
BIJLAGE D1 - COMPARE WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET
PARTIJCONGRES

wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting
REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET
PARTIJCONGRES VAN HET CDA

HOOFDSTUK 1: VAN DE
LEIDING VAN DE
VERGADERING
ARTIKEL 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder voorzitter
verstaan de partijvoorzitter dan wel degene die in zijn plaats
optreedt.
ARTIKEL 2
Het dagelijks bestuur van de partij heeft de leiding van de
vergaderingen van het partijcongres.

Het dagelijks landelijk bestuur van de partij heeft de leiding
van de vergaderingen van het partijcongres.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 3
De voorzitter is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van
de vergaderingen en de daarop plaatsvindende beraadslagingen.
ARTIKEL 4
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De voorzitter zorgt dat de bepalingen van statuten, huishoudelijk
reglement van deze partij en dit reglement voorzover van
toepassing worden nageleefd.
ARTIKEL 5
Men richt het woord tot de vergadering via de voorzitter. De
voorzitter bepaalt de duur van de toegestane spreektijd.
ARTIKEL 6
De voorzitter is bevoegd iemand desgevraagd het woord te
verlenen. De voorzitter is bevoegd de/een spreker het woord te
ontnemen indien deze zich naar het oordeel van de voorzitter
buiten de vergaderorde begeeft.
ARTIKEL 7
1. De voorzitter kan de vergadering schorsen.
2. De schorsing gaat als regel de tijd van vijf kwartier niet
te boven tenzij bijzondere omstandigheden dit wenselijk
maken.

HOOFDSTUK  2: VAN DE
STEMMINGEN
ARTIKEL 8
Aan de stemming kan worden deelgenomen door de leden die
stemgerechtigd zijn.
ARTIKEL 9
Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. Stemming bij
volmacht is niet toegestaan.
ARTIKEL 10
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Besluiten worden, tenzij bij statuten en/of reglement(en) anders
bepaald, genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden
genomen wanneer niet meer dan vijfenzeventig stemgerechtigde
leden aanwezig zijn.
ARTIKEL 11
1. Indien vastgesteld is dat het vereiste quorum ontbreekt, wordt
een nieuwe vergadering belegd. Inzake de oproep voor een
nieuwe vergadering dient een termijn van ten minste veertien
dagen in acht genomen te worden.
2. Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden
in de nieuwe vergadering geldige besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is
bepaald.
ARTIKEL 12
1. Over personen wordt schriftelijk gestemd, conform het
bepaalde in artikel 103 van de statuten.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, conform het bepaalde
in artikel 103 van de statuten.
3. Een alternatieve wijze van stemmen dient in
overeenstemming te zijn met artikel 104 statuten.

HOOFDSTUK 3: VAN DE
BEHANDELING VAN
VOORSTELLEN
ARTIKEL 13
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Bij elk in behandeling gebracht voorstel dat in onderdelen of
punten is gesplitst, wordt eerst beraadslaagd over het voorstel in
zijn geheel en daarna over de onderdelen of artikelen
afzonderlijk.
ARTIKEL 14
1. Zijn over een onderwerp verschillende voorstellen ingediend
dan worden deze achtereenvolgens in stemming gebracht, te
beginnen met het voorstel van de verste strekking. De voorzitter
geeft vóór een stemming aan wat de volgorde is. Zonder
tegenvoorstel wordt de door de voorzitter aangegeven volgorde
van behandeling als bindend aanvaard.
2. Over voorgestelde amendementen wordt gestemd vóór het
voorstel, waarop zij betrekking hebben. Begonnen wordt met
het amendement, dat van het oorspronkelijke voorstel het
meeste afwijkt met als algemeen uitgangspunt dat de
inhoudsvolgorde zoveel als mogelijk wordt gevolgd.
3. Over sub-amendementen wordt conform het vorige lid
gestemd vóór de stemming over het amendement waarop zij zijn
ingediend.
4. Wordt een voorstel, amendement of sub-amendement, als
bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, aangenomen, dan
vervallen automatisch de minder verstrekkende voorstellen,
amendementen of sub-amendementen.
5. Voorstellen over onderwerpen die niet tot de statutaire
bevoegdheden van het partijcongres behoren, worden niet
behandeld.
ARTIKEL 15
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1. Is een voorstel, waarover gestemd moet worden, in
onderdelen of punten verdeeld, dan wordt ten aanzien van elk
onderdeel of artikel en de daarop ingediende amendementen en
sub-amendementen gehandeld als in artikel 19 is aangegeven.
2. Nadat de stemming over de onderdelen of punten heeft
plaatsgehad, wordt gestemd over het voorstel in zijn geheel.
ARTIKEL 16
1. Een voorstel dat de orde van de vergadering of de agenda
betreft, wordt in behandeling genomen, voordat de vergadering
wordt voortgezet.
2. De voorzitter is gerechtigd zonder raadpleging van het
dagelijks bestuur een voorstel van orde van een pre-advies te
voorzien.

2. De voorzitter is gerechtigd zonder raadpleging van het
dagelijks landelijk bestuur een voorstel van orde van een
pre-advies te voorzien.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

HOOFDSTUK 4: VAN DE
DEELSESSIES
ARTIKEL 17
1. De plenaire vergadering van het partijcongres kan opgesplitst
worden in deelsessies ter bespreking van en/of besluitvorming
over deelonderwerpen.
2. Op de orde van de vergadering van de deelsessies is dit
reglement zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. Het dagelijks bestuur stelt een nader tijdstip vast waarop
voorstellen, e.d. uiterlijk ingediend moeten worden om voor
behandeling in de deelsessies in aanmerking te komen.

3. Het dagelijks landelijk bestuur stelt een nader tijdstip
vast waarop voorstellen, e.d. uiterlijk ingediend moeten
worden om voor behandeling in de deelsessies in aanmerking
te komen.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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4. Het dagelijks bestuur spant zich ervoor in dat de op de
vergadering van het partijcongres aanwezige stemgerechtigde
leden evenwichtig over de deelsessies verdeeld worden.

4. Het dagelijks landelijk bestuur spant zich ervoor in dat de
op de vergadering van het partijcongres aanwezige
stemgerechtigde leden evenwichtig over de deelsessies
verdeeld worden.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

5. Deze deelsessies staan onder leiding van een lid van het
dagelijks bestuur.

5. Deze deelsessies staan onder leiding van een lid van het
dagelijks landelijk bestuur.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

6. Het dagelijks bestuur wijst voor iedere deelsessie een
secretaris aan.

6. Het dagelijks landelijk bestuur wijst voor iedere
deelsessie een secretaris aan.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 18
1. Voorstellen, moties, resoluties, amendementen en
sub-amendementen omtrent het onderwerp dat in de deelsessie
aan de orde is, kunnen slechts in die deelsessie worden
ingediend en worden van daaruit doorgeleid naar het plenaire
partijcongres.
2. Indien in een deelsessie voorstellen, e.d. betrekking hebbend
op het onderwerp waarmee de deelsessie is belast, met 2/3
meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden aanvaard,
worden deze voorstellen e.d., met inachtneming van lid 5 van dit
artikel, geacht te zijn aanvaard door het partijcongres. Zij
worden slechts medegedeeld aan het plenaire partijcongres.
3. Voorstellen e.d. die door een gewone meerderheid van de
deelsessie worden ondersteund, doch geen 2/3 meerderheid
verwerven, worden ter definitieve besluitvorming doorgeleid
naar het plenaire partijcongres. Het dagelijks bestuur brengt
daartoe een pre-advies uit.

3. Voorstellen e.d. die door een gewone meerderheid van de
deelsessie worden ondersteund, doch geen 2/3 meerderheid
verwerven, worden ter definitieve besluitvorming doorgeleid
naar het plenaire partijcongres. Het dagelijks landelijk
bestuur brengt daartoe een pre-advies uit.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd om eventuele
onevenwichtigheden in door de deelsessies genomen besluiten
over voorstellen e.d. in de plenaire vergadering ter definitieve
besluitvorming voor te leggen.

4. Het dagelijks landelijk bestuur is bevoegd om eventuele
onevenwichtigheden in door de deelsessies genomen
besluiten over voorstellen e.d. in de plenaire vergadering ter
definitieve besluitvorming voor te leggen.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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HOOFDSTUK 5: VAN
HET TELLEN VAN DE
STEMMEN

ARTIKEL 19
1. Ten behoeve van het tellen van de schriftelijk uitgebrachte
stemmen benoemt de voorzitter uit het midden van de
aanwezige leden van de vergadering een stemcommissie.

.

2. De stemcommissie is belast met de vaststelling van de uitslag
van de schriftelijk stemming.
ARTIKEL 20
1. Ten behoeve van het tellen van de niet schriftelijk
uitgebrachte stemmen kan de voorzitter een of meer
stemopnemers aanwijzen.
2. De stemopnemers zijn belast met het tellen van de niet
schriftelijk uitgebrachte stemmen en brengen hiervan verslag uit
aan de voorzitter, die hiervan mededeling doet aan de
vergadering.

HOOFDSTUK 6: VAN DE
BESLUITENLIJST
ARTIKEL 21
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Van elke vergadering van het partijcongres wordt een
besluitenlijst gemaakt, die in de volgende vergadering van het
partijcongres wordt vastgesteld.
ARTIKEL 22
De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de
besluitenlijst van de vergaderingen.
ARTIKEL 23
De besluitenlijst vermeldt in elk geval:
a. een opgaaf van de ingekomen stukken, de gedane voorstellen
en de genomen besluiten.
b. de zakelijke inhoud van de afzonderlijke genomen besluiten,
zowel in de plenaire vergadering als in deelsessie van het
partijcongres.
c. de uitslag van de stemmingen, indien geteld met precieze
vermelding daarvan.
ARTIKEL 24
Ieder lid heeft het recht om bij de vermelding van een besluit,
zonder of met opgaaf van redenen, in de besluitenlijst te doen
aantekenen, dat hij zich met dat besluit niet heeft verenigd, mits
hij het verzoek daartoe direct bij het nemen van het besluit doet.
ARTIKEL 25
Bezwaren tegen de tekst van de besluitenlijst dienen ten minste
24 uur voor de aanvang van de partijcongresvergadering waarop
deze wordt vastgesteld door het CDA-bureau te zijn ontvangen.
ARTIKEL 26
De voorzitter legt de besluitenlijst ter goedkeuring voor aan de
vergadering.
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HOOFDSTUK 7:
ONVOORZIENE
GEVALLEN
ARTIKEL 27
In alle gevallen waarin dit reglement, de statuten en/of het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het dagelijks
bestuur.

In alle gevallen waarin dit reglement, de statuten en/of het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het dagelijks
landelijk bestuur.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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