
BIJLAGE D5 - COMPARE WIJZIGING GRAVAMENREGLEMENT
wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting
GRAVAMENREGLEMENT
ARTIKEL 1

Het gravamen (art. 81 van de Statuten) is een onoverkomelijk
bezwaar op grond van innerlijke overtuiging tegen een of meer
onderdelen van het Program van Uitgangspunten en/of het
vigerende verkiezingsprogramma van het CDA. Het recht van
gravamen is niet toepasbaar op de artikelen 1 tot en met 3 van
het Program van Uitgangspunten.

Het gravamen (art. 81 van de Statuten) is een onoverkomelijk
bezwaar op grond van innerlijke overtuiging tegen een of
meer onderdelen van het Program van Uitgangspunten en/of
het vigerende verkiezingsprogramma van het CDA. Het recht
van gravamen is niet toepasbaar op de artikelen 1 tot en met 3
van het Program van Uitgangspunten.

ARTIKEL 2

Personen op een kandidatenlijst binden zich aan het Program
van Uitgangspunten en het vigerende verkiezingsprogramma
van de partij. Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij als
Kamerlid respectievelijk als Europarlementariër
medeverantwoordelijkheid aanvaarden voor het door de fractie
respectievelijk de delegatie gevoerde beleid en het
fractiestandpunt respectievelijk het delegatiestandpunt ter zake
uitdragen.
ARTIKEL 3

Personen op een ontwerp-kandidatenlijst kunnen direct na
vaststelling van het ontwerp-verkiezingsprogramma aan het

Personen op een ontwerp-kandidatenlijst kunnen direct na
vaststelling van het ontwerp-verkiezingsprogramma aan het

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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partijbestuur ontheffing vragen van hun
medeverantwoordelijkheid voor een of meer
programma-artikelen, die voor hen een onoverkomelijk bezwaar
opleveren op grond van hun innerlijke overtuiging.

partijbestuur landelijk bestuur ontheffing vragen van hun
medeverantwoordelijkheid voor een of meer
programma-artikelen, die voor hen een onoverkomelijk
bezwaar opleveren op grond van hun innerlijke overtuiging.

ARTIKEL 4

Een door het partijbestuur erkend gravamen biedt een
oplossing voor de spanning die kan ontstaan tussen de innerlijke
overtuiging van de kandidaat en de gezamenlijke
verantwoordelijkheid in fractieverband respectievelijk
delegatieverband aanvaard, om het partijprogramma te
realiseren.

Een door het partijbestuur landelijk bestuur erkend
gravamen biedt een oplossing voor de spanning die kan
ontstaan tussen de innerlijke overtuiging van de kandidaat en
de gezamenlijke verantwoordelijkheid in fractieverband
respectievelijk delegatieverband aanvaard, om het
partijprogramma te realiseren.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 5

Een door het partijbestuur erkend gravamen heeft uitsluitend
betrekking op de tekst van één of meer onderdelen van het
Program van Uitgangspunten en/of het vigerende
verkiezingsprogramma.

Een door het partijbestuur landelijk bestuur erkend
gravamen heeft uitsluitend betrekking op de tekst van één of
meer onderdelen van het Program van Uitgangspunten en/of
het vigerende verkiezingsprogramma.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 6

Het politieke gebruik van een gravamen dient beperkt te blijven
tot het onderwerp waarop het betrekking heeft; de partij mag
van de verwachting uitgaan, dat het gravamen niet gehanteerd
wordt om het ontstaan of voortbestaan van een coalitie te
blokkeren.
ARTIKEL 7

Na vaststelling van een kandidatenlijst krijgen alle definitief
gestelde kandidaten voor een vertegenwoordigend lichaam een
schriftelijk verzoek om een overigens reglementair vereiste

Na vaststelling van een kandidatenlijst krijgen alle definitief
gestelde kandidaten voor een vertegenwoordigend lichaam
een schriftelijk verzoek om een overigens reglementair

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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"verklaring" te ondertekenen, waarmee zij onder meer verklaren
het vigerende verkiezingsprogramma en het Program van
Uitgangspunten te onderschrijven. Telkenmale bepaalt het
dagelijks bestuur tevoren welke termijn  beschikbaar is voor
een kandidaat om bedoelde verklaring ondertekend te
retourneren. Reglementair is deze termijn op uiterlijk drie
weken na dagtekening van het schriftelijk verzoek gesteld.

vereiste "verklaring" te ondertekenen, waarmee zij onder
meer verklaren het vigerende verkiezingsprogramma en het
Program van Uitgangspunten te onderschrijven. Telkenmale
bepaalt het dagelijks landelijk bestuur tevoren welke
termijn  beschikbaar is voor een kandidaat om bedoelde
verklaring ondertekend te retourneren. Reglementair is deze
termijn op uiterlijk drie weken na dagtekening van het
schriftelijk verzoek gesteld.

ARTIKEL 8

Direct na vaststelling van het ontwerp-verkiezingsprogramma
door het partijbestuur ontvangen alle op dat moment bekende
kandidaten, vermeld op de zgn. groslijst en/of advieslijst ten
behoeve van de verkiezingen voor een betreffend
vertegenwoordigend lichaam de vastgestelde tekst van het
vigerende verkiezingsprogramma, waarbij men in de
gelegenheid wordt gesteld binnen een redelijke termijn
bezwaren tegen hoofdlijnen van het aldus vastgestelde
programma, dan wel het CDA-Program van Uitgangspunten
(met uitzondering van artikel 1 tot en met 3) kenbaar te maken.
Voor zover mogelijk wordt aan eventuele kandidaten
voorkomend op de groslijst en/of advieslijst direct na het
totstandkomen van de betreffende lijst reeds verzocht eventuele
bezwaren tegen een bepaalde inhoud van het Program van
Uitgangspunten kenbaar te maken.

Direct na vaststelling van het ontwerp-verkiezingsprogramma
door het partijbestuur landelijk bestuur ontvangen alle op
dat moment bekende kandidaten, vermeld op de zgn. groslijst
en/of advieslijst ten behoeve van de verkiezingen voor een
betreffend vertegenwoordigend lichaam de vastgestelde tekst
van het vigerende verkiezingsprogramma, waarbij men in de
gelegenheid wordt gesteld binnen een redelijke termijn
bezwaren tegen hoofdlijnen van het aldus vastgestelde
programma, dan wel het CDA-Program van Uitgangspunten
(met uitzondering van artikel 1 tot en met 3) kenbaar te
maken. Voor zover mogelijk wordt aan eventuele kandidaten
voorkomend op de groslijst en/of advieslijst direct na het
totstandkomen van de betreffende lijst reeds verzocht
eventuele bezwaren tegen een bepaalde inhoud van het
Program van Uitgangspunten kenbaar te maken.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 9

Indien een kandidaat een beroep wil doen op het recht van
gravamen dient dit beroep schriftelijk en gemotiveerd aan het

Indien een kandidaat een beroep wil doen op het recht van
gravamen dient dit beroep schriftelijk en gemotiveerd aan het

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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partijbestuur kenbaar te worden gemaakt, met een concrete
verwijzing naar de/het programma-artikel(en). Een dergelijk
beroep dient uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het
ontvangen schrijven zoals bedoeld in punt 7 te worden
ingezonden aan het partijbestuur. Telkenmale bepaalt het
dagelijks bestuur tevoren de in acht te nemen
inzendingstermijn.

partijbestuur landelijk bestuur kenbaar te worden gemaakt,
met een concrete verwijzing naar de/het
programma-artikel(en). Een dergelijk beroep dient uiterlijk
binnen vier weken na dagtekening van het ontvangen
schrijven zoals bedoeld in punt 7 te worden ingezonden aan
het partijbestuur landelijk bestuur. Telkenmale bepaalt het
dagelijks landelijk bestuur tevoren de in acht te nemen
inzendingstermijn.

ARTIKEL 10

Het partijbestuur beslist uiterlijk één week voor de definitieve
vaststelling van de kandidatenlijst over verzoeken tot erkenning
van gravamina.

Het partijbestuur landelijk bestuur beslist uiterlijk één
week voor de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst
over verzoeken tot erkenning van gravamina.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 11

1. Het partijbestuur kan een commissie bestaande uit drie
partijleden benoemen, die het partijbestuur schriftelijk en
gemotiveerd adviseert over de verzoeken tot erkenning van
gravamina. Een dergelijke commissie dient voor de vaststelling
van de ontwerp-kandidatenlijst door het partijbestuur te zijn
benoemd.

1. Het partijbestuur landelijk bestuur kan een commissie
bestaande uit drie partijleden benoemen, die het
partijbestuur landelijk bestuur schriftelijk en gemotiveerd
adviseert over de verzoeken tot erkenning van gravamina. Een
dergelijke commissie dient voor de vaststelling van de
ontwerp-kandidatenlijst door het partijbestuur landelijk
bestuur te zijn benoemd.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

2. De door het partijbestuur benoemde commissie roept
kandidaten op voor een gesprek met de commissie of een
afvaardiging daarvan, om de motieven voor de ingediende
verzoeken tot erkenning van gravamina mondeling toe te
lichten. Eerst nadat een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden
of ter beoordeling van de commissie redelijkerwijs
plaatsgevonden had kunnen hebben, brengt de commissie haar

2. De door het partijbestuur landelijk bestuur benoemde
commissie roept kandidaten op voor een gesprek met de
commissie of een afvaardiging daarvan, om de motieven voor
de ingediende verzoeken tot erkenning van gravamina
mondeling toe te lichten. Eerst nadat een dergelijk gesprek
heeft plaatsgevonden of ter beoordeling van de commissie
redelijkerwijs plaatsgevonden had kunnen hebben, brengt de

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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advies omtrent het gravamen van de desbetreffende kandidaat
uit.

commissie haar advies omtrent het gravamen van de
desbetreffende kandidaat uit.

3. Elk lid van deze commissie dient alvorens zitting te nemen
schriftelijk te verklaren dat hij/zij geen direct betrokkenheid
heeft met noch zelf beschikbaar te zijn voor een eventuele
kandidatuur ten behoeve van de verkiezingen voor betreffende
vertegenwoordigende lichamen, terwijl hij/zij zich in geval van
eventuele betrokkenheid van bloed- en aanverwanten tot in de
tweede graad dan wel een eventuele gezags- of
afhankelijkheidsrelatie dient te verschonen. In het laatste geval
benoemt het dagelijks bestuur van de partij per omgaande een
plaatsvervanger.

3. Elk lid van deze commissie dient alvorens zitting te nemen
schriftelijk te verklaren dat hij/zij geen direct betrokkenheid
heeft met noch zelf beschikbaar te zijn voor een eventuele
kandidatuur ten behoeve van de verkiezingen voor
betreffende vertegenwoordigende lichamen, terwijl hij/zij zich
in geval van eventuele betrokkenheid van bloed- en
aanverwanten tot in de tweede graad dan wel een eventuele
gezags- of afhankelijkheidsrelatie dient te verschonen. In het
laatste geval benoemt het dagelijks landelijk bestuur van de
partij per omgaande een plaatsvervanger.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 12

Binnen een week na beslissing over de verzoeken tot erkenning
van gravamina deelt het partijbestuur aan de kandidaten
schriftelijke de beslissing met de motivering mee.

Binnen een week na beslissing over de verzoeken tot
erkenning van gravamina deelt het partijbestuur landelijk
bestuur aan de kandidaten schriftelijke de beslissing met de
motivering mee.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

ARTIKEL 13

Vanwege het dagelijks bestuur wordt ervoor zorggedragen dat
kandidaten tijdig de beschikking hebben over een exemplaar
van dit reglement, doch uiterlijk op het moment dat kandidaten
geïnformeerd worden over hun opname op een groslijst.

Vanwege het dagelijks landelijk bestuur wordt ervoor
zorggedragen dat kandidaten tijdig de beschikking hebben
over een exemplaar van dit reglement, doch uiterlijk op het
moment dat kandidaten geïnformeerd worden over hun
opname op een groslijst.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
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