BIJLAGE D2 - COMPARE WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE VASTSTELLING VAN
PROGRAMMA’S
wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
wijziging binnen een artikel naar zowel ‘landelijk bestuur’ als ‘verenigingsraad’
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst

Voorgestelde wijzigingen

Toelichting

REGLEMENT VOOR DE
VASTSTELLING VAN
PROGRAMMA’S
ARTIKEL 1
1. Het partijbestuur stelt de ontwerptekst op van:
a. het Program van Uitgangspunten;
b. het programma ten behoeve van de verkiezingen van de leden
van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
c. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden
van het Europese Parlement.

2. Het partijbestuur kan daartoe één of meer bijzondere
commissies benoemen.

1. Het partijbestuur landelijk bestuur stelt de ontwerptekst Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
op van:
a. het Program van Uitgangspunten;
b. het programma ten behoeve van de verkiezingen van de
leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal;
c. het program ten behoeve van de verkiezingen van de leden
van het Europese Parlement.
2. Het partijbestuur landelijk bestuur kan daartoe één of
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
meer bijzondere commissies benoemen.
NIEUW 3. Het landelijk bestuur bespreekt de hoofdlijnen
van de ontwerptekst met de verenigingsraad.
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3. Het partijbestuur maakt de ontwerptekst bekend aan de
34. Het partijbestuur landelijk bestuur maakt de
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
afdelingen, de bijzondere organisaties, als bedoeld in hoofdstuk ontwerptekst bekend aan de afdelingen, de bijzondere
E van de statuten, en de leden.
organisaties, als bedoeld in hoofdstuk E van de statuten, en de
leden.
4. Voor de opstelling van de ontwerptekst en de vaststelling van 45. Voor de opstelling van de ontwerptekst en de vaststelling
programma’s, welke niet in het eerste lid van dit artikel zijn
van programma’s, welke niet in het eerste lid van dit artikel
genoemd, wordt door de betrokken partijorganen en/of
zijn genoemd, wordt door de betrokken partijorganen en/of
afdelingen de in dit reglement vastgelegde procedure zoveel
afdelingen de in dit reglement vastgelegde procedure zoveel
mogelijk gevolgd.
mogelijk gevolgd.
ARTIKEL 2
1. De leden zijn bevoegd voorstellen tot amendementen op de
ontwerptekst in te dienen op de vergadering van de
gemeentelijke afdeling waaronder zij ressorteren.
2. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling kan eveneens
amendementen voorstellen.
3. Op een vergadering van de gemeentelijke afdeling wordt over
deze voorstellen tot amendementen gestemd.
4. De aldus aangenomen voorstellen tot amendementen worden 4. De aldus aangenomen voorstellen tot amendementen
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
door het bestuur van de gemeentelijke afdeling binnen een door worden door het bestuur van de gemeentelijke afdeling
het partijbestuur te bepalen termijn, als amendementen op de binnen een door het partijbestuur landelijk bestuur te
ontwerptekst, ingediend bij de provinciale afdeling, waaronder bepalen termijn, als amendementen op de ontwerptekst,
zij ressorteren.
ingediend bij de provinciale afdeling, waaronder zij
ressorteren.
5. De in artikel 4 van het huishoudelijk reglement bedoelde
5. De in artikel 4 van het huishoudelijk reglement bedoelde
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
leden kunnen hun voorstellen tot amendementen rechtstreeks
leden kunnen hun voorstellen tot amendementen rechtstreeks
indienen bij de provinciale afdeling Zuid-Holland, tenzij zij aan indienen bij de provinciale afdeling Zuid-Holland, tenzij zij
het dagelijks bestuur te kennen hebben gegeven onder een
aan het dagelijks landelijk bestuur te kennen hebben
andere gemeentelijke of provinciale afdeling te willen
gegeven onder een andere gemeentelijke of provinciale
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ressorteren, dan wel onder een buitenlandse afdeling te willen
ressorteren.
ARTIKEL 3
1. De ontwerptekst en de daarop door de gemeentelijke
afdelingen ingediende voorstellen tot amendementen worden
behandeld in een vergadering van de provinciale afdeling binnen
een door het partijbestuur vast te stellen termijn.
2. De provinciale afdeling rubriceert de ingediende voorstellen
tot amendementen, die op één onderwerp betrekking hebben.
3. De provinciale afdeling besluit, door middel van stemming,
welke voorstellen tot amendementen worden overgenomen om
als amendementen doorgezonden te worden aan het
partijcongres, met een maximum van vijftig amendementen per
afdeling.
4. De provinciale afdeling is bevoegd ook zelfstandig
amendementen op de ontwerptekst bij het partijcongres in te
dienen.
ARTIKEL 4
De provinciale afdeling zendt de amendementen binnen een
door het partijbestuur vast te stellen termijn toe aan het
CDA-bureau.
ARTIKEL 5
De buitenlandse afdelingen, bijzondere organisaties, als bedoeld
in hoofdstuk E van de statuten, de Commissie Buitenland en
honderd individuele leden zijn eveneens bevoegd tot het
indienen van amendementen, welke aan het CDA-bureau dienen
te worden toegezonden, binnen de in artikel 4 van dit reglement

afdeling te willen ressorteren, dan wel onder een buitenlandse
afdeling te willen ressorteren.
1. De ontwerptekst en de daarop door de gemeentelijke
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
afdelingen ingediende voorstellen tot amendementen worden
behandeld in een vergadering van de provinciale afdeling
binnen een door het partijbestuur landelijk bestuur vast te
stellen termijn.

De provinciale afdeling zendt de amendementen binnen een
door het partijbestuur landelijk bestuur vast te stellen
termijn toe aan het CDA-bureau.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

De buitenlandse afdelingen, bijzondere organisaties, als
Toevoeging bevoegdheid netwerken.
bedoeld in hoofdstuk E van de statuten, de Commissie
Buitenland, een netwerk en honderd individuele leden zijn
eveneens bevoegd tot het indienen van amendementen, welke
aan het CDA-bureau dienen te worden toegezonden, binnen
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bedoelde termijn. Het maximumaantal amendementen dat de
genoemde partijen in dit artikel op deze wijze mag indienen is
tien.
ARTIKEL 6
De overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van dit reglement
ingediende amendementen worden door het CDA-bureau
gerubriceerd op onderwerp en volgorde van de ontwerptekst en
met vermelding van de respectievelijke indieners. Dit overzicht
van amendementen wordt, met de ontwerptekst, bekend
gemaakt aan de afdelingen en aan de leden, binnen een door het
partijbestuur vast te stellen termijn.
ARTIKEL 7
Het partijbestuur is bevoegd, op grond van de ingediende
amendementen, wijzigingen in zijn ontwerptekst aan het
partijcongres voor te stellen. Dit dient eveneens te geschieden
binnen de in artikel 6 van dit reglement bedoelde termijn. Deze
wijzigingen worden binnen de in artikel 6 van dit reglement
bedoelde termijn bekend gemaakt aan de leden.

de in artikel 4 van dit reglement bedoelde termijn. Het
maximumaantal amendementen dat de genoemde partijen in
dit artikel op deze wijze mag indienen is tien.
De overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van dit reglement
ingediende amendementen worden door het CDA-bureau
gerubriceerd op onderwerp en volgorde van de ontwerptekst
en met vermelding van de respectievelijke indieners. Dit
overzicht van amendementen wordt, met de ontwerptekst,
bekend gemaakt aan de afdelingen en aan de leden, binnen
een door het partijbestuur landelijk bestuur vast te stellen
termijn.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

Het partijbestuur landelijk bestuur is bevoegd, op grond
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
van de ingediende amendementen, wijzigingen in zijn
ontwerptekst aan het partijcongres voor te stellen. Dit dient
eveneens te geschieden binnen de in artikel 6 van dit
reglement bedoelde termijn. Deze wijzigingen worden binnen
de in artikel 6 van dit reglement bedoelde termijn bekend
gemaakt aan de leden.

ARTIKEL 8
Buitenlandse afdelingen, bijzondere organisaties, als bedoeld in
hoofdstuk E van de statuten, de Commissie Buitenland of een
groep van honderd leden kunnen een door hen, ingediend
amendement, door middel van een door hen aangewezen
vertegenwoordiger op deze vergadering van het partijcongres
toelichten.
ARTIKEL 9
4

1. Het partijcongres beslist over de ingediende amendementen
en de eventueel door het partijbestuur voorgestelde
wijzigingen op de ontwerptekst.
2. Na de besluitvorming omtrent ingediende amendementen en
de eventueel door het partijbestuur voorgestelde wijzigingen
op de ontwerptekst stelt het partijcongres de tekst van een in
artikel 1 lid 1 van dit reglement genoemd programma vast,
waarmee het definitief is vastgesteld als programma van het
CDA.
ARTIKEL 10
Voor de definitieve vaststelling, wijziging en/of aanvulling van
het Program van Uitgangspunten, is in afwijking van dit
reglement en overeenkomstig artikel 31 sub j van de statuten
een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen
van het partijcongres vereist.
ARTIKEL 11
Bij onvoorziene omstandigheden neemt het partijbestuur
versterkt met een extra afgevaardigde per provinciale afdeling,
als plaatsvervanger van het partijcongres, op voorstel van het
dagelijks bestuur, de vereiste beslissingen, met dien verstande,
dat de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk worden
toegepast. Onvoorziene omstandigheden kunnen op geen enkel
moment van toepassing zijn op de vaststelling, wijziging en/of
aanvulling van het in artikel 1 lid 1 onder a van dit reglement
genoemde Program van Uitgangspunten.

1. Het partijcongres beslist over de ingediende amendementen Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
en de eventueel door het partijbestuur landelijk bestuur
voorgestelde wijzigingen op de ontwerptekst.
2. Na de besluitvorming omtrent ingediende amendementen Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
en de eventueel door het partijbestuur landelijk bestuur
voorgestelde wijzigingen op de ontwerptekst stelt het
partijcongres de tekst van een in artikel 1 lid 1 van dit
reglement genoemd programma vast, waarmee het definitief
is vastgesteld als programma van het CDA.

Bij onvoorziene omstandigheden neemt het partijbestuur
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
landelijk bestuur versterkt met een extra afgevaardigde per
provinciale afdeling, als plaatsvervanger van het
partijcongres, op voorstel van het dagelijks bestuur, de
vereiste beslissingen, met dien verstande, dat de bepalingen
van dit reglement zoveel mogelijk worden toegepast.
Onvoorziene omstandigheden kunnen op geen enkel moment
van toepassing zijn op de vaststelling, wijziging en/of
aanvulling van het in artikel 1 lid 1 onder a van dit reglement
genoemde Program van Uitgangspunten.
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