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Groen - Pollreglement federale parlementsverkiezingen 2019 

 

versie 0.0.5 – 15 otkober 2018 

 

1.  Statuut van het pollreglement federale parlementsverkiezingen  

 

1.1 Dit reglement, door het Partijbestuur goedgekeurd op 15/10/2018, is een bijlage van het 

basispollreglement versie 7.4.1 goedgekeurd door de politieke raad op 14 april 2018. Onderhavig 

pollreglement regelt de voordracht & aanduiding van de kandidaten en de samenstelling van de lijsten 

voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 

1.2 Dit reglement is geldig voor alle kieskringen.  

 

2 . Nationaal pollcomité & regionale pollcomités 

 

2.1. Voor de federale parlementsverkiezingen worden een nationaal pollcomité en regionale 

pollcomités per kieskring (5 provincies & BHG) opgericht. 

Deze pollcomités zijn samengesteld zoals vastgelegd in het Basispollreglement 7.4.1. 

 

2.2 Het nationaal pollcomité en de regionale pollcomités duiden onder hun leden een voorzitter per 

pollcomité aan.  

 

2.3 De vergaderingen van het nationaal pollcomité en de regionale pollcomités zijn gesloten. De leden 

van de pollcomités en de uitgenodigde deelnemers aan de vergaderingen zijn tot discretie verplicht. 

 

2.5 Het nationaal pollcomité bepaalt de data en het begin- en einduur van de regionale 

pollcongressen. 

 

2.6 De opdrachten van de pollcomités zijn in het kader van de verkiezingen voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers: 

2.6.1 opvragen van de kandidaturen: 

• voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers: de strategische1 én niet-strategische plaatsen.  

2.6.2 uitdrukkelijk op zoek gaan naar geschikte kandidaten 

2.6.3 uitvoeren van het pollreglement 

2.6.4 opstarten en begeleiden van alle pollverrichtingen, in het bijzonder: 

• Nazicht van de lijsten van stemgerechtigden 

• Nazicht van de kandidaturen (zie 5.5 & 5.6) 

• Toepassing van de criteria vastgelegd door het Partijbestuur, de Politieke Raad (het 

Basispollreglement) en het Congres (de Statuten) 

• Opstellen van een modellijst  

• Organiseren van de pollvergaderingen 

• Verslaggeving van de pollvergadering 

2.6.5 uitvoeren van de administratieve kiesverrichtingen (voordracht kandidaten, indienen van de 

lijsten) 

 

2.8 Bij discussie over het procedureverloop tijdens de pollvergadering heeft het pollcomité  van de 

betreffende kieskring het recht de nodige maatregelen te nemen. Het pollcomité beslist hierover 

onmiddellijk. 

                                                 
1 Strategische plaats op de lijst, voorheen gekend als “verkiesbare” plaats.  
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2.9 De pollcomités zijn automatisch ontbonden op de datum van het definitief worden van de 

verkiezingsuitslag. 

 

3 Lijstvorming 

 

3.1 De kandidatenlijsten voor de strategische plaatsen voor de verkiezingen van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers worden vastgelegd door een algemene ledenvergadering (pollvergadering) 

van Groen op het niveau van de kieskring. 

 

3.2 De pollcomités houden bij de samenstelling van de lijsten, behoudens de wettelijke bepalingen, 

ook uitdrukkelijk rekening met de afspraken uit de nota “Quota Lijstvorming”, zoals goedgekeurd op 

PB  26/03/2018 & PoRa 14/04/2018.  

 

3.3 Als strategische plaatsen worden de volgende plaatsen beschouwd:  

 

Kieskring Antwerpen 

Strategische plaatsen: 1ste, 2de, 3de, 4de plaats effectieven, lijstduwer effectieven, 1ste en 2de plaats 

opvolgers.  

 

Kieskring Brussel 

Strategische plaatsen: Hoogste plaats effectieven en hoogste plaats opvolgers op de Ecolo-

Groen lijst (nog nader te bepalen). 

 

Kieskring Limburg 

Strategische plaatsen: 1ste plaats effectieven, lijstduwer effectieven, 1ste plaats opvolgers.  

 

Kieskring Oost-Vlaanderen 

Strategische plaatsen: 1ste, 2de, 3de plaats effectieven, lijstduwer effectieven, 1ste en 2de plaats 

opvolgers. 

 

Kieskring Vlaams-Brabant 

Strategische plaatsen: 1ste, 2de, 3de plaats effectieven, lijstduwer effectieven, 1ste en 2de plaats 

opvolgers. 

 

Kieskring West-Vlaanderen 

Strategische plaatsen:  1ste, 2de, 3de plaats effectieven, lijstduwer effectieven, 1ste en 2de plaats 

opvolgers. 

 

3.4 Statutaire rotatieregel: Voor de huidige mandatarissen die reeds twee of meer opeenvolgende 

mandaatstermijnen hebben gedaan en zich kandidaat willen stellen voor een nieuwe opeenvolgende 

termijn binnen eenzelfde mandaat, zal er een aanvaardingsstemming gehouden worden door de 

algemene ledenvergadering van de betrokken kieskring, voorafgaand aan de opstart van de 

pollverrichtingen.  

 

Om aanvaard te worden moeten ze een tweederde meerderheid krijgen van de geldig uitgebrachte 

stemmen door de algemene ledenvergadering van de betrokken kieskring. 

 

Mandaten binnen het Vlaamse Parlement, het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement, de federale 

Kamers en het Europese Parlement worden bij toepassing van dit artikel beschouwd als een zelfde 
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mandaat. Wie uit eigen beweging vroeger stopt, blijft onder de rotatieregels vallen, alsof hij/zij 

zijn/haar mandaat volledig heeft beëindigd. 

 

4 Stemming 

 

4.1 Alle stemmingen over personen zijn geheim. 

 

4.2 Enkel de leden die aanwezig zijn op de pollvergadering hebben stemrecht. 

 

4.3 Blanco-stemmen en onthoudingen worden meegeteld voor het bepalen van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

4.4 Meerderheden. 

4.4.1 Gewone meerderheid: er zijn meer voor dan tegen-stemmen; 

4.4.2 Absolute meerderheid: het aantal stemmen voor bedraagt de helft + 1 van de geldig 

uitgebrachte stemmen; 

4.4.3 Tweederde meerderheid: het aantal stemmen voor bedraagt tweederden van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

5 Kandidaten 

 

5.1 Onder kandidaten wordt zowel verstaan kandidaten voor strategische plaatsen als kandidaten 

voor niet-strategische plaatsen. 

 

5.2 De kandidaten moeten voldoen aan de wettelijke criteria van verkiesbaarheid. 

 

5.3 Groen-leden kunnen zich kandidaat stellen of voorgedragen worden voor de lijst voor de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. 

 

5.4 Uitzonderlijk kunnen niet-leden voorgedragen worden. Deze voordracht moet gemotiveerd 

worden voor het nationaal partijbestuur. Tijdens de pollvergadering zijn deze kandidaten voorwerp van 

een aanvaardingsstemming. 

 

5.5 Gewezen of huidige mandatarissen die niet in orde zijn met hun afdrachten uiterlijk op de dag van 

afsluiting van de kandidatuurstelling, kunnen geen kandidaat zijn. Het nationale pollcomité stelt dit 

vast. Kandidaten die reeds mandataris zijn moeten aan alle verplichtingen van de tot op heden 

geldende politieke en morele code voldaan hebben op de dag van afsluiting van de 

kandidatuurstelling. Het nationale pollcomité stelt dit vast. 

 

5.6 Alle kandidaten voor strategische plaatsen moeten de politieke en morele code ondertekenen 

vóór hun kandidatuur aan de pollvergadering wordt voorgelegd. Kandidaten voor niet-strategische 

plaatsen moeten de politieke en morele code ondertekenen voor de volledige modellijst ter 

goedkeuring aan het nationaal partijbestuur wordt voorgelegd. 

 

6 Kandidaturen  

 

6.1 Het nationaal pollcomité  - in samenspraak met de regionale pollcomités - vraagt de kandidaturen 

op voor de strategische & niet-strategische plaatsen. Het nationaal pollcomité krijgt de kandidaturen 

van elke kieskring te zien, de regionale pollcomités enkel deze met betrekking op hun kieskring.  
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6.2 Alle kandidaturen moeten ingediend worden bij de partijsecretaris van Groen via een daartoe ter 

beschikking gesteld webformulier. Dit formulier bevat naast motivatie & c.v. ook alle gegevens voor de 

officiële voordracht, de verklaring inzake de politieke en morele code, de financiële verplichtingen, de 

rotatieverplichtingen en andere afspraken zoals door het nationaal Partijbestuur zijn vastgelegd. 

 

6.3 Het nationaal partijbestuur bepaalt de deadline voor het indienen van de spontane kandidaturen 

voor een strategische plaats op Zo 04 november 2018 om 23u59.  

 

6.4 Het nationaal partijbestuur bepaalt de deadline voor het indienen van de spontane kandidaturen 

voor een niet-strategische plaats op Vrij 01 februari 2019 om 23u59.  

 

6.5 Kandidaturen worden in een eerste fase vertrouwelijk behandeld. Pas na de opstelling van de 

modellijsten kunnen de kandidaturen die niet-ingetrokken werden, bekend gemaakt worden. 

 

6.6 Bij de kandidatuurstelling moeten de kandidaten duidelijk vermelden of ze kandideren voor een 

strategische en/of niet-strategische plaats. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lijsten of 

plaatsen (met uitzondering van de lijst voor de Europese verkiezingen). Een kandidaat kan desgewenst 

motiveren waarom hij/zij een voorkeur heeft voor een bepaalde lijst en een gewenste plaats aangeven. 

Deze gemotiveerde voorkeur is echter niet bindend.  

 

6.7 Uiterlijk 7 werkdagen na het afsluiten van de spontane kandidatuurstelling onderzoekt het 

nationaal pollcomité de kandidaturen. Kandidaten die niet in orde zijn met de formele voorwaarden 

voor kandidatuurstelling worden hiervan persoonlijk verwittigd en hebben 3 werkdagen om dit recht te 

zetten of beroep aan te tekenen bij het nationaal Partijbestuur.  

 

6.8 Het pollcomité heeft te allen tijde het recht om zelf bijkomende kandidaturen op te vragen. 

 

7 Modellijst voor de strategische plaatsen 

 

7.1 Eerste stap: de shortlist 

Per kieskring maakt het regionale pollcomité – op basis van de schriftelijke kandidaturen - een 

shortlist van kandidaten voor een strategische plaats. Deze shortlist bevat nog geen rangschikking. 

Deze shortlist mag niet meer kandidaten bevatten dan het dubbel van het aantal strategische 

plaatsen. Het pollcomité voorziet deze shortlist van een uitvoerige motivatie. Hoe ze tot deze shortlist 

komen wordt door het nationaal en de regionale pollcomités gezamenlijk vastgelegd. Deze motivatie is 

belangrijk ten aanzien van de kandidaten, zowel voor de geselecteerden als voor diegenen die de 

shortlist niet haalden, als voor het overleg met het nationaal pollcomité. 

 

De afspraken in de nota “Quota Lijstvorming” worden ook in deze eerste fase reeds gerespecteerd (zie 

3.2).  

 

Na het eerste overleg met het nationaal pollcomité brengt het provinciaal of Brussels pollcomité de 

kandidaten op de hoogte van het feit dat ze op de shortlist staan. Ook de kandidaten die er niet op 

staan worden door het pollcomité hiervan op de hoogte gebracht.  

 

7.2 Stap twee: het nationaal + regionaal pollcomité = hét pollcomité 

Het nationaal pollcomité komt samen met het regionaal pollcomité. Per kieskring vormen beiden 

samen het pollcomité voor die kieskring. Binnen dit pollcomité tracht men tot consensus te komen 

over de invulling van de strategische plaatsen. Indien nodig kunnen er nieuwe gesprekken met 

kandidaten aangeknoopt worden. De voorzitter en de ondervoorzitter van de partij (zij alleen) kunnen 
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eventueel externe kandidaten aanspreken en deze mee in het debat over de strategische plaatsen 

brengen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de regionale pollcomités, zo kunnen de leden van deze 

pollcomités ook suggesties doen aan de voorzitter en ondervoorzitter van de partij.  

 

7.3 Derde stap: modellijsten 

Het resultaat van de verschillende overlegrondes levert modellijsten op waarbij minstens de 

strategische plaatsen ingevuld zijn. Het regionaal pollcomité mag reeds niet-strategische plaatsen 

invullen indien ze dat wenselijk acht. Dit kan zijn om een bepaalde regionale spreiding, inhoudelijke 

insteek of ervaring reeds mee te nemen en te waarderen in het voorstel van modellijst.  

 

Het nationaal pollcomité heeft de taak het globale evenwicht in de gaten te houden. Indien zij vanuit 

die optiek wijzigingen voorstellen aan een modellijst of shortlist van kandidaten, moet dit omstandig 

gemotiveerd worden vanuit inhoudelijk oogpunt. De uiteindelijke modellijst komt in consensus tot 

stand. Indien er geen consensus bereikt kan worden, wordt er gestemd. Bij staking van stemmen is 

het standpunt van het nationaal pollcomité doorslaggevend.  

 

7.4 De kandidaten voor een strategische plaats worden vóór het pollcongres op de hoogte gebracht of 

ze al dan niet een plaats hebben op de modellijsten en welke dat is. De kandidaten krijgen hiernaast 

inzicht in de volledige modellijsten die betrekking hebben op hun kieskring. De kandidaten die op de 

shortlist stonden maar geen plaats kregen op de modellijst worden hier ook van op de hoogte 

gebracht. Zowel diegenen die op de modellijst staan als diegenen die er niet op staan krijgen een 

motivatie van de keuzes die gemaakt werden om tot de modellijst te komen. Alsook een individuele 

motivatie over de plaats die ze kregen of waarom ze er niet op staan.  

 

7.5 De kandidaturen worden ten laatste op de dag voor de pollvergadering bekendgemaakt aan de 

leden van de betrokken kieskring.  

 

8 Algemene richtlijnen voor het pollcongres 

 

8.1 Dagvoorzitter 

Het regionaal pollcomité heeft als opdracht om een dagvoorzitter voor het betreffende pollcongres 

aan te duiden. Het betreft een Groen-lid uit de eigen kieskring dat niet kandideert voor een 

strategische plaats of lid is van het nationale of regionale pollcomité. 

 

8.2 Leden kunnen enkel voor de lijsten van hun eigen kieskring stemmen. 

 

8.3 De lijst van de stemgerechtigde leden wordt afgesloten bij het begin van de voorstellingsronde van 

kandidaten. Gemotiveerde individuele uitzonderingen over het tijdstip van de aanwezigheid kunnen 

toegestaan worden door de dagvoorzitter van de betreffende pollvergadering. 

 

8.4 De kandidaten zijn aanwezig op de pollvergadering. Afwezigheid door overmacht moet zo snel 

mogelijk, en alleszins vooraf, aan de voorzitter van het regionaal pollcomité worden gemeld. Dit 

pollcomité beslist onmiddellijk over de geldigheid van de reden van overmacht. Bij afwezigheid zonder 

geldige reden wordt hun kandidatuur niet meer ter stemming voorgelegd. 

De kandidaten mogen zelf geen vragen stellen, opmerkingen maken of op een andere wijze 

tussenkomen. 

 

8.5 Het pollreglement ligt ter inzage op de pollvergadering. 
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9 Uitnodiging en verloop van de poll 

 

Vooraf 

9.1   Het nationaal partijbestuur legt de datum van de pollvergaderingen vast op zaterdag 26 januari 

2019. Alle leden en de kandidaten worden uitgenodigd. 

 

9.2  Alle Groen-leden die lid zijn vóór 26 oktober 2018 hebben stemrecht op de pollvergadering 

 

9.3  Alle Groen-leden - ook de niet-stemgerechtigden zoals bedoeld in artikel 9.2 - hebben 

spreekrecht binnen een tijdbestek door het pollcomité bepaald. 

 

Opening pollcongres  

9.4 Het pollcongres wordt geopend met een overzicht van en een toelichting bij de werkzaamheden 

van het pollcomité. De focus bij de presentatie ligt op de afgelegde weg, de genomen stappen en 

gekozen methodiek. Er zal ook een overzicht zijn van de timing en overlegmomenten die plaatsvonden. 

Alsook de omkadering die de leden van het pollcomité kregen. 

 

9.5 Het pollcomité geeft bij aanvang ook een beknopt overzicht van alle kandidaten voor een 

strategische plaats. 

 

9.6 Het eerste punt van de stemmingsronde is de aanvaardingsstemming voor de kandidaten niet-

leden. Het pollcomité motiveert de keuze voor de voorgestelde kandidaten niet-leden. Om aanvaard te 

worden hebben de kandidaten niet-leden een absolute meerderheid nodig. 

 

Voorstelling modellijst  

9.7 Daarna volgt de voorstelling van de modellijsten. Het pollcomité geeft een omstandige motivering 

voor het waarom van de kandidatenkeuze en hun klassering. 

 

9.8 Tijdens de motiverings- en voorstellingsronde van de modellijst zijn er enkel vragen en 

opmerkingen mogelijk over de globaliteit van de lijst, niet over individuele kandidaten. 

 

Voorstelling kandidaten 

9.9 Hierna stelt elke kandidaat voor een strategische plaats zich voor aan het congres. Het nationaal 

pollcomité bepaalt de wijze van voorstelling van de kandidaten. Alle kandidaten worden daarbij gelijk 

behandeld. Het regionaal pollcomité bepaalt d.m.v. loting met welke letter van het alfabet de 

voorstellingsronde start, dit op basis van de achternaam. 
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Tweevoudige vragenronde 

9.10 Tweevoudige vragenronde: 

• Vragen aan de kandidaten. Elke aanwezige van het pollcongres kan vragen stellen aan 

individuele kandidaten. Hierbij kan diepgaander gepolst worden naar motivatie, ervaring, 

enthousiasme… 

• Vragen aan het pollcomité. Elke aanwezige van het pollcongres kan vragen stellen aan de 

leden van het provinciaal, gewestelijk of nationaal pollcomité. Deze vragen gaan dieper in op 

de samenstelling van de modellijsten, de motivatie van deze of gene keuze, het globale 

evenwicht ten opzichte van de andere kieskringen. Sommige vragen zullen leiden tot 

meerdere leden die willen tussenkomen, de dagvoorzitter heeft in deze vragenronde de taak 

om de interactie met de aanwezige leden te modereren.   

9.11 Bij de eerste vragenronde zijn de kandidaten aanwezig. Bij de tweede vragenronde niet.  

 

Stemming over de modellijsten 

9.12 Tijdens de pollcongressen in de 5 Vlaamse provincies wordt eerst de federale lijst ter stemming 

voorgelegd, daarna de Vlaamse lijst. 

 

9.13 Op het Brussels pollcongres wordt eerst de lijst voor het Brussels parlement, dan die voor het 

Vlaams parlement en tot slot de federale lijst ter stemming voorgelegd. 

 

9.14 De modellijsten moeten een absolute meerderheid halen om goedgekeurd te worden.  

 

Procedure indien modellijst wordt afgewezen  

9.15 Indien er geen meerderheid is voor de globale modellijst volgt er een extra stemronde alvorens 

over te gaan naar een stemming per plaats.  

Na het afkeuren van de modellijst verloopt de stemming als volgt: 

• Het pollcomité legt de kandidaten van de modellijst één voor één opnieuw voor aan het 

congres. Er wordt dus eerst gestemd over de lijsttrekkersplaats. Is er een absolute 

meerderheid voor deze kandidaat, dan gebeurt hetzelfde voor de volgende plaats.  

• Wanneer er bij de eerste of een daarop volgende stemming geen absolute meerderheid is 

voor de voorgestelde kandidaat, schakelen we over op de open stemming per plaats. Alle 

kandidaten voor een strategische plaats op de modellijst voor het betreffende beleidsniveau 

komen dan terug in de stemming en moeten per plaats aangeven of ze al dan niet willen 

meegenomen worden in deze stemronde. Kandidaten die reeds een plaats verwierven op een 

(model)lijst voor een ander beleidsniveau kunnen niet meer kandideren. 

• De kandidaat die bij de eerste stemronde in de open stemming per plaats de absolute 

meerderheid haalt, is meteen verkozen. Is dit niet het geval, dan volgt een tweede stemronde 

waaraan enkel de drie kandidaten deelnemen die het meest aantal stemmen kregen in de 

eerst stemronde. Haalt één van de drie kandidaten een absolute meerderheid dan is die 

meteen verkozen. Is dit niet het geval dan volgt een derde stemronde tussen de twee 

kandidaten met het meest aantal stemmen in de tweede ronde.  In deze stemronde moet de 

laatst overgebleven kandidaat ook verkozen worden met een absolute meerderheid.  

 

Afsluitend 

9.16 De poll wordt afgesloten met een aanvaardingsstemming van de gepollde lijst. Deze stemming 

bevestigt het correct procedureverloop van de pollverrichtingen. Een gewone meerderheid volstaat. 

 
9.17 Het regionaal pollcomité maakt een verslag op van de pollvergadering. Dit verslag bevat volgende 

elementen: 
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• Het aantal aanwezige leden; 

• Een overzicht van de kandidaten met de vermelding of ze voldaan hebben aan artikel 5.6 van dit 

pollreglement; 

• Het verloop en de resultaten van de stemmingen. 

Het verslag wordt aan het nationaal partijbestuur overgemaakt. 

 

 

10 Poll voor de niet-strategische plaatsen 

 

10.1  Het nationaal partijbestuur bepaalt de deadline voor het indienen van de spontane kandidaturen 

voor niet-strategische plaatsen op vrijdag 01 februari 2019 om 23u59. Kandidaten voor een 

strategische plaats, die niet gepolld werden, krijgen hierbij niet noodzakelijk voorrang om de niet-

strategische plaatsen te bezetten. 

 

10.2 Het regionaal pollcomité stelt een modellijst voor de niet-strategische plaatsen voor de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers samen. Indien leden van het pollcomité kandidaat zijn voor een niet-

strategische plaats, verlaten zij de vergadering wanneer er over hen beraadslaagd wordt.  

 
10.3 Het regionaal pollcomité legt de modellijst voor de niet-strategische plaatsen voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers ter discussie en goedkeuring voor aan het nationaal Partijbestuur, en dit 

uiterlijk op vrijdag 01 maart 2019. Indien het regionaal  pollcomité niet tijdig een modellijst voor de 

niet-strategische plaatsen voorlegt, kan het nationaal pollcomité deze taak van het betreffende 

pollcomité overnemen. 

 


