BIJLAGE D4 - COMPARE WIJZIGING REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP
wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst

Voorgestelde wijzigingen

Toelichting

1. De CvB beslist bij wege van arbitrage op ingestelde
beroepen tegen beslissingen van partijorganen en/of
afdelingen, waartegen krachtens de statuten van het CDA en
daaruit voortvloeiende reglementen beroep ingesteld kan
worden. De CvB beslist voorts bij wege van arbitrage over
geschillen die voortvloeien uit de toepassing van bepalingen
van deze statuten en reglementen. De CvB kan door het
partijbestuur of het dagelijks bestuur landelijk bestuur
verzocht worden een prejudiciële beslissing te geven met
betrekking tot de uitleg en/of toepassing van bepalingen uit
deze statuten en reglementen.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

REGLEMENT COMMISSIE VAN
BEROEP
ARTIKEL 1 - BIJZONDER ORGAAN
De Commissie van Beroep (hierna CvB te noemen) is een
bijzonder orgaan van het CDA als bedoeld in artikel 39 van de
statuten van het CDA.
ARTIKEL 2 - TAAK
1. De CvB beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen
tegen beslissingen van partijorganen en/of afdelingen,
waartegen krachtens de statuten van het CDA en daaruit
voortvloeiende reglementen beroep ingesteld kan worden. De
CvB beslist voorts bij wege van arbitrage over geschillen die
voortvloeien uit de toepassing van bepalingen van deze statuten
en reglementen. De CvB kan door het partijbestuur of het
dagelijks bestuur verzocht worden een prejudiciële beslissing
te geven met betrekking tot de uitleg en/of toepassing van
bepalingen uit deze statuten en reglementen.
2. De CvB treedt niet in de innerlijke waarde van aan haar ter
toetsing voorgelegde besluiten van organen, bijzondere organen
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(waaronder begrepen de organen van bijzondere partijorganen
die rechtspersoonlijkheid bezitten), bijzondere organisaties en
afdelingen (waaronder begrepen algemene vergaderingen,
besturen en commissies), behoudens marginale toetsing.
3. De uitspraak van de CvB inzake een ingesteld beroep of
voorgelegd geschil is bindend voor alle betrokkenen.
ARTIKEL 3 - LEDEN
De CvB bestaat uit vijf leden. De leden worden op voordracht
van het partijbestuur door het Partijcongres van het CDA
gekozen. Leden kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van de
besturen van de in artikel 19 van de statuten van het CDA
bedoelde organen, bijzondere organen en/of bijzondere
organisaties.
ARTIKEL 4
1. Indien een lid van de CvB direct of indirect is betrokken bij
een ingesteld beroep of voorgelegd geschil als bedoeld in artikel
2 van dit reglement, dient het zich ter zake van dit beroep te
verschonen.
2. Indien drie of meer leden van de CvB zich op grond van het
bepaalde in het vorige lid ter zake van het ingestelde beroep of
voorgelegde geschil moeten verschonen, of anderszins niet
beschikbaar zijn voor behandeling daarvan, wijst het dagelijks
bestuur van het CDA, uitsluitend ter zake van het betreffende
beroep of geschil, één of meer plaatsvervangers aan.
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voor. Het nieuw gekozen lid neemt in het rooster van aftreden
de plaats in van degene wiens vacature wordt vervuld. Het
rooster van aftreden wordt, indien nodig, aangepast.
ARTIKEL 6 - GRIFFIER
1. Het dagelijks bestuur van het CDA wijst, op voordracht van
de CvB, een griffier aan. De griffier kan geen medewerker zijn
van het Landelijk Partijbureau en kan niet tevens stemhebbend
lid zijn van de in artikel 19 van de statuten van het CDA
bedoelde organen, bijzondere organen en/of bijzondere
organisaties.
2. Wanneer de griffier direct of indirect is betrokken bij een
ingesteld beroep of voorgelegd geschil als bedoeld in artikel 2
van dit reglement, dient hij zich ter zake van dit beroep of
geschil te verschonen. Het dagelijks bestuur van het CDA wijst
in dat geval ter zake van het betreffende beroep of geschil een
plaatsvervangend griffier aan.
ARTIKEL 7 - INDIENING VAN HET BEROEPSCHRIFT
1. Een beroepschrift moet bevatten een opgave van de naam, zo
mogelijk de voornamen en het adres van de appellant en
zonodig de ten aanzien van de procedure gekozen woonplaats,
voorts een zo volledig mogelijke aanduiding van de naam en het
adres van het orgaan of verband van het CDA, dat de
aangevochten beslissing heeft genomen en een mededeling van
de vordering en gronden waarop deze berust.
2. Een beroepschrift moet worden ingediend bij het Landelijk
Partijbureau en door de appellant of zijn gemachtigde worden
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ondertekend. Het dient zo mogelijk vergezeld te gaan van
afschriften van de op de zaak betrekking hebbende stukken.
3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de eisen, vermeld in
het eerste en tweede lid, wijst de voorzitter de appellant op het
gepleegde verzuim en nodigt hij hem uit binnen acht dagen een
hersteld beroepschrift in te dienen.
4. De indiening van een beroepschrift heeft geen schorsende
werking ten aanzien van de aangevochten beslissing.
ARTIKEL 8 - BEHANDELING VAN HET
BEROEPSCHRIFT
1. De voorzitter zendt onmiddellijk na ontvangst van het
(hersteld) beroepschrift een exemplaar daarvan, vergezeld van
de overige ontvangen afschriften van de op de zaak betrekking
hebbende stukken, aan het orgaan of de afdeling dat de
aangevochten beslissing heeft genomen, alsmede, ter
kennisgeving, aan het dagelijks bestuur van het CDA.
2. Hij verzoekt daarbij hem binnen drie weken na ontvangst een
verweerschrift te doen toekomen met afschriften van de op de
zaak betrekking hebbende stukken, voor zover niet door de
appellant bij het (hersteld) beroepschrift overgelegd.
3. Na ontvangst van het verweerschrift zendt hij onverwijld een
exemplaar daarvan, vergezeld van de daarbij behorende
afschriften, aan de appellant, eventuele belanghebbende(n),
alsmede, ter kennisgeving, aan het dagelijks bestuur van het
CDA.
4. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur, waarop de
CvB de zaak mondeling zal behandelen. Die dag mag niet later
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worden gesteld dan zeven weken na ontvangst van het (hersteld)
beroepschrift. Op eenparig verzoek kan dit verlengd worden
door de voorzitter.
5. De voorzitter geeft partijen en het dagelijks bestuur tijdig
kennis van de plaats, de dag en het uur van de zitting, waarop de
zaak zal worden behandeld. Onder partijen moet worden
verstaan de appellant, het orgaan of verband van het CDA dat de
aangevochten beslissing heeft genomen en de eventuele direct
belanghebbende(n).
Partijen kunnen desgewenst getuigen ter zitting medebrengen.
6. Tot twee weken voor de mondelinge behandeling kan het
dagelijks bestuur schriftelijk een memorie betreffende het
geschil indienen. Onverwijld zendt de voorzitter een afschrift
van de memorie aan de partijen.
7. Ten minste acht dagen voor de zitting zendt de voorzitter aan
de leden van de CvB afschriften van alle op het geschil
betrekking hebbende stukken, voor zover die nog niet eerder
zijn toegezonden.
8. Het geschil wordt behandeld in een niet openbare zitting van
de CvB, waarbij ten minste drie leden van de CvB aanwezig
zijn. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Een
partij kan in afwezigheid van de andere partij(en) worden
gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een
zorgvuldige behandeling zal belemmeren, of indien tijdens het
horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan
geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Ook het
dagelijks bestuur kan verzoeken in afwezigheid van partijen te
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worden gehoord. De CvB beslist onmiddellijk op het verzoek.
Tegen de beslissing van de CvB is geen voorziening mogelijk.
9. Tijdens de zitting wordt aan de partijen gelegenheid gegeven
haar belangen voor te dragen of te doen voordragen, getuigen te
doen horen en kennis te nemen van alle op het geschil
betrekking hebbende stukken.
10. Elke partij draagt de eigen kosten, die van rechtsbijstand
daaronder begrepen.
ARTIKEL 9 - AFWIJKENDE WIJZE VAN BEHANDELING
VAN HET BEROEPSCHRIFT
1. Indien de voorzitter van oordeel is dat het beroep kennelijk
niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is,
kan hij op de stukken uitspraak doen zonder mondelinge
behandeling. Tegen de uitspraak van de voorzitter staat voor de
niet-ontvankelijk verklaarde, dan wel in het ongelijk gestelde
partij verzet open gedurende veertien dagen na verzending van
de uitspraak. Het verzet wordt behandeld door de CvB conform
artikel 8. De voorzitter die de uitspraak gaf, maakt alsdan geen
deel uit van de CvB die het verzet behandelt. Het verzet heeft
geen schorsende werking.
2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter een voorlopige
voorziening treffen. De behandeling van een spoedeisend geval
geschiedt zoveel mogelijk overeenkomstig artikel 8. De daar
genoemde termijnen worden zoveel bekort als de voorzitter
nodig acht met het oog op de spoedeisendheid van de zaak. De
verwerende partij dient echter altijd in de gelegenheid te worden
gesteld zijn standpunt mondeling voor te dragen. De beslissing
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kan mondeling geschieden, doch wordt in ieder geval binnen
drie dagen schriftelijk aan partijen en het dagelijks bestuur
verzonden. Tegen de beslissing van de voorzitter kan binnen
veertien dagen na de beslissing verzet worden gedaan door het
dagelijks bestuur en de door de niet-ontvankelijk verklaarde,
dan wel in het ongelijk gestelde partij. De laatste drie volzinnen
van het vorige lid zijn daarop van toepassing. Zonder verzet
geldt de beslissing van de voorzitter als uitspraak ten gronde.
ARTIKEL 10 - BESLISSING VAN DE COMMISSIE
1. Uiterlijk vier weken na de zitting beslist de CvB op het
beroepschrift.
2. Voor zover door de voorzitter geen gebruik wordt gemaakt
van het bepaalde in artikel 9, wordt de beslissing met gewone
meerderheid van stemmen genomen. Ingeval de stemmen
staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3. De uitspraak wordt met redenen omkleed en vermeldt de
namen van de leden die de beslissing hebben genomen.
4. De beslissing wordt in afschrift door de griffier, terstond
nadat deze is genomen, aan de bij het beroepschrift betrokken
partijen alsmede naar het partijbestuur van het CDA
toegezonden.
ARTIKEL 11 - PRE-JUDICIËLE BESLISSING
1. Het partijbestuur en het dagelijks bestuur zijn bevoegd
buiten geschil de CvB te verzoeken om een pre-judiciële
beslissing met betrekking tot de uitleg en/of toepassing van
bepalingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en
andere reglementen van het CDA.
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2. De griffier van de CvB stelt door middel van een mededeling
in een algemeen verschijnend verenigingsorgaan de besturen
van afdelingen en organen van het CDA in kennis van het
verzoek van het partijbestuur of dagelijks bestuur. Tevens
wordt daarbij een termijn gesteld waarbinnen die besturen
schriftelijk hun standpunt aan de CvB kenbaar kunnen maken.
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of meer representatieve vertegenwoordigers van de besturen van uitgenodigd en een of meer representatieve
afdelingen en organen.
vertegenwoordigers van de besturen van afdelingen en
organen.
4. De CvB beslist binnen vier weken na ommekomst van de
termijn als bedoeld in de laatste volzin van het tweede lid, dan
wel na de in het derde lid bedoelde hoorzitting.
5. Een latere, van het pre-judiciële oordeel afwijkende beslissing
werkt alleen voor dan toekomstige gevallen.
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