
FRACTIEREGLEMENT 

CDA Eerste Kamerfractie 

 

 

 De leden van de CDA fractie voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan het 

lidmaatschap van de Eerste Kamer. 

 

 De leden van de CDA fractie onderschrijven het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. 

 

 De leden van de CDA fractie onderschrijven het Program van Uitgangspunten, de 

reglementen en statuten van het CDA. 

 

 De vergaderingen van de CDA Eerste Kamerfractie zijn vertrouwelijk. Haar leden opereren als 

team, waardoor het totaal meer is dan de som der delen. Leden van de CDA fractie houden 

elkaar scherp, ook op het punt van de in dit fractiereglement  genoemde aspecten van 

integriteit. 

 

 De leden van de CDA fractie gedragen zich integer en onthouden zich van gedragingen die 

zijn of haar functie als politicus of het CDA compromitteren en/of schade toebrengen. In dat 

kader conformeren zij zich aan de CDA brochure ‘Een betrouwbaar politicus; grondhouding 

voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA’ en zullen zij in lijn daarmee 

handelen. 

https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/Bestuurdersvereniging/Een_betrouwbaar_politic

us__Grondhouding_voor_volksvertegenwoordigers_en_bestuurders_namens_het_CDA.pdf  

 

 De leden van de CDA fractie zullen bij combinatie van het lidmaatschap van de Eerste Kamer 

met andere politieke functies, partijfuncties of maatschappelijke functies een mogelijke 

nieuwe functie overleggen met de fractie en voorleggen aan het partijbestuur. Hiermee 

wordt beoogd optimaal te borgen dat er geen onverenigbaarheid van functies plaats zal 

vinden.  

 

 De leden van de CDA fractie aanvaarden geen politieke functies, partijfuncties en/of 

maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt of van de partij schaden, 

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 vervulling van het Eerste Kamer lidmaatschap is te verwachten.  

 

 De leden van de CDA fractie zullen zaken van persoonlijke aard, die het aanzien van de Eerste 

Kamer dan wel het CDA kunnen schaden, voorleggen aan de fractievoorzitter. 

 

 De leden van de CDA  fractie bekleden geen woordvoerderschappen of 

commissievoorzitterschappen die, in combinatie met hun (neven)functie, 

belangenverstrengeling, dan wel de schijn van belangenverstrengeling, zouden kunnen 

oproepen. 

https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/Bestuurdersvereniging/Een_betrouwbaar_politicus__Grondhouding_voor_volksvertegenwoordigers_en_bestuurders_namens_het_CDA.pdf
https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/Bestuurdersvereniging/Een_betrouwbaar_politicus__Grondhouding_voor_volksvertegenwoordigers_en_bestuurders_namens_het_CDA.pdf


 De leden van de CDA fractie maken hun nevenfuncties openbaar en nemen de 

verantwoordelijkheid op zich dat deze worden doorgegeven aan Eerste Kamer en CDA, zodat 

deze gegevens actueel op de Eerste Kamer-website en de CDA-website worden vermeld.  

 

 De leden van de CDA fractie houden de dinsdagen en – in uitzonderingsgevallen – de 

maandagavonden beschikbaar voor vergaderingen van, dan wel namens de Eerste Kamer of 

CDA Eerste Kamerfractie. 

 

 De leden van de CDA fractie zullen hun zetel in de Eerste Kamer innemen en de hele 

zittingsperiode als lid aanblijven, tenzij het Partijbestuur hiervan ontheffing verleent. 

 

 De leden van de CDA fractie houden de CDA-leden regelmatig op de hoogte van 

ontwikkelingen in de Eerste Kamer en geven geregeld uitleg  over het gevoerde beleid. In dat 

licht worden CDA Eerste Kamerleden ook contactpersoon voor een provinciale CDA afdeling. 

 

 De leden van de CDA fractie houden zich aan de landelijk vastgestelde Giftenregeling. 

https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/Afdelingennet/CDA_Giftenreglement.pdf 

 
 
 
 
Goedgekeurd door de CDA fractie d.d. 24 februari 2015 en daardoor vastgesteld.  

 

 

Mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter   G. de Vries-Leggedoor, secretaris.  

 

https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/Afdelingennet/CDA_Giftenreglement.pdf

