Bijlage 4 Interne partijverklaring CDA
verkiezingen (invullen wat van toepassing is)
Ik sta voor de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Christen Democratisch Appèl (hierna: “CDA”)
op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van (invullen wat van toepassing is, “IVWVTI”) van dd/mm/yy
en verklaar het volgende:
FORMALITEITEN
● Ik ben lid van het CDA en voldoe aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan het lidmaatschap van
(IVWVTI).
● Ik onderschrijf het Program van Uitgangspunten van het CDA en het verkiezingsprogramma. Als ik
van mijn recht van gravamen (bezwaren tegen gedeelten van het Program van Uitgangspunten en/of
het verkiezingsprogramma) gebruik maak, respecteer ik de beslissing van het bestuur.
● Ik onderschrijf de Statuten en Reglementen van het CDA.
● Ik word lid van de CDA-Bestuurdersvereniging op het moment dat ik mijn (IVWVTI) aanvaard.1
INTEGRITEIT
● Ik gedraag mij integer en onthoud mij van gedragingen die mijn functie als politicus of het CDA schade
toebrengen. In dat kader heb ik kennis genomen van de Gedragscode Integriteit en handel in lijn
daarmee.
● In het verlengde van het voorgaande verklaar ik dat gebeurtenissen uit het verleden het CDA niet in
opspraak kunnen brengen.
● Tevens ben ik me ervan bewust dat mijn gedrag ook na afloop van mijn zittingsperiode in verband kan
worden gebracht met het CDA en zal ik mij inzetten de naam en reputatie van het CDA hoog te
houden.
● Ik volg een (online) training over integriteit bij het Steenkampinstituut.
● Ik leg mijn (neven)functies voor aan (het relevante orgaan van) van het CDA; ik leg mijn
partijpolitieke functies voor aan het bestuur van (IVWVTI); ik zorg dat ik geen onverenigbare functies
bekleed.
● Ik geef wijzigingen in mijn (neven)functies gedurende mijn zittingsperiode per omgaande door aan het
bestuur van (IVWVTI) en aan de griffie van (IVWVTI).
● Ik ben ervan op de hoogte dat de cumulatie is uitgesloten van politieke functies, partijfuncties en/of
maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt of van de partij schaadt, doordat de
cumulatie tot een belangenvermenging leidt die de integriteit van de politieke besluitvorming aantast of
tot een zodanige belasting van de betrokken persoon leidt, dat in redelijkheid geen behoorlijke
invulling van de politieke functie en/of partijfunctie is te verwachten.2
VERANTWOORDING en SAMENWERKEN
● Ik schaad de andere kandidaten op de CDA kandidatenlijst niet. Ik neem actief deel aan gezamenlijke
campagneactiviteiten. Bij het uitvoeren van voorkeursacties overleg ik met het bestuur.
● Ik ben niet tegelijkertijd kandidaat voor of lid van een andere partij.
● Ik neem mijn zetel in de (IVWVTI) in en blijf de hele zittingsperiode als lid, tenzij het bestuur hiervan
ontheffing verleent.
● Ik houd de CDA-leden op de hoogte van ontwikkelingen in de (IVWVTI) en geef uitleg over het
gevoerde beleid.
● Ik werk in fractieverband samen met mijn collega’s van het CDA.
● Ik span mij tot het uiterste in voor een goede, onderlinge werkrelatie in de fractie en doe er - bij frictie alles aan om er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan consulteer ik het bestuur van de afdeling, dan
wel het provinciaal bestuur, dan wel het landelijk bestuur.
1

Alleen voor decentrale partijverklaringen (gemeenteraad, Provinciale Staten en Waterschappen).
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Alleen voor decentrale partijverklaringen en de partijverklaring voor de Eerste Kamer.
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●
●
●
●

Als ik uit de CDA-fractie stap en/of mijn CDA lidmaatschap opzeg, dan geef ik ook mijn zetel op.
Ik draag de CDA-boodschap uit en ben mij bewust van de positie van volksvertegenwoordiger.
Ik werk actief aan mijn (verdere) vakmatige ontwikkeling.
Ik houd mij aan de vastgestelde (landelijke) afdrachten (contributie CDA Landelijk, contributie BSV en
3% afdracht aan de afdeling).

Naam: __________________________________
Datum: __________________________________
Handtekening: ___________________________
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