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Congresreglement i.f.v. de voordracht van kandidaat vrijwilligers 

nationaal partijbestuur en leden arbitragecollege 

Provinciale ledenvergaderingen en de Ledenvergadering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest Sept 2019 

Afbakening:  

Dit congresreglement handelt specifiek over de voordracht van kandidaat vrijwilligers voor het 

nationaal Partijbestuur en leden Arbitragecollege door de Provinciale Groepen en de Groep van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bepaald in artikel 8.1.1 en 12.1 van onze statuten.  

Statutaire bepalingen:  

Hoe is het nationaal Partijbestuur samengesteld? 

8.1. Het nationaal Partijbestuur wordt samengesteld uit de volgende leden: 
8.1.1. Acht vrijwilligers, waarbij maximaal 50% met dezelfde genderidentiteit. Deze vrijwilligers 
worden voorgedragen door de Provinciale Groepen, de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Jong Groen of Groen Plus en verkozen door het Congres met een absolute meerderheid. De 
kandidaten moeten minstens drie maanden lid zijn van de partij. 
8.1.2. Eén vrijwilliger per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te verkiezen door de 
ledenvergadering van de Provinciale Groep / Groep van het Hoofdstedelijk Gewest. De kandidaten 
moeten minstens drie maanden lid zijn van de partij. 
8.1.3. De fractievoorzitters van de Kamer, het Vlaams Parlement, de Senaat, het Europees Parlement 
en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
8.1.4. De nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter. 
8.1.5. De voorzitter van de nationale Politieke Raad. 
8.1.6. De ministers en staatssecretarissen van het federale, Vlaamse en Brusselse niveau. Van elk 
niveau heeft één regeringslid stemrecht. 
8.1.7. Het nationaal Partijbestuur kan met tweederde meerderheid leden met volheid van bevoegdheid 
in het nationaal Partijbestuur coöpteren. 
 

Samenstelling en verkiezing leden Arbitragecollege. 

12.1. Het Arbitragecollege bestaat uit vijf leden, met een maximum van drie leden met eenzelfde 
genderidentiteit. De leden van het Arbitragecollege worden verkozen door een Congres met een 
absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De kandidaten moeten twee jaar lid zijn 
en worden voorgedragen door de Provinciale Groepen en de Groep van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
12.2. De verkozen leden van het Arbitragecollege duiden in hun midden een gespreksleider aan. Hij/zij 
staat in voor het bijeenroepen van het Arbitragecollege en het leiden van de vergadering. 
 

Volgorde van voordracht:  

- De voorstelling, vragen en discussieronde voor kandidaat vrijwilliger Partijbestuur en kandidaat 

leden arbitragecollege verlopen afzonderlijk, omdat de kandidaten voor het ene, gewoon 'lid' zijn 

voor het andere en dus recht hebben om vragen te stellen en discussieronde bij te wonen. 

- Voor beide voordrachten hanteren we het verloop van de werkzaamheden zoals verder in dit 

reglement beschreven.  

Verloop van de voorstellings-, vragen en discussieronde: 

- De voorstellingsronde van de kandidaten verloopt in alfabetische volgorde van achternaam, te 

beginnen bij een door lottrekking bepaalde letter (deze volgorde wordt gedurende het hele 

congres aangehouden). Tijdens de voorstellingsronde geldt een spreektijd van maximaal 2 

minuten per spreker. 
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- Vragen voor de kandidaten worden op het daartoe beschikbare formulier schriftelijk ingediend 

bij de congresvoorzitter. Vragen zijn enkel ontvankelijk als de naam van de vraagsteller vermeld 

is, net als de kandidaat aan wie de vraag is gericht en als ze gaan over het onderwerp van de 

betreffende vragenronde. De congresvoorzitter legt de vragen mondeling voor aan de kandidaten 

en kan hierbij zelf de vragen ordenen of bundelen. Tijdens de vragenronde aan de kandidaten 

geldt een spreektijd van maximaal 30 seconden per kandidaat per vraag of door de 

congresvoorzitter gebundelde reeks van vragen. De kandidaten mogen zelf geen vragen stellen, 

opmerkingen maken of op een andere wijze tussenkomen.  

- Tijdens de discussieronde (in afwezigheid van de kandidaten) geldt een spreektijd van maximaal 

30 seconden per spreker.  

Verloop van de stemming:  

- Het stemrecht wordt afgesloten bij het begin van de voorstelling van de eerste kandidaat.  
- Er wordt één stemronde georganiseerd, voor zowel kandidaat vrijwilliger Partijbestuur als 

kandidaat lid Arbitragecollege. Alle kandidaten worden samengebracht op één stemformulier. Bij 
elke kandidaat kan men ja, neen of onthouding stemmen. Enkel stemformulieren waarop voor 
elke kandidaat een stem is uitgebracht zijn geldig. 

- Alleen kandidaten die een absolute meerderheid (aantal ja-stemmen bedraagt de helft + 1 van de 
uitgebrachte stemmen) halen, worden voorgedragen aan het Congres (Toekomstcongres 2019) 

- De procedure wordt afgesloten met een aanvaardingsstemming (middels handopsteking). Deze 

stemming bevestigt het correct procedureverloop. Een gewone meerderheid volstaat.  

Motivering van de keuze voor een absolute meerderheid:  

- Dit zeggen de statuten: De kandidaten worden voorgedragen door de Provinciale Groepen, de 
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jong Groen of Groen Plus en verkozen door het 
Congres met een absolute meerderheid. 

- Strikt genomen wordt er wel een absolute meerderheid vereist voor de stemming zelf op het 
congres, maar is dit niet expliciet bepaald voor de voordracht. Statutair is een gewone 
meerderheid (meer ja dan neen stemmen) de regel, tenzij anders bepaald. 

- We stellen voor om net als in 2014 toch ook voor de voordracht van kandidaten met een absolute 
meerderheid te werken: enkel kandidaten die een absolute meerderheid behalen bij de stemming 
over de voordracht, worden voorgedragen aan het congres. Een stem is enkel geldig als op één 
stembiljet over alle kandidaten een uitspraak wordt gedaan (ja, neen, onthouding). Alle kandidaten 
– en alleen zij - die meer dan de helft ja-stemmen behalen ten opzichte van het totale aantal 
geldig uitgebrachte stemmen worden dus voorgedragen aan het congres. 

- Argumentatie: door te werken met een absolute meerderheid garanderen we dat de drempel in 
aantal ja-stemmen voor alle kandidaten gelijk ligt. Een rekenvoorbeeld om dit te illustreren: stel 
dat in een bepaalde provincie kandidaat X 49 ja-stemmen en 51 neen-stemmen behaalt, en 
kandidaat Y 10 ja-stemmen, 82 onthoudingen en 5 neen-stemmen. Als je werkt met een gewone 
meerderheid is kandidaat X niet verkozen, kandidaat Y wel, terwijl hij veel minder ja-stemmen 
heeft. Door te werken met een absolute meerderheid garanderen we dus dat de volgorde van de 
kandidaten volgens het aantal ja-stemmen gerespecteerd wordt. Een onthouding en een neen-
stem hebben dus de facto hetzelfde gewicht (waarbij een onthouding fungeert als een ‘zachte’ 
neen-stem). 

- In bijkomende orde heeft dit het voordeel dat de procedure voor de voordracht van kandidaten en 
de procedure voor de uiteindelijke keuze op het congres dezelfde is (en identiek aan die van 2014), 
wat voor meer duidelijkheid zorgt. 

- Om discussie te vermijden, wordt de procedure vooraf duidelijk toegelicht en via de stemming 
over het reglement van het verloop van de ledenvergadering expliciet goedgekeurd. 

 

Dit congresreglement werd goedgekeurd op het nationaal partijbestuur van Groen 16/09/2019 


