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Europese, Federale, Vlaamse en Brusselse parlementsverkiezingen - mei 2019 
(Goedgekeurd door de politieke raad van 20 oktober 2018) 

 
Te ondertekenen door alle kandidaten voor strategische plaatsen voor de polls van 
19 januari (EU) en 26 januari 2019 (Federale kamer, Vlaams parlement en Brussels 
parlement) en door alle kandidaten voor het indienen van de lijsten.  
Alle ondertekende morele codes worden bezorgd aan de partijsecretaris. 
 

 
1 Verkiezingscampagne en –formaliteiten 
 

Het kandidaat-parlementslid is medeverantwoordelijk voor de landelijke/regio-
nale/provinciale campagne, de verkiezingsformaliteiten en de correcte naleving van 
de reglementering inzake de verkiezingsuitgaven.  
 
Het kandidaat-parlementslid voert uitsluitend campagne zoals bepaald door het lan-
delijk Partijbestuur vastgelegde landelijke campagneplan en de daaraan gekoppelde 
regionale/provinciale campagneplannen.  
 
Het kandidaat-parlementslid waakt in zijn/haar externe communicatie erover dat 
hij/zij de standpunten, strategie en campagne van de partij volgt.  
 
Van de strategische  kandidaten, en in het bijzonder van de lijsttrekkers, wordt ver-
wacht dat zij/hij zich gedurende de campagneperiode voldoende vrij kan maken om 
zich voluit voor de campagne te engageren.  
 
2 Taken van het parlementslid binnen de Fractie 
 

Het parlementslid is bereid zich in te schakelen in een constructieve samenwerking 
met de andere fractieleden, de andere Groen-fracties en eventuele Groen-kabinet-
ten. 
 
Het parlementslid neemt binnen de Fractie de volgende taken op: 
• uitvoering geven aan de politieke krachtlijnen en thema's die door de Politieke Raad 
en het Congres werden bepaald, en aan de politieke strategie zoals door het lande-
lijk Partijbestuur vooropgesteld, dit laatste in nauw overleg met de fractievoorzitter 
en de landelijk Partijvoorzitter. Als het parlementslid omwille van gewetensnood 
van een Groen-standpunt wil afwijken, wordt dit vooraf besproken in de fractie en 
het landelijk Partijbestuur; 

• nauwkeurig opvolgen van de politieke actualiteit op internationaal, op federaal en 
op gewest- en gemeenschapsniveau; 

• opvolgen van de toegewezen commissies en aan alle stemmingen deelnemen. 
Stemafspraken vallen onder verantwoordelijkheid van de fractieleid(st)er en daar-
van wordt niet afgeweken; 
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• de Fractie bepaalt de taakverdeling binnen de fractie en legt die ter bekrachtiging 
voor aan het partijbestuur. Ieder fractielid is ervoor verantwoordelijk dat op de prio-
ritaire terreinen, die hij/zij toegewezen krijgt, volwaardige initiatieven worden geno-
men.  

 
3 Beroepsactiviteiten van het parlementslid 
 

Het parlementslid werkt voltijds in het kader van het mandaat. Hieruit volgt dat in be-
ginsel geen andere betaalde beroepsactiviteiten mogen uitgevoerd worden tijdens 
het mandaat. Afwijkingen worden gemeld aan het landelijk Partijbestuur dat hierom-
trent een beslissing neemt. 
 
4 Betrokkenheid bij de Groen-werking 
 

Het parlementslid is bereid zich in te schakelen in een constructieve samenwerking 
met de partijorganen: het Partijbestuur, de Politieke Raad, het provinciaal partijbe-
stuur, de regiowerking, ….  
 
Het parlementslid neemt mede verantwoordelijkheid op in de politieke uitbouw van 
de partij. 

Het parlementslid is bereid zich in te schakelen in de globale communicatielijn,  het 
eigen functioneren te laten evalueren en bij te stellen indien nodig. 
 
Het parlementslid is in staat mensen te mobiliseren rond de thema’s waar zij/hij mee 
bezig is. 

Het parlementslid neemt deel aan het partijbestuur en de Politieke Raad wanneer 
zijn/haar aanwezigheid vereist is, neemt deel aan alle congressen en is medeverant-
woordelijk voor de politieke werking in de provincie, de politieke regio en de onder-
steuning van lokale groepen 
 
Het parlementslid schakelt zich in in het algemeen personeelsbeleid van de partij 
(namelijk de beslissingen van het partijbestuur inzake personeel) en investeert in een 
goede samenwerking met Groen-personeel en vrijwilligers.  
 
5 Deontologie en transparantie 
 
Het parlementslid verklaart de deontologische code van de parlementen na te leven. 

Het parlementslid zal transparant zijn over de mandaten die worden uitgeoefend. Het 
parlementslid zal alle huidige en toekomstige wettelijke en decretale verplichtingen 
opvolgen, zal volgens de wettelijke verplichtingen de mandatenlijst en vermogens-
aangifte indienen bij het Rekenhof, overlegt met de fractie transparant over alle acti-
viteiten waarin een potentieel belangenconflict schuilt met het parlementair man-
daat. Wanneer een potentieel belangenconflict opduikt, volgt het parlementslid de  
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beslissing van de fractie. Wanneer hierover onenigheid ontstaat, wordt de situatie 
voorgelegd aan het nationaal partijbestuur, dat een bindend advies geeft (de fractie 
kan hier enkel nog gemotiveerd van afwijken).  

6 Interpellatie en evaluatie van het parlementslid 
 

Het Partijbestuur heeft een interpellatie- en evaluatierecht tegenover de Fractie en 
de individuele fractieleden. 
 
De Politieke Raad kan de leden van de Fractie interpelleren over hun publieke han-
delingen en de standpunten die ze publiek innemen. 
 
7 Afdrachten 
 

Het parlementslid gaat akkoord met de bezoldigingsregeling van Groen, nl. dat hij/zij 
25% van  de parlementaire basisvergoeding afstaat aan de partij.  (Het parlementaire 
inkomen bestaat vanaf 1 januari 1996 uit een integraal belaste parlementaire vergoe-
ding, een belastingvrije forfaitaire terugbetaling van kosten en uit geïndividualiseerde 
tegemoetkomingen.  De afdracht van 25% wordt alleen berekend op de parlemen-
taire basisvergoeding.) 
 

De afdrachten worden via een maandelijkse doorlopende opdracht gestort op reke-
ning van de partij of door rechtstreekse inhouding door de administratie.  
 
Indien een parlementslid vanuit zijn/haar mandaat een vergoed mandaat als fractie-
leider, als commissievoorzitter of –secretaris, of als bestuurslid heeft, zal ook van 
deze extra vergoeding 25% afgedragen worden aan de partij. 
 
Wat hij/zij netto (dus na eventuele belasting) overhoudt van deze extra vergoeding 
wordt afdragen aan de eigen fractie.  
 
Op vraag van het betrokken parlementslid staat de eigen fractie in voor de betaling 
van de afdrachten aan de partij voor een bedrag van 350 Euro voor 
- de fractievoorzitter 
- de vergoede mandaten van commissievoorzitter of –secretaris 
- de ondervoorzitter van Groen (indien parlementslid) 
 
Op vraag van het betrokken parlementslid staat de eigen fractie in voor de betaling 
van de afdrachten aan de partij voor een bedrag van 700 Euro voor 
- de voorzitter van Groen (indien parlementslid) 
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De verschillende tussenkomsten van de fractie zijn niet cumuleerbaar. De toege-
stane maandelijkse tussenkomst kan nooit meer bedragen dan de te betalen maan-
delijkse afdrachten. Het totaalbedrag aan tussenkomst waar de fractie voor instaat, 
kan nooit meer bedragen dan de betaalde bijkomende afdrachten.  
 
Parlementsleden die ontslag nemen voor het einde van de maand, en wel reeds een 
parlementaire vergoeding ontvingen, zullen het ten onrechte ontvangen bedrag te-
rugstorten aan de partij. 
 
8 Onverenigbaarheden 
 

Het kandidaat-parlementslid aanvaardt de statutaire bepalingen inzake onverenig-
baarheden zoals vastgelegd in artikel 14 van de statuten. 
 
9 Opvolgers 
 

Opvolgers worden geacht zich voor te bereiden op het effectief opnemen van een 
mandaat. 
 
10 Sancties 
 

Wanneer een parlementslid zijn/haar verbintenissen met de partij niet nakomt kan 
het landelijk Partijbestuur – als alle overleg nutteloos gebleken is – sancties treffen. 
Deze worden steeds bekend gemaakt aan alle leden. 
 
11 Ter beschikking stellen van het mandaat 
 

Het kandidaat-parlementslid stelt zijn/haar mandaat ter beschikking van de partij in-
dien hij/zij beslist geen deel meer uit te maken van de Fractie, of indien de partij be-
slist dat betrokken parlementslid geen deel meer kan uitmaken van de Fractie. 
 
12 Het kandidaat-raadslid verklaart het cordon sanitaire na te leven.  
 

Het cordon sanitaire ten opzichte van het Vlaams Belang houdt in: 
• Geen bestuursakkoorden 
• Wat betreft regelgevende activiteiten: geen gezamenlijke initiatieven 
• Geen gemeenschappelijke verklaringen aan de pers 
• Groen zal voor haar eigen initiatieven geen steun zoeken bij het Vlaams Belang 

en zal niet ingaan op vragen van het Vlaams Belang om hun initiatieven te on-
dersteunen. 

• Geen stemafspraken met het Vlaams Belang 
• Voorstellen, resoluties, moties e.d. die ingediend worden door het Vlaams Be-

lang worden niet gesteund. 
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Naam: 
 
Adres: 
 
 
 
 
Kandidaat voor  
 
 de kieskring: 
 
 het parlement:  
 
 
“Ik verklaar me akkoord met deze politieke en morele code voor (kandidaat)-parle-
mentsleden” 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening 


