
Resolutie: Oproep tot verzoening, herstel verhoudingen en hereniging 
 
 
Resolutie ingediend door: leden vanuit CDA Midvoor 
 
 
Het CDA partijcongres op 11 september 2021, bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 
 
 
A. Constateert dat: 
-  Het CDA in 2010 nog 67.592 leden had, en in 2021 nog slechts ca. 37.000 leden;  
- Het ledenverlies niet alleen is te verklaren uit vergrijzing en natuurlijk verloop, maar dat een 

belangrijk deel hun lidmaatschap heeft opgezegd omdat zij zich niet meer thuis voelden bij 
het CDA;  

- Er vanuit de landelijke partij en politieke leiding van het CDA in de afgelopen 10 jaar meer 
ondernomen had moeten worden om deze vertrokken leden opnieuw voor het CDA te 
winnen; 

- Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, na het uitlekken van zijn memo aan de commissie 
Spies, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd; 

- 342.472 CDA kiezers hun voorkeurstem hebben uitgebracht op Pieter Omtzigt en hij enorm 
gewaardeerd wordt door CDA-leden; 

- Er door het uitlekken van het memo van Pieter Omtzigt aan de commissie Spies, er mensen 
onnodig gekwetst zijn; 

- De verhoudingen tussen Pieter Omtzigt en een deel van de CDA-top in de afgelopen periode 
ernstig verstoord zijn geraakt; 

- Het landelijk bestuur terecht zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en is afgetreden om 
ruimte te geven aan herstel van vertrouwen. 
 

B. Overweegt dat: 
- Velen die de afgelopen jaren hun CDA-lidmaatschap hebben opgezegd, zich nog verwant 

voelen met het christendemocratische gedachtengoed; 
- Het belangrijk is om te weten wat de oorzaken zijn dat leden het CDA (hebben) verlaten;  
- Pieter Omtzigt zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als een zeer waardevol Tweede 

Kamerlid dat voor velen een voorbeeld is van een (christendemocratische) 
volksvertegenwoordiger die op een effectieve wijze invulling geeft aan de taak van een 
parlementariër; het controleren van de regering, het vertegenwoordigen van (kwetsbare) 
burgers, en het verbeteren van wet- en regelgeving;  

- Het lekken van het memo-Omtzigt, schade heeft toebracht: aan Pieter Omtzigt zelf, het 
vertrouwen in zijn loyaliteit, zijn door ieders gewenste herstel, zijn collegiale relaties in Den 
Haag en het respect voor en de goede naam van zijn partij; 

- Er in de afgelopen periode zowel van de kant van de partijtop, waaronder Wopke Hoekstra 
alsook Pieter Omtzigt, fouten zijn gemaakt; 



- Volgens het Program van Uitgangspunten mensen een verantwoordelijkheid voor elkaar 
hebben en daar ook individueel op aanspreekbaar zijn ; 

- Verzoening in de betekenis van herstel van verstoorde verhoudingen en verbroken eenheid 
én het zetten van de eerste stap om daartoe te komen, één van de kernwaarden is uit het 
christelijk geloof waar het CDA zijn inspiratie uit put. 

 
C. Spreekt uit dat: 
- Er door het CDA, onder leiding van het Wetenschappelijk Instituut, een gedegen en 

onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de beweegredenen van leden die het CDA 
sinds 2010 hebben verlaten en hoe het CDA voor deze vertrokken leden weer aantrekkelijk 
gemaakt kan worden om een nieuw lidmaatschap aan te gaan; 

- Dat er door leden, politieke vertegenwoordigers en partijtop van het CDA de komende tijd 
gewerkt dient te worden aan verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met 
iedereen die het CDA de afgelopen 10 jaar heeft verlaten; 

- De partijtop en de Tweede Kamerfractie worden opgeroepen zich de komende tijd in te 
zetten voor een proces van samenwerking, herstel van relaties en verzoening met Pieter 
Omtzigt; 

- Het CDA congres op 11 december 2021 geïnformeerd wordt over de gemaakte voortgang 
van de in gang gezette processen op het gebied van samenwerking en verzoening tussen het 
CDA en Pieter Omtzigt en het uit te voeren onderzoek naar beweegredenen van CDA-leden 
die sinds 2010 hun lidmaatschap hebben opgezegd. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 
 
 


