BIJLAGE D3 - COMPARE WIJZIGING REGLEMENT INTEGRITEITS- EN
ROYEMENTSCOMMISSIE
wijziging van ‘dagelijks bestuur’ of ‘partijbestuur’ naar ‘landelijk bestuur’
wijziging binnen een artikel naar zowel ‘landelijk bestuur’ als ‘verenigingsraad’ / ander orgaan
verwijderde tekst
toegevoegde tekst

Bestaande tekst

Voorgestelde wijzigingen

Toelichting

REGLEMENT INTEGRITEITS- EN
ROYEMENTSCOMMISSIE
ARTIKEL 1 - BIJZONDER ORGAAN
De Integriteits- en Royementscommissie (hierna IRC te
noemen) is een bijzonder orgaan van het CDA als bedoeld
in artikel 36 van de statuten.
ARTIKEL 2 - TAAK
1. De IRC heeft twee taken:
a. Op verzoek advies uitbrengen aan het partijbestuur over
kwesties die de integriteit van CDA-politici betreffen;
b. het aan het partijbestuur uitbrengen van haar oordeel
over een ingediend verzoek tot royement van een lid.

1. De IRC heeft twee taken:
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a. Op verzoek advies uitbrengen aan het partijbestuur
landelijk bestuur over kwesties die de integriteit van
CDA-politici betreffen;
b. het aan het partijbestuur landelijk bestuur uitbrengen
van haar oordeel over een ingediend verzoek tot royement
van een lid.

2. De werkzaamheden van de IRC kunnen in algemene zin
bestaan uit onder meer het instellen van een – beperkt –
onderzoek en/of het verzoeken van inlichtingen aan
betrokkenen.
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3. De IRC is op ieder moment bevoegd te besluiten tot
bemiddeling tussen de betrokken partijen.
ARTIKEL 3 - SAMENSTELLING
1. De IRC bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. Het
secretariaat van de IRC wordt gevoerd door het Landelijk
Partijbureau.
2. De leden van de IRC worden op voordracht van het
2. De leden van de IRC worden op voordracht van het
partijbestuur door het Partijcongres van het CDA gekozen. partijbestuur landelijk bestuur door het Pp artijcongres
van het CDA gekozen.
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3. Een lid van de IRC dient zich te verschonen wanneer de
persoon waarover geoordeeld wordt aanverwant is tot in de
tweede graad met een lid van de IRC of er sprake is van een
gezags- of afhankelijkheidsrelatie met een lid van de IRC.
Een lid van de IRC dient zich ook te verschonen wanneer
het behoort tot de gemeentelijke afdeling en/of fractie
waarop de concrete kwestie betrekking heeft.
4. Indien drie of meer leden van de IRC zich op grond van
het bepaalde in het vorige lid moeten verschonen, of
anderszins niet beschikbaar zijn voor behandeling van de
betreffende zaak, wijst het dagelijks bestuur van het CDA,
uitsluitend ter zake van de betreffende zaak, één of meer
plaatsvervangers aan.

4. Indien drie of meer leden van de IRC zich op grond
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van het bepaalde in het vorige lid moeten verschonen, of
anderszins niet beschikbaar zijn voor behandeling van de
betreffende zaak, wijst het dagelijks landelijk bestuur van
het CDA, uitsluitend ter zake van de betreffende zaak, één
of meer plaatsvervangers aan.

ARTIKEL 4 - MELDING
1. Leden van het CDA die kennis hebben van vermoedelijke
misstanden die de integriteit van CDA-politici raakt, kunnen
zich wenden tot de IRC.
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2. Meldingen aan de IRC kunnen zowel schriftelijk als per
e-mail worden ingediend bij de secretaris van de IRC. Deze
kan verzoeken om een en ander op schrift te stellen.
3. De secretaris van de IRC bevestigt de ontvangst van de
melding aan de indiener en zendt zo spoedig mogelijk een
afschrift van de melding aan de voorzitter van de IRC.
ARTIKEL 5 - BESLUIT TOT BEHANDELING
1. De IRC beslist binnen vier weken na ontvangst of zij de
melding in behandeling neemt en zo ja, welke
werkzaamheden zij zal verrichten om te komen tot een
advies aan het partijbestuur .

1. De IRC beslist binnen vier weken na ontvangst of zij de Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
melding in behandeling neemt en zo ja, welke
werkzaamheden zij zal verrichten om te komen tot een
advies aan het partijbestuur landelijk bestuur .

2. De IRC kan, indien zij geen aanknopingspunten vindt
voor een nader onderzoek, besluiten om de melding buiten
verdere behandeling te laten. De secretaris van de IRC
brengt de indiener van de melding daarvan zo snel mogelijk
in kennis.
ARTIKEL 6 - BEHANDELING
1. Daar waar het gaat om integriteitskwesties hanteert de
IRC de volgende niet-limitatieve opsomming van
gedragswaarden of deugden die leidend zijn voor een
betrouwbaar CDA-politicus: betrokken, onkreukbaar,
moedig, communicatief, transparant, bezonnen en
respectvol.
2. De IRC houdt bij haar advies aan het partijbestuur in
ieder geval rekening met:
a. de aard van het feit en de omstandigheden waarop de
melding betrekking heeft;

2. De IRC houdt bij haar advies aan het partijbestuur
landelijk bestuur in ieder geval rekening met:
a. de aard van het feit en de omstandigheden waarop de
melding betrekking heeft;
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b. de vraag in hoeverre het feit en de omstandigheden
waarop het betrekking heeft, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de partijorganisatie, landelijk,
provinciaal of lokaal, dan wel onder die van een
overheidsorganisatie;
c. de tijdspanne tussen het moment waarop de melding
wordt gedaan en het moment waarop de gebeurtenis waarop
de melding betrekking heeft, is voorgevallen;
d. de ernst van het feit en de omstandigheden waarop de
melding betrekking heeft;
e. de verifieerbaarheid van de melding;
f. de positie en de persoon van de indiener;
g. de positie en de persoon waarop de melding betrekking
heeft;
h. de geloofwaardigheid van betrokken personen.

b. de vraag in hoeverre het feit en de omstandigheden
waarop het betrekking heeft, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de partijorganisatie, landelijk,
provinciaal of lokaal, dan wel onder die van een
overheidsorganisatie;
c. de tijdspanne tussen het moment waarop de melding
wordt gedaan en het moment waarop de gebeurtenis
waarop de melding betrekking heeft, is voorgevallen;
d. de ernst van het feit en de omstandigheden waarop de
melding betrekking heeft;
e. de verifieerbaarheid van de melding;
f. de positie en de persoon van de indiener;
g. de positie en de persoon waarop de melding betrekking
heeft;
h. de geloofwaardigheid van betrokken personen.

3. De vertrouwelijkheid waarmee de IRC gehouden is het
verzoek te behandelen, laat onverlet een eventuele
verplichting om, op grond van art. 160 e.v. van het Wetboek
van Strafvordering, ingeval van vermoeden van een misdrijf
of ernstige overtreding, daarvan aangifte te doen bij Justitie.
ARTIKEL 7 - ADVIES
1. De IRC legt haar advies ter fiattering voor aan het
partijbestuur . De secretaris van de IRC zendt een
exemplaar van de uitspraak aan de secretaris van het
partijbestuur en de besturen van de betreffende afdelingen;
zo spoedig mogelijk ontvangt ook het betrokken lid de
uitspraak ter kennisneming. Hierbij wordt uitdrukkelijk

1. De IRC legt haar advies ter fiattering voor aan het
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partijbestuur landelijk bestuur . De secretaris van de IRC
zendt een exemplaar van de uitspraak aan de secretaris
van het partijbestuur landelijk bestuur en de besturen
van de betreffende afdelingen; zo spoedig mogelijk
ontvangt ook het betrokken lid de uitspraak ter
kennisneming. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de
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vermeld dat de uitspraak ter fiattering is voorgelegd aan het uitspraak ter fiattering is voorgelegd aan het partijbestuur
partijbestuur .
landelijk bestuur .
2. De secretaris van het partijbestuur informeert de in het
vorige lid genoemde betrokkenen wanneer het
partijbestuur een besluit zal nemen aangaande het
ingediende verzoek.

2. De secretaris van het partijbestuur landelijk bestuur
informeert de in het vorige lid genoemde betrokkenen
wanneer het partijbestuur landelijk bestuur een besluit
zal nemen aangaande het ingediende verzoek.
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ARTIKEL 8 - VOORDRACHT TOT ONTZETTING
1. Voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts
geschieden door het dagelijks bestuur van het CDA dan wel
door het bestuur van een afdeling waarvan voorgedragene
degene die wordt voorgedragen lid is; de voordracht wordt
ingediend bij de secretaris van het partijbestuur die de
voordracht doorgeleidt naar de IRC.

1. Voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap kan
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slechts geschieden door het dagelijks landelijk bestuur
van het CDA dan wel door het bestuur van een afdeling
waarvan voorgedragene degene die wordt voorgedragen
lid is; de voordracht wordt ingediend bij de secretaris van
het partijbestuur landelijk bestuur die de voordracht
doorgeleidt naar de IRC.

2. De secretaris van de IRC zendt direct een afschrift van de
voordracht aan de voorzitter; hij zendt een kopie van de
voordracht aan het voor ontzetting uit het lidmaatschap
voorgedragen lid en bevestigt de ontvangst van de
voordracht aan de indiener.
3. De secretaris van de IRC stelt ben behoeve van de leden
van de IRC een overzicht van de feiten op.
4. De gronden voor een ontzetting uit het lidmaatschap zijn:
a. handelen in strijd met de statuten;
b. handelen in strijd met de reglementen;
c. handelen in strijd met besluiten van partij-organen of de
verbanden;

4. De gronden voor een ontzetting uit het lidmaatschap
zijn:
a. handelen in strijd met de statuten;
b. handelen in strijd met de reglementen;
c. handelen in strijd met besluiten van partij-organen of de
verbanden afdelingen ;
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d. het op onredelijke wijze benadelen van de partij,
d. het op onredelijke wijze benadelen van de partij,
daaronder begrepen het schenden van verplichtingen jegens daaronder begrepen het schenden van verplichtingen
de partij.
jegens de partij.
ARTIKEL 9 - BESLUIT TOT BEHANDELING
1. De IRC besluit binnen acht weken, eenmaal te verlengen
met nogmaals acht weken, na ontvangst van de voordracht
tot ontzetting van een lid of ze de voordracht in behandeling
neemt of ontzetting direct afwijst. Een dergelijk besluit
wordt binnen twee weken schriftelijk en met redenen
omkleed meegedeeld aan het betrokken lid, het dagelijks
bestuur en de besturen van de desbetreffende afdeling. De
IRC stelt het betrokken lid alsmede de betrokken afdeling
uiterlijk één week voor het verstrijken van deze termijn in
kennis van haar verlengingsbesluit.

1. De IRC besluit binnen acht weken, eenmaal te
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verlengen met nogmaals acht weken, na ontvangst van de
voordracht tot ontzetting van een lid of ze de voordracht
in behandeling neemt of ontzetting direct afwijst. Een
dergelijk besluit wordt binnen twee weken schriftelijk en
met redenen omkleed meegedeeld aan het betrokken lid,
het dagelijks bestuur landelijk bestuur en de besturen
van de desbetreffende afdeling. De IRC stelt het
betrokken lid alsmede de betrokken afdeling uiterlijk één
week voor het verstrijken van deze termijn in kennis van
haar verlengingsbesluit.

2. De betrokkenen ontvangen daarbij een overzicht van de
verdere procedure, vergezeld van de relevante artikelen uit
de statuten en het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 10 - BEHANDELING VAN DE
VOORDRACHT
1. Wordt de voordracht in behandeling genomen, dan stelt
de IRC het betrokken lid, de indiener van de voordracht
en/of eventuele derden in de gelegenheid te worden
gehoord, al dan niet in eenzelfde zitting. Er is geen
verplichting te verschijnen. Rechtsbijstand is toegestaan. De
kosten van rechtskundige bijstand komen voor degene die
er beroep op doet.

6

2. Door een besluit tot inbehandelingneming van de
voordracht worden alle rechten die aan het lidmaatschap zijn
verbonden, opgeschort, behoudens de bevoegdheid om
gehoord te worden en de bevoegdheid tot beroep; de
opschorting duurt voort tot het moment waarop is beslist op
de voordracht.
3. De secretaris van het partijbestuur draagt zorg voor de
3. De secretaris van het partijbestuur landelijk bestuur
effectuering van de schorsing verbonden aan het besluit van draagt zorg voor de effectuering van de schorsing
de IRC tot inbehandelingneming van de voordracht.
verbonden aan het besluit van de IRC tot
inbehandelingneming van de voordracht.
4. Tegen opschorting van rechten staat, in geval van
voordracht tot ontzetting door het dagelijks bestuur , beroep
open op het partijbestuur ; in de overige gevallen op het
dagelijks bestuur . Het desbetreffende bestuur beslist binnen
vier weken, met de mogelijkheid van verlenging door het
desbetreffende bestuur met vier weken. Het besluit op een
beroep wordt direct ter kennis gebracht van het betrokken
lid, de IRC en de besturen van de betrokken verbanden.
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4. Tegen opschorting van rechten staat in geval van
Veranderen in ‘Commissie van Beroep’.
In lijn met wijziging art. 7 lid 3 van het
voordracht tot ontzetting door het dagelijks bestuur
huishoudelijk reglement.
beroep open bij de Commissie van Beroep. op het
partijbestuur ; in de overige gevallen op het dagelijks
bestuur . Het desbetreffende bestuur De Commissie beslist
binnen vier weken, met de mogelijkheid van verlenging
door het desbetreffende bestuur met vier weken. Het
besluit op een beroep wordt direct ter kennis gebracht van
het betrokken lid, de IRC en de besturen van de betrokken
verbanden afdelingen .

ARTIKEL 11 - BESLISSING IRC OP DE
VOORDRACHT
1. Binnen acht weken na het besluit dat de voordracht in
behandeling wordt genomen, beslist de IRC op de
voordracht. Deze termijn kan door haar eenmaal met acht
weken worden verlengd.
2. Indien de IRC besluit dat het voor ontzetting uit het
lidmaatschap voorgedragen lid uit het lidmaatschap moet
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worden ontzet, stelt zij een termijn vast binnen welke een
nieuwe aanmelding voor het lidmaatschap van de uit het
lidmaatschap ontzette persoon niet plaats kan vinden.
3. De IRC legt haar uitspraak ter fiattering voor aan het
partijbestuur .

3. De IRC legt haar uitspraak ter fiattering voor aan het
partijbestuur landelijk bestuur .
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4. De secretaris van de IRC zendt een exemplaar van de
uitspraak aan de secretaris van het partijbestuur en de
besturen van de betreffende afdelingen; zo spoedig mogelijk
ontvangt ook het voor ontzetting voorgedragen lid de
uitspraak ter kennisneming. Hierbij wordt uitdrukkelijk
vermeld dat de uitspraak ter fiattering is voorgelegd aan het
partijbestuur .

4. De secretaris van de IRC zendt een exemplaar van de
Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
uitspraak aan de secretaris van het partijbestuur landelijk
bestuur en de besturen van de betreffende afdelingen; zo
spoedig mogelijk ontvangt ook het voor ontzetting
voorgedragen lid de uitspraak ter kennisneming. Hierbij
wordt uitdrukkelijk vermeld dat de uitspraak ter fiattering
is voorgelegd aan het partijbestuur landelijk bestuur .

ARTIKEL 12 - BESLUIT PARTIJBESTUUR

ARTIKEL 12 - BESLUIT PARTIJBESTUUR
LANDELIJK BESTUUR

1. Het partijbestuur wordt geacht in te stemmen met het
besluit van de IRC indien het niet binnen vier weken een
ander besluit neemt. Deze termijn kan door het
partijbestuur of het dagelijks bestuur eenmaal met vier
weken worden verlengd. Het partijbestuur stelt het
betrokken lid alsmede de betrokken afdelingen uiterlijk een
week voor het verstrijken van de termijn in kennis van zijn
verlengingsbesluit.

1. Het partijbestuur landelijk bestuur wordt geacht in te Veranderen in ‘landelijk bestuur’.
stemmen met het besluit van de IRC indien het niet binnen
vier weken een ander besluit neemt. Deze termijn kan
door het partijbestuur landelijk bestuur of het dagelijks
bestuur eenmaal met vier weken worden verlengd. Het
partijbestuur landelijk bestuur stelt het betrokken lid
alsmede de betrokken afdelingen uiterlijk een week voor
het verstrijken van de termijn in kennis van zijn
verlengingsbesluit.

2. Het partijbestuur stelt per aangetekend schrijven het
betrokken lid op de hoogte van zijn besluit, waarbij wordt
meegedeeld dat de betrokkene de bevoegdheid heeft
hiertegen beroep aan te tekenen bij de Commissie van
Beroep binnen vier weken na dagtekening van het
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aangetekende schrijven. Zowel de IRC als de betrokkenen
worden van dit besluit in kennis gesteld.
Een besluit tot ontzetting wordt onherroepelijk door het
verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is
ingesteld, dan wel door een besluit van de Commissie van
Beroep, waarbij het beroep is afgewezen.
3. De secretaris van het partijbestuur controleert of de
persoon die uit het lidmaatschap is ontzet, uit de
ledenadministratie is verwijderd.

3. De secretaris van het partijbestuur landelijk bestuur
controleert of de persoon die uit het lidmaatschap is
ontzet, uit de ledenadministratie is verwijderd.
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4. Het partijbestuur informeert het betrokken lid en de
indiener dat binnen vier weken na dagtekening van het
besluit beroep kan worden aangetekend bij de Commissie
van Beroep.

4. Het partijbestuur landelijk bestuur informeert het
betrokken lid en de indiener dat binnen vier weken na
dagtekening van het besluit beroep kan worden
aangetekend bij de Commissie van Beroep.
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5. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking
ten aanzien van de aangevochten beslissing.

9

