
Resolutie: Werken aan een gezonde partijcultuur 
 
 
Resolutie ingediend door: leden vanuit CDA Midvoor 
 
 
Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 
 
 
A. Constateert dat: 
-  Er door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren binnen het CDA een cultuur heeft kunnen 

ontstaan die op sommige momenten getekend wordt door verdeeldheid en 
onverdraagzaamheid ten opzichte van andere opvattingen; 

- De toenemende polarisatie en de belonings- en afrekencultuur in de samenleving ook de 
partijcultuur binnen het CDA en andere politieke partijen heeft beïnvloed; 

- Integriteitskwesties, politieke schandalen en conflicten binnen politieke partijen het aanzien 
en de geloofwaardigheid van de politiek aantasten en daarmee de democratie en politici op 
alle niveaus schade toedoen. 

 
B. Overweegt dat: 
- Een gezonde partijcultuur waarin men op een goede wijze met elkaar omgaat en debatteert, 

cruciaal is voor het herstel van vertrouwen in politieke partijen; 
- Waarden en normen een belangrijk onderdeel vormen van het christendemocratische 

gedachtegoed en dit dus ook terug hoort te komen in hoe wij met elkaar omgaan binnen 
onze partij en hoe wij ons naar buiten opstellen.  

- Het CDA altijd heeft gestaan voor eenheid in verscheidenheid. Dat pluriformiteit binnen een 
brede volkspartij juist is wat de christendemocratie onderscheidend maakt; 

- Ieder mens hoe verschillend onze meningen ook kunnen zijn, van waarde is en het recht 
heeft om met respect behandeld te worden en niet politiek te worden afgerekend op 
zijn/haar opvattingen; 

- Het waarderen van verschillen binnen het CDA op basis van de gemeenschappelijke politieke 
uitgangspunten, juist ook kan bijdragen aan het herstellen en versterken van de onderlinge 
verbondenheid en eenheid; 

- Er door het CDA Limburg een integriteitscommissie is ingesteld waar ook onafhankelijke 
deskundigen zonder banden met het CDA, zitting in hebben. 

- Er binnen het landelijk CDA een Integriteits- en Royementscommissie is ingesteld waar leden 
zich toe kunnen wenden en het van belang is dat deze commissie ook kan werken met een 
volwaardige klokkenluidersregeling; 

 
C. Spreekt uit dat: 
- De hele partij, alle leden van de top tot aan de basis, zich samen inzetten voor een gezonde 

partijcultuur waarin ruimte is voor de breedte van opvattingen die passen bij een volkspartij 
op basis van gedeelde christendemocratische waarden; 



- Er binnen een gezonde partijcultuur geen plaats is voor politieke afrekening en beloning, en 
waarbij integriteit, diversiteit, inclusiviteit en transparantie van grote waarde zijn; 

- We elkaar binnen het CDA voortdurend scherp houden op onze gemeenschappelijke 
waarden, uitgangspunten en drijfveren en van daaruit werken aan hernieuwde eenheid in 
verscheidenheid; 

- De landelijke Integriteits- en Royementscommissie de mogelijkheden krijgt om te 
functioneren met bijvoorbeeld een volwaardige klokkenluidersregeling binnen het CDA; 

- Er naast de huidige leden, ook onafhankelijke deskundigen zonder banden met het CDA deel 
gaan uitmaken van de landelijke Integriteits- en Royementscommissie; 

- Het landelijk bestuur periodiek rapporteert over de voortgang van de door hem genomen 
initiatieven om de partijcultuur te verbeteren, te beginnen op het partijcongres op 11 
december 2021. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 
 
 


