrijvingen en ontwikkelen van
strategisch beleid;

● De leden van de Verenigingsraad geven de signalen vanuit hun achterban door, spreken
met de politiek leider en Tweede Kamerfractie, geven advies bij het strategisch
beleidskader.

https://www.cda.nl/actueel/nieuws/rapport-taskforce-governance


Netwerkberaad
● Het netwerkberaad is een nieuw orgaan en wordt gevormd door de trekkers van de

verschillende erkende netwerken die de partij kent. Erkende netwerken binnen de partij
vertegenwoordigen tenminste 100 leden rond een onderscheidend thema of specifieke
doelgroep;

● Doel van het netwerkberaad is om de inhoud die vanuit de verschillende netwerken
komt op één plek samen te brengen, hierover te overleggen en vanuit het
netwerkberaad de verbinding met de volksvertegenwoordigers van het CDA en met de
Verenigingsraad te zoeken. Bij het netwerkberaad zijn de BSV en het WI als adviseur
betrokken;

● Netwerken kunnen in de toekomst ook resoluties en amendementen indienen op de
verkiezingsprogramma’s en statuten, om ook op die manier inhoudelijk bij te dragen aan
de visievorming in de partij;

● Door het netwerkberaad worden dialoogsessies georganiseerd met de VR, LB, TK fractie
en met leden en geïnteresseerden.


