BIJLAGE C3 - COMPARE WIJZIGING KANDIDAATSTELLINGSREGLEMENT GR
wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
schrappen
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst

Toelichting

REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE
KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING
VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

ARTIKEL 1 - Toepassingsbereik
Artikel 1.1
Dit reglement is van toepassing op de voorbereiding van de
kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van de
leden van de gemeenteraad.
Artikel 1.2
Bij verkiezingen als gevolg van een gemeentelijke
herindeling zijn de bepalingen van dit reglement zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing. De betreffende
gemeentelijke afdelingen binnen het heringedeelde gebied
worden geacht één afdeling te vormen, terwijl de besturen
van die gemeentelijke afdelingen met betrekking tot de
voorbereiding van de kandidaatstelling worden geacht het
voorlopig bestuur te vormen van de binnen het
heringedeelde gebied op te richten gemeentelijke afdeling.
De procedure en de vastgestelde en nog vast te stellen data
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en termijnen worden in dat geval door het voorlopige
gemeentelijke afdelingsbestuur bepaald.

ARTIKEL 2 - Begripsbepalingen
Artikel 2.1
Bestuur: het algemeen bestuur van de gemeentelijke
afdeling.

Artikel 2.1
Bestuur: het algemeen bestuur van de gemeentelijke
afdeling.

Artikel 2.2
Algemene vergadering, algemeen bestuur, dagelijks bestuur:
het respectieve bestuursorgaan van een gemeentelijke
afdeling als bedoeld in de statuten en/of het huishoudelijk
reglement en/of het reglement gemeentelijke afdeling.

Artikel 2.2
Algemene vergadering, algemeen bestuur, dagelijks
bestuur: het respectieve desbetreffende bestuursorgaan
van een gemeentelijke afdeling als bedoeld in de statuten
en/of het huishoudelijk reglement en/of het reglement
gemeentelijke afdeling.

Artikel 2.3
Verkiezing: de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad.

Artikel 2.3
Verkiezing: de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad.

Artikel 2.4
Dag van de kandidaatstelling: de dag waarop ingevolge de
Kieswet uiterlijk de kandidatenlijst voor de desbetreffende
verkiezing dient te worden ingeleverd bij de daarvoor
ingevolge de Kieswet bevoegde instantie.

Artikel 2.3 4

Artikel 2.5
Kieskring: het gebied waarover de kieskring zich uitstrekt,
als bedoeld en nader omschreven in de Kieswet, dat gelegen
is binnen de grenzen van de desbetreffende gemeente.

Artikel 2.4 5
Verkiesbare plaats: het aantal plaatsen dat overeenkomt
met het aantal raadszetels vermeerderd met vijf, of een
door het bestuur te bepalen hoger aantal.

Schrappen.

Kieskring: het gebied waarover de kieskring zich uitstrekt,
als bedoeld en nader omschreven in de Kieswet, dat
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gelegen is binnen de grenzen van de desbetreffende
gemeente.
Artikel 2.6
Advieslijst: een genummerde lijst van personen die het
bestuur adviseert te kandideren op de lijst waarmee aan de
verkiezing wordt deelgenomen.

Artikel 2.5 6

NIEUW Artikel 2.6
Schriftelijk: waar in dit reglement wordt gesproken over
schriftelijk, geldt dat het ook elektronisch mag
plaatsvinden.

ARTIKEL 3 – Indiening van de lijsten
Artikel 3.1
De leiding van de werkzaamheden betreffende de
verkiezing berust bij het bestuur.
Artikel 3.2
Het bestuur stelt tijdig bij elke verkiezing een schema van
werkzaamheden vast, met vermelding van de data waarop
en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen
moeten worden verricht.
Artikel 3.3
De partij neemt deel aan de verkiezingen door indiening van
één kandidatenlijst, bevattende het wettelijk toegestane
maximum aantal namen. In afwijking hiervan kan het
bestuur besluiten deel te nemen met (een) kandidatenlijst(en)
bevattende minder dan het wettelijke toegestane
maximumaantal namen.

Artikel 3.3
De partij neemt deel aan de verkiezingen door indiening
van één kandidatenlijst. Het bestuur streeft ernaar deel te
nemen met een lijst die het wettelijk toegestane maximum
aantal namen bevat. In afwijking hiervan kan het bestuur
besluiten deel te nemen met een kandidatenlijst
bevattende minder dan het wettelijke toegestane
maximum aantal namen. De kandidatenlijst bestaat
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minimaal uit het aantal verkiesbare plaatsen, zoals
bedoeld in artikel 2.5.
De partij neemt deel aan de verkiezingen door indiening
van één kandidatenlijst, bevattende het wettelijk
toegestane maximum aantal namen. In afwijking hiervan
kan het bestuur besluiten deel te nemen met (een)
kandidatenlijst(en) bevattende minder dan het wettelijke
toegestane maximumaantal namen.
Artikel 3.4
Er wordt met één lijsttrekker aan de verkiezing
deelgenomen, tenzij de algemene vergadering ten minste
acht weken vóór de dag van de kandidaatstelling, op
voorstel van het bestuur bepaalt dat met meer lijsttrekkers
aan deze verkiezing wordt deelgenomen.

Artikel 3.4
Verplaatst naar artikel 15.1.
Er wordt met één lijsttrekker aan de verkiezing
deelgenomen, tenzij de algemene vergadering ten minste
acht weken vóór de dag van de kandidaatstelling, op
voorstel van het bestuur bepaalt dat met meer lijsttrekkers
aan deze verkiezing wordt deelgenomen.

ARTIKEL 4 - Kandidaten
Artikel 4.1
Kandidaten voldoen aan de eisen van de wet en zijn op de
dag van de kandidaatstelling ten minste één jaar lid van het
CDA, behoudens ontheffing door het dagelijks bestuur van
de partij. Voor de bepaling van de ingangsdatum van het
lidmaatschap is de datum van de bevestiging van de
aanmelding door het CDA-bureau beslissend.

Artikel 4.1
Kandidaten voldoen aan de eisen van de wet en zijn op de
dag van de kandidaatstelling ten minste één jaar lid van
het CDA, behoudens ontheffing door het dagelijks
bestuur landelijk bestuur van de partij. Voor de bepaling
van de ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum
van de bevestiging van de aanmelding door het
CDA-bureau beslissend.

Artikel 4.2
Vanaf het moment dat de kandidaten aan het bestuur hebben
bevestigd dat zij zich kandidaat willen stellen, onthouden zij
zich onverminderd hun reglementaire rechten en
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verplichtingen van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings
verband houden met de voorbereiding van de
kandidaatstelling voor de verkiezing.
Artikel 4.3
Artikel 4.3
Elke kandidaat die op de advieslijst wordt geplaatst
Elke kandidaat die op de advieslijst wordt geplaatst
verklaart, schriftelijk dat hij:
verklaart, schriftelijk dat hij:
a. lid is van het CDA en voldoet aan de wettelijke eisen
a. lid is van het CDA en voldoet aan de wettelijke
die zijn gesteld aan het lidmaatschap van het
eisen die zijn gesteld aan het lidmaatschap van het
gremium waarop de kandidatuur ziet;
gremium waarop de kandidatuur ziet;
b. het Program van Uitgangspunten onderschrijft,
b. het Program van Uitgangspunten onderschrijft,
evenals het gemeentelijke verkiezingsprogramma;
evenals het gemeentelijke verkiezingsprogramma;
c. de statuten en reglementen van de partij en de daarin
c. de statuten en reglementen van de partij en de
vastgelegde procedures onderschrijft;
daarin vastgelegde procedures onderschrijft;
d. zich integer zal gedragen zoals de partij van haar
d. zich integer zal gedragen zoals de partij van haar
vertegenwoordigers verwacht;
vertegenwoordigers verwacht;
e. huidige of te aanvaarden (neven)functies ter
e. huidige of te aanvaarden (neven)functies ter
goedkeuring zal voorleggen aan het
goedkeuring zal voorleggen aan het
kandidaatstellend bestuur conform het bepaalde in
kandidaatstellend bestuur conform het bepaalde in
de statuten en deze ingeval van het uitblijven van
de statuten en deze ingeval van het uitblijven van
goedkeuring niet zal uitoefenen;
goedkeuring niet zal uitoefenen;
f. niet tegelijk kandidaat is voor of lid is van een
f. niet tegelijk kandidaat is voor of lid is van een
andere partij;
andere partij;
g. bereid is zitting te nemen in de gemeenteraad en de
g. bereid is zitting te nemen in de gemeenteraad en
gehele zittingsperiode als lid van de gemeenteraad
de gehele zittingsperiode als lid van de
aan zal blijven, tenzij het bestuur ontheffing
gemeenteraad aan zal blijven, tenzij het bestuur
verleent;
ontheffing verleent;
h. gekozen tot lid van de gemeenteraad, in
h. gekozen tot lid van de gemeenteraad, in
fractieverband samenwerkt en uiterlijk met ingang
fractieverband samenwerkt en uiterlijk met ingang
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van de datum van benoeming tot raadslid het
lidmaatschap aanvaardt van de
Bestuurdersvereniging, alsmede regelmatig contact
onderhoudt met, voorlichting geeft aan en verslag
doet en verantwoording aflegt over het gevoerde
beleid aan de (leden van de) partij in de
desbetreffende gemeente;
i. zijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking stelt
zodra hij uit de fractie treedt en evenzo bij
beëindiging van het lidmaatschap van de partij;
j. actief deel zal nemen aan de campagneactiviteiten en
zich zal onthouden van voorkeursactiviteiten of
activiteiten waardoor hij andere kandidaten op de
lijst kan schaden ten gunste van zichzelf;
k. kennis heeft genomen van het landelijke
giftenreglement en de door het partijbestuur
vastgestelde landelijke bijdrageregeling met
betrekking tot vrijwillige bijdragen van
gemeenteraadsleden aan de gemeentelijke afdeling.

van de datum van benoeming tot raadslid het
lidmaatschap aanvaardt van de
Bestuurdersvereniging, alsmede regelmatig
contact onderhoudt met, voorlichting geeft aan en
verslag doet en verantwoording aflegt over het
gevoerde beleid aan de (leden van de) partij in de
desbetreffende gemeente;
l. zijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking stelt
zodra hij uit de fractie treedt en evenzo bij
beëindiging van het lidmaatschap van de partij;
m. actief deel zal nemen aan de campagneactiviteiten
en zich zal onthouden van voorkeursactiviteiten of
activiteiten waardoor hij andere kandidaten op de
lijst kan schaden ten gunste van zichzelf;
n. kennis heeft genomen van het landelijke
giftenreglement en de door het partijbestuur
vastgestelde landelijke bijdrageregeling met
betrekking tot vrijwillige bijdragen van
gemeenteraadsleden aan de gemeentelijke
afdeling.

ARTIKEL 5 – Recht van gravamen
Artikel 5.1
Kandidaten hebben het recht van gravamen met betrekking
tot hun instemming met het Program van Uitgangspunten en
het gemeentelijk verkiezingsprogram. Wat betreft de
artikelen 1 t/m 3 van het Program van Uitgangspunten is
geen recht van gravamen mogelijk.
Artikel 5.2

Artikel 5.2
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Bezwaren tegen de in het eerste lid bedoelde programs
moeten door de personen aan wie een kandidatuur voor het
lidmaatschap van de gemeenteraad is aangeboden, ten
minste drie weken vóór de in artikel 10, derde lid bedoelde
algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur worden
kenbaar gemaakt. Het bestuur beslist vervolgens ten minste
één week vóór de desbetreffende algemene vergadering of
de bezwaren al dan niet een belemmering vormen om de
betrokkene op de in te dienen kandidatenlijst te plaatsen.

Bezwaren tegen de in het eerste lid bedoelde
(concept-)programs moeten door de personen aan wie een
kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad
is aangeboden, ten minste drie weken vóór de in artikel 10
11 , derde lid bedoelde algemene vergadering schriftelijk
aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Het bestuur
beslist vervolgens ten minste één week vóór de
desbetreffende algemene vergadering of de bezwaren al
dan niet een belemmering vormen om de betrokkene op
de in te dienen kandidatenlijst te plaatsen.

ARTIKEL 6 – Groslijst
Artikel 6.1
Elk lid heeft tot 16 weken voor de dag van de
kandidaatstelling het recht schriftelijk bij het bestuur de
namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen als
kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.
Tenminste 20 weken voor de dag van de kandidaatstelling
informeert het bestuur de leden over dit recht.

Artikel 6.2 2
Elk lid heeft tot 16 weken voor de dag van de
kandidaatstelling het recht schriftelijk bij het bestuur de
namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen als
kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.
Tenminste 20 weken voor de dag van de kandidaatstelling
informeert het bestuur de leden over dit recht.
Elk lid heeft het recht schriftelijk bij het bestuur de namen
van leden voor te dragen als kandidaten voor het
lidmaatschap van de gemeenteraad. Het bestuur
informeert de leden tijdig over dit recht.

Artikel 6.2
Met inachtneming van de termijnen genoemd in het tweede
vorige lid, stelt het bestuur voorts iedere persoon die voldoet
aan de statutaire vereisten, in de gelegenheid te solliciteren

Artikel 6.2 1
Met inachtneming van de termijnen genoemd in het
tweede vorige lid, stelt het bestuur voorts iedere persoon
die voldoet aan de statutaire vereisten, in de gelegenheid
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naar een kandidatuur voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad.

te solliciteren naar een kandidatuur voor het lidmaatschap
van de gemeenteraad.
Het bestuur stelt iedere persoon die voldoet aan de
statutaire vereisten in de gelegenheid te solliciteren naar
een kandidatuur voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad.

Artikel 6.3
Het bestuur stelt een voorlopige groslijst samen van de
kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad met
een korte toelichting omtrent iedere daarop voorkomende
persoon. Deze groslijst bevat, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 10:
a. de namen van de personen die door de leden zijn
voorgedragen;
b. de namen van de personen die hebben gesolliciteerd;
c. de namen van de zittende leden van de
gemeenteraad;
d. de namen van de zittende wethouders.

Artikel 6.3 5
Het bestuur stelt een voorlopige groslijst samen van de
kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad
met een korte toelichting omtrent iedere daarop
voorkomende persoon. Deze groslijst bevat, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 10:
a. de namen van de personen die door de leden zijn
voorgedragen en ermee akkoord gaan dat hun
naam op de groslijst wordt opgenomen ;
b. de namen van de personen die hebben
gesolliciteerd;
c. de namen van de zittende leden van de
gemeenteraad;
d. de namen van de zittende wethouders.

Artikel 6.4
Het bestuur bericht terstond na opstelling van de groslijst
schriftelijk aan ieder van de daarop vermelde personen, dat
zij voor een kandidatuur voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad in aanmerking zijn gebracht. Het bestuur
verzoekt de kandidaten zo spoedig mogelijk doch in ieder
geval binnen drie weken na dagtekening schriftelijk:

Artikel 6.4 3
Het bestuur bericht tijdig na voordracht dat de
voorgedragen personen terstond na opstelling van de
groslijst schriftelijk aan ieder van de daarop vermelde
personen, dat zij voor een kandidatuur voor het
lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking zijn
gebracht. Het bestuur verzoekt de kandidaten zo spoedig
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a. hun kandidatuur te bevestigen;
b. te verklaren dat zij in geval van benoeming bereid zijn
zitting te nemen in de gemeenteraad en de gehele
zittingsperiode als lid van de gemeenteraad aan te blijven,
tenzij het bestuur ontheffing verleent;
c. alle informatie over hun (neven)functie te overleggen
inclusief informatie over de daarmee verband houdende
bezoldiging en het tijdsbeslag.

mogelijk doch in ieder geval binnen drie twee weken na
dagtekening schriftelijk:
a. hun kandidatuur te bevestigen;
b. te verklaren dat zij in geval van benoeming bereid zijn
zitting te nemen in de gemeenteraad en de gehele
zittingsperiode als lid van de gemeenteraad aan te blijven,
tenzij het bestuur ontheffing verleent;
c. alle informatie over hun (neven)functie te overleggen
inclusief informatie over de daarmee verband houdende
bezoldiging en het tijdsbeslag.

Artikel 6.5
Wordt binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn geen
bericht ontvangen, dan wordt de desbetreffende persoon
geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur.

Artikel 6.5 4
Wordt binnen de in artikel 6.3 4 genoemde termijn geen
bericht ontvangen, dan wordt de desbetreffende persoon
geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een
kandidatuur. Deze personen worden niet opgenomen op
de groslijst.

ARTIKEL 7 – Vertrouwenscommissie
Artikel 7.1
Het bestuur kan een vertrouwenscommissie installeren die
ten minste is belast met de beoordeling van de geschiktheid
van de op de groslijst geplaatste kandidaten die hun
kandidatuur schriftelijk hebben bevestigd conform artikel
6.4. Aan de commissie kan ook de kandidaatstelling van de
lijsttrekker en de opstelling van de advieslijst alsmede de
leiding van de algemene vergadering waarin de stemming
plaatsvindt opgedragen worden.

Artikel 7.1
Het bestuur kan een vertrouwenscommissie installeren die
ten minste is belast met de beoordeling van de
geschiktheid van de op de groslijst geplaatste kandidaten
die hun kandidatuur schriftelijk hebben bevestigd
conform artikel 6.3 4 . Aan de commissie kan ook de
kandidaatstelling van de lijsttrekker en de opstelling van
de advieslijst alsmede de leiding van de algemene
vergadering waarin de stemming plaatsvindt opgedragen
worden.
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Artikel 7.2
De fractievoorzitter is adviseur van de eventuele
vertrouwenscommissie.

Artikel 7.2
De fractievoorzitter is adviseur van de eventuele
vertrouwenscommissie.

Artikel 7.3
De leden van de vertrouwenscommissie mogen geen bloedof aanverwanten tot in de tweede graad zijn of een gezagsof afhankelijkheidsrelatie hebben met eventuele sollicitanten
en voorgedragen kandidaten en zij moeten tevoren
verklaren zelf niet beschikbaar te zijn voor een eventuele
kandidatuur. De meerderheid van de commissie zal moeten
bestaan uit niet-bestuursleden.

Artikel 7.2 3
De leden van de vertrouwenscommissie mogen geen
bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad zijn of een
gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben met eventuele
sollicitanten en voorgedragen kandidaten en zij moeten
tevoren verklaren zelf niet beschikbaar te zijn voor een
eventuele verkiesbare kandidatuur. De meerderheid van
de commissie zal moeten bestaan uit niet-bestuursleden.

Artikel 7.4
Ten behoeve van de vertrouwenscommissie zal het bestuur
tevoren criteria vaststellen waaraan de kandidaten moeten
voldoen.

Artikel 7.3 4

Artikel 7.5
De in het eerste lid bedoelde vertrouwenscommissie wordt
in ieder geval geïnstalleerd indien meer dan de helft van de
bestuursleden geen lid mag zijn van de
vertrouwenscommissie op grond van het bepaalde in het
derde lid. Zodra dat het geval is, legt het bestuur terstond
een voorstel aan de algemene vergadering voor.

Artikel 7.4 5

Artikel 7.6
De taken en bevoegdheden van het bestuur, als omschreven
in de artikelen 9, 11, 12 en 13, worden in het in het zesde lid
bedoelde geval uitgeoefend door de vertrouwenscommissie.

Artikel 7.5 6
De taken en bevoegdheden van het bestuur, als
omschreven in de artikelen 9, 11, 12 en 13, worden in het
in het vijfde zesde lid bedoelde geval uitgeoefend door de
vertrouwenscommissie.

Artikel 7.7

Artikel 7.6 7

Schrappen.
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De vertrouwenscommissie brengt van haar beoordeling
verslag uit aan het bestuur.

De vertrouwenscommissie brengt van haar beoordeling
verslag uit aan het bestuur, dan wel de algemene
vergadering conform artikel 7.1.

ARTIKEL 8 - Verschoning bestuursleden
Leden van het bestuur die zich beschikbaar stellen voor een
kandidatuur nemen niet deel aan beraadslagingen en
besluitvorming over de opstelling van de advieslijst, maar
blijven overigens volwaardig lid van het bestuur. Leden van
het bestuur die bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
zijn van of een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben
met een beschikbare kandidaat dienen zich terzake te
verschonen. Bij twijfel of een bestuurslid zich dient te
verschonen beslist het bestuur.

Leden van het bestuur die zich kandidaat beschikbaar
stellen voor een kandidatuur een verkiesbare plaats,
nemen niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming
over de opstelling van de advieslijst, maar blijven
overigens volwaardig lid van het bestuur. Leden van het
bestuur die bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
zijn van of een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben
met een verkiesbare beschikbare kandidaat dienen zich
terzake te verschonen. Bij twijfel of een bestuurslid zich
dient te verschonen beslist het bestuur.

ARTIKEL 9 - Advieslijst
Artikel 9.1
De fractievoorzitter alsmede de lijsttrekker, indien die reeds
is verkozen, worden bij de samenstelling van de advieslijst
geraadpleegd.
Artikel 9.2
Het bestuur vergadert ten minste acht weken voor de dag
van de kandidaatstelling ter vaststelling van een advieslijst,
in de volgorde die wenselijk wordt geacht. De advieslijst
wordt opgesteld met inachtneming van het bepaalde in
artikel 10. Op deze advieslijst kunnen namen worden
geplaatst van personen die niet op de groslijst voorkomen.
Indien op deze advieslijst de naam van een zitting hebbend

Artikel 9.2
Het bestuur vergadert ten minste acht weken voor de dag
van de kandidaatstelling ter vaststelling van een
advieslijst, in de volgorde die wenselijk wordt geacht. De
advieslijst wordt opgesteld met inachtneming van het
bepaalde in artikel 10. Op niet-verkiesbare plaatsen op
deze advieslijst kunnen namen worden geplaatst van
personen die niet op de groslijst voorkomen. Indien op
deze advieslijst de naam van een zitting hebbend
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gemeenteraadslid of wethouder ontbreekt, wordt de reden
daarvan meegedeeld aan alle leden.

gemeenteraadslid of wethouder ontbreekt, wordt de reden
daarvan meegedeeld aan alle leden.

ARTIKEL 10 - Drietermijnenregel
Artikel 10.1
Niet op de groslijst en/of de advieslijst worden geplaatst de
namen van personen die onmiddellijk na het verstrijken van
de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de
kandidaatstelling aan de orde is, gedurende een
onafgebroken periode van twaalf jaren of meer zitting zullen
hebben gehad in dat orgaan. Artikel 10 blijft echter buiten
toepassing bij kandidaatstelling voor verkiezingen die het
gevolg zijn van een gemeentelijke herindeling. Artikel 10
vindt wel toepassing wanneer in een gemeente in het
verleden een gemeentelijke herindeling aan de orde is
geweest. In dat laatste geval worden, voor de toepassing van
artikel 10, de termijnen gedurende welke een persoon zitting
heeft gehad in de gemeenteraad van een van de bij de
herindeling betrokken gemeenten, opgeteld bij de termijnen
gedurende welke deze persoon zitting heeft gehad in de
gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Artikel 10.1
Personen die aan het begin van zittingsperiode van het
orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is,
gedurende een onafgebroken periode van twaalf jaar of
meer zitting zullen hebben gehad in dat orgaan, worden
niet op de groslijst en/of de advieslijst geplaatst. Artikel 10
blijft echter buiten toepassing bij kandidaatstelling voor
verkiezingen die het gevolg zijn van een gemeentelijke
herindeling. Artikel 10 vindt wel toepassing wanneer in
een gemeente in het verleden een gemeentelijke
herindeling aan de orde is geweest. In dat laatste geval
worden, voor de toepassing van artikel 10, de termijnen
gedurende welke een persoon zitting heeft gehad in de
gemeenteraad van een van de bij de herindeling
betrokken gemeenten, opgeteld bij de termijnen
gedurende welke deze persoon zitting heeft gehad in de
gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Artikel 10.2
In afwijking van het vorige lid kan het bestuur de naam van
een persoon als bedoeld in het vorige lid toch op de groslijst
en/of de advieslijst plaatsen indien het van oordeel is dat
daar dringende redenen voor zijn. Het bestuur legt in dat
geval, ten minste zes weken vóórdat het de groslijst dan wel
de advieslijst opstelt, deze redenen voor aan het bestuur van
de betreffende provinciale afdeling, met het verzoek om ter

Artikel 10.2
In afwijking van het vorige lid kan het bestuur de naam
van een persoon als bedoeld in het vorige lid toch op de
groslijst en/of de advieslijst plaatsen indien het van
oordeel is dat daar dringende redenen voor zijn. Het
bestuur legt in dat geval, ten minste zes weken vóórdat het
de groslijst dan wel de advieslijst opstelt, deze redenen
voor aan het bestuur van de betreffende provinciale
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zake een advies uit te brengen. Het bestuur van de
betreffende provinciale afdeling kan de Toetsingscommissie
om advies vragen, en brengt binnen vier weken schriftelijk
advies uit.

afdeling, met het verzoek om ter zake een advies uit te
brengen. Het bestuur van de betreffende provinciale
afdeling kan de Toetsingscommissie om advies vragen , en
brengt binnen vier weken schriftelijk advies uit.

Artikel 10.3
Voor een besluit van het bestuur om de naam van een
persoon als bedoeld in het eerste lid toch op de groslijst
en/of de advieslijst te plaatsen, is een meerderheid vereist
van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Het bestuur motiveert dit besluit. Deze motivering
en het advies van het bestuur van de betreffende provinciale
afdeling worden ter kennis gebracht aan de leden, tezamen
met de in artikel 11, eerste lid bedoelde zending.

ARTIKEL 11 - Stemming
Artikel 11.1
Direct na vaststelling van de advieslijst wordt deze en de
groslijst, voorzien van een korte toelichting met voor de
kandidaatstelling relevante gegevens van elke kandidaat,
aan de leden toegezonden
Artikel 11.2
Leden die niet langer dan acht weken als lid zijn
ingeschreven dan wel niet aan hun financiële verplichtingen
hebben voldaan, kunnen niet aan deze stemming
deelnemen.

Artikel 11.2
Alleen leden die langer dan acht weken zijn ingeschreven
als lid en aan al hun financiële verplichtingen hebben
voldaan kunnen aan deze stemming deelnemen.
Leden die niet langer dan acht weken als lid zijn
ingeschreven dan wel niet aan hun financiële

13

verplichtingen hebben voldaan, kunnen niet aan deze
stemming deelnemen.
Artikel 11.3
De algemene vergadering vergadert ten minste zes weken
vóór de dag van kandidaatstelling, ter bespreking van de
advieslijst. In dezelfde algemene vergadering stemt elk
stemgerechtigd lid over de door hem gewenste volgorde van
de kandidatenlijst.

ARTIKEL 12 - Uitslag van de stemming
Artikel 12.1
De algemene vergadering benoemt een
onderzoekscommissie, die is belast met de vaststelling van
de uitslag van de stemming.

De algemene vergadering benoemt een onderzoeks
stem commissie uit de aanwezige stemgerechtigde leden ,
die is belast met de vaststelling van de uitslag van de
stemming.

Artikel 12.2
De in het eerste lid bedoelde onderzoekscommissie neemt
de uitslag van de verschillende stemmingen op in een
proces-verbaal.

Artikel 12.2
De in het eerste lid bedoelde onderzoeks stem commissie
neemt de uitslag van de verschillende stemmingen op in
een proces-verbaal.

Artikel 12.3
De uitslag van de stemming is beslissend voor de
samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde waarin
de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst zullen
voorkomen, onverminderd het bepaalde in artikel 3, vierde
lid en in artikel 15.

Artikel 12.3
De uitslag van de stemming is beslissend voor de
samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde
waarin de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst
zullen voorkomen, onverminderd het bepaalde in artikel
3, vierde lid en in artikel 15.

Artikel 12.4
Alleen op grond van zeer bijzondere omstandigheden kan
het bestuur binnen vier dagen na de algemene vergadering

Artikel 12.3 4
Alleen op grond van zeer bijzondere omstandigheden kan
het bestuur binnen vier dagen na de algemene

Schrappen.
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waarin de stemming plaatsvond, bij de algemene
vergadering voorstellen indienen tot wijziging van de
krachtens dit reglement tot stand gekomen kandidatenlijst,
mits geen naam op de kandidatenlijst wordt geplaatst die
niet op de groslijst en/of op de advieslijst voorkomt. De
algemene vergadering komt binnen twaalf dagen na de
bovenbedoelde algemene vergadering bijeen om over dit
voorstel te beslissen. Voor de aanvaarding van een dergelijk
wijzigingsvoorstel is in de algemene vergadering een
meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen
vereist. Voor de bepaling van het aantal uitgebrachte
stemmen worden blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen
buiten beschouwing gelaten.

vergadering waarin de stemming plaatsvond, bij de
algemene vergadering voorstellen indienen tot wijziging
van de krachtens dit reglement tot stand gekomen
kandidatenlijst, mits geen naam op de kandidatenlijst
wordt geplaatst die niet op de groslijst en/of op de
advieslijst voorkomt. De algemene vergadering komt
binnen twaalf dagen na de bovenbedoelde algemene
vergadering bijeen om over dit voorstel te beslissen. Voor
de aanvaarding van een dergelijk wijzigingsvoorstel is in
de algemene vergadering een meerderheid van tweederde
van de uitgebrachte stemmen vereist. Voor de bepaling
van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco en
ongeldig uitgebrachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.

Artikel 12.5
Valt één van de kandidaten uit, dan vindt aanvulling van de
lijst slechts door opschuiving plaats, tenzij een eventueel
voorstel tot afwijking, ingevolge het vierde lid, door de
algemene vergadering wordt aanvaard.

Artikel 12.4 5
Valt één van de kandidaten uit, dan vindt aanvulling van
de lijst slechts door opschuiving plaats, tenzij een
eventueel voorstel tot afwijking, ingevolge het vierde lid,
door de algemene vergadering wordt aanvaard.
NIEUW Artikel 12.5
De samenstelling van de kandidatenlijst, inclusief de
volgorde van de kandidaten, wordt bepaald door de
algemene vergadering. Alleen wijzigingen conform artikel
12.3 en 12.4 zijn toegestaan.

ARTIKEL 13 - Geldigheid van lijsten

ARTIKEL 13 - Geldigheid van lijsten

Een kandidatenlijst voor de verkiezingen is geldig indien
deze door de algemene vergadering is bekrachtigd,
behoudens het bepaalde in artikel 12, vijfde lid.

Een kandidatenlijst voor de verkiezingen is geldig indien
deze door de algemene vergadering is bekrachtigd,
behoudens het bepaalde in artikel 12, vijfde lid.

Schrappen.
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ARTIKEL 14 - Openbaarmaking
Artikel 14.1
Artikel 14.1
De kandidatenlijst wordt direct na de bekrachtiging door de De kandidatenlijst wordt direct na de bekrachtiging
algemene ledenvergadering openbaar gemaakt.
vaststelling door de algemene ledenvergadering openbaar
gemaakt.
Artikel 14.2
Het bestuur kan de uitslag van de stemming in de
gemeentelijke afdelingen, al dan niet samengevat, openbaar
maken en aan de gemeentelijke afdelingen toezenden.
Gemeentelijke afdelingen hebben het recht de uitslag van de
stemming in de gemeentelijke afdelingen bij het bestuur op
te vragen.
Artikel 14.3
Na de openbaarmaking, zoals bedoeld in het eerste lid,
kunnen de leden tot twee weken vóór de dag van de
kandidaatstelling bezwaren inbrengen tegen de
gepubliceerde kandidatenlijst op grond van vermeende
onregelmatigheid. In dat geval beslist het bestuur van de
desbetreffende provinciale afdeling.

Artikel 14.3
Na de openbaarmaking, zoals bedoeld in het eerste lid,
kunnen de leden tot twee weken na de algemene
vergadering als bedoeld in artikel 11, derde lid vóór de
dag van de kandidaatstelling bezwaren inbrengen tegen
de gepubliceerde kandidatenlijst op grond van vermeende
onregelmatigheid. In dat geval beslist het bestuur van de
desbetreffende provinciale afdeling.

ARTIKEL 15 - Lijsttrekker
Artikel 15.1
Voormalig art. 3.4.
Er wordt met één lijsttrekker aan de verkiezing
deelgenomen, tenzij de algemene vergadering op voorstel
van het bestuur bepaalt dat met meer lijsttrekkers aan deze
verkiezing wordt deelgenomen.
Artikel 15.1

Artikel 15.2 1
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Het bestuur dan wel de commissie als bedoeld in artikel 7,
stelt een voordracht vast voor de verkiezing van de
lijsttrekker. De lijsttrekker wordt gekozen door de algemene
vergadering, en wel uiterlijk in de vergadering als bedoeld
in artikel 11, derde lid.
Artikel 15.2
Vijf of meer leden kunnen tezamen een tegenkandidaat
voordragen. Een voordracht van één of meer
tegenkandidaten moet ten minste 72 uur vóór de aanvang
van de vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen,
schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur, ondertekend door
de desbetreffende leden.

Artikel 15.3 2

Artikel 15.3
De stemming over de keuze van de lijsttrekker vindt plaats
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het
standaardreglement, behoudens in geval dat slechts één
kandidaat voor het lijsttrekkerschap is gesteld. In dat geval
wordt de lijsttrekker bij acclamatie verkozen.

Artikel 15.4 3

Artikel 15.4
Op de CDA-kandidatenlijst neemt de verkozen lijsttrekker
de eerste plaats in.

Artikel 15.5 4
Op de CDA-kandidatenlijst neemt de verkozen lijsttrekker
de eerste plaats in.

Artikel 15.5
De algemene vergadering benoemt een commissie die is
belast met de vaststelling van de uitslag van de stemming.
Stembiljetten die een naam vermelden van een persoon die
niet door het bestuur of vijf of meer leden kandidaat is
gesteld, zijn ongeldig.

Artikel 15.6 5
De algemene vergadering benoemt een stem commissie
die is belast met de vaststelling van de uitslag van de
stemming. Stembiljetten die een naam vermelden van een
persoon die niet door het bestuur of een vijf of meer leden
kandidaat, zoals bedoeld in het derde lid is gesteld , zijn
ongeldig.
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Artikel 15.6
Aan de stemming kunnen alleen deelnemen leden, die
langer dan acht weken als lid zijn ingeschreven en die aan
hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

Artikel 15.7 6

ARTIKEL 16 – Voorkeursacties
Artikel 16.1
Nadat de kandidatenlijst definitief is vastgesteld, zijn
eventuele voorkeursacties, ten gunste van één of meer
kandidaten slechts toegestaan indien zij plaatsvinden
conform de richtlijnen, die door het bestuur zijn vastgesteld
en die niet strijdig mogen zijn met de richtlijnen van het
partijbestuur in dezen.

Artikel 16.1
Nadat de kandidatenlijst definitief is vastgesteld, zijn
eventuele voorkeursacties, ten gunste van één of meer
kandidaten slechts toegestaan indien zij plaatsvinden
conform de richtlijnen, die door het bestuur zijn
vastgesteld en die niet strijdig mogen zijn met de
richtlijnen van het partijbestuur landelijk bestuur in
dezen.

Veranderen in ‘landelijk bestuur’.

Artikel 16.2
Afdelingen die buiten de in het eerste lid bedoelde
richtlijnen treden kunnen op grond hiervan vervallen
worden verklaard van alle rechten ex artikel 21 van de
statuten. Leden die buiten de in het eerste lid bedoelde
richtlijnen treden kunnen op grond hiervan geroyeerd
worden.

Artikel 16.2
Afdelingen die buiten de in het eerste lid bedoelde
richtlijnen treden kunnen op grond hiervan vervallen
worden verklaard van alle rechten ex artikel 21 van de
statuten. Leden die buiten de in het eerste lid bedoelde
richtlijnen treden kunnen op grond hiervan geroyeerd
worden.

Schrappen.

ARTIKEL 17 - Instemmingsverklaring
Het bestuur draagt er zorg voor dat de krachtens de Kieswet
vereiste instemmingsverklaring, alsmede de in de Kieswet
bedoelde verklaring van kandidaten die geen ingezetene zijn
tijdig vóór de dag van kandidaatstelling ondertekend ter
beschikking zijn, teneinde de gewenste regelingen te
kunnen treffen.
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ARTIKEL 18 - Inlevering en verbinding
van de lijsten

ARTIKEL 18 - Inlevering en verbinding
van de lijsten

Artikel 18.1
Het bestuur draagt zorg voor een juiste regeling voor de
ondertekening en inlevering van de formulieren voor de
kandidaatstelling bij de desbetreffende gemeente.
Artikel 18.2
Het bestuur benoemt een algemeen gemachtigde en diens
plaatsvervanger, die zorgt voor de indiening van de
kandidatenlijst, de registratie van de naam van de politieke
groepering CDA ter plaatsing boven de kandidatenlijst en,
indien daartoe besloten is, voor de verbinding van de
ingediende kandidatenlijst met die van andere partijen,
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet.

Artikel 18.2
Het bestuur benoemt een algemeen gemachtigde en diens
plaatsvervanger, die zorgt voor de indiening van de
kandidatenlijst en , de registratie van de naam van de
politieke groepering CDA ter plaatsing boven de
kandidatenlijst en, indien daartoe besloten is, voor de
verbinding van de ingediende kandidatenlijst met die van
andere partijen, overeenkomstig de bepalingen van de
Kieswet.

Artikel 18.3
De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot
verbinding van de lijst met die van een of meer andere aan
de verkiezing deelnemende partijen tot een
lijstencombinatie.

Artikel 18.3
De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot
verbinding van de lijst met die van een of meer andere
aan de verkiezing deelnemende partijen tot een
lijstencombinatie.

Schrappen.

ARTIKEL 19 - Samenvoeging van lijsten
De kandidatenlijst kan niet worden samengevoegd met die
van een of meer andere partijen tot een gezamenlijke lijst,
behoudens in uitzonderlijke gevallen door het partijbestuur
te verlenen ontheffing. Tot het eventueel aanvragen van een
dergelijke ontheffing wordt ten minste twintig weken vóór
de dag van de kandidaatstelling door de algemene

De kandidatenlijst kan niet worden samengevoegd met die Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
van een of meer andere partijen tot een gezamenlijke lijst,
behoudens in uitzonderlijke gevallen door het
partijbestuur landelijk bestuur te verlenen ontheffing , na
consultatie van de provinciale afdeling . Tot het eventueel
aanvragen van een dergelijke ontheffing wordt ten minste
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vergadering beslist. Het bestuur zendt terstond na deze
vergadering een eventueel verzoek tot ontheffing aan het
partijbestuur toe. Indien het partijbestuur de ontheffing
verleent, verleent het tevens de bevoegdheid tot
samenvoeging van de naam ‘’CDA’’ met die van de andere
partij dan wel partijen.

twintig weken vóór de dag van de kandidaatstelling door
de algemene vergadering beslist. Het bestuur zendt
terstond na deze vergadering een eventueel verzoek tot
ontheffing aan het partijbestuur toe. Indien het
partijbestuur landelijk bestuur de ontheffing verleent,
verleent het tevens de bevoegdheid tot samenvoeging van
de naam ‘’CDA’’ met die van de andere partij dan wel
partijen.

ARTIKEL 20 - Onvoorziene
omstandigheden
Indien door onvoorziene omstandigheden de normale
uitvoering van dit reglement wordt verhinderd, neemt het
bestuur de vereiste beslissingen.

ARTIKEL 21 - Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur.
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