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Statuten Groen – voorstel nieuwe statuten
Statuten zijn bijzonder belangrijk voor een
organisatie, zeker voor een groene partij. Statuten
bepalen onze partijorganisatie, hoe we met elkaar
(samen)werken. Statuten zeggen ook iets over wie we
(willen) zijn, over hoe we aan politiek doen en hoe we
deel uitmaken van het maatschappelijk debat.
Groene partijen hebben altijd de ambitie gehad om
op een andere manier aan politiek te doen. Samen
met zoveel mogelijk leden, beslissen over de inhoud
en de organisatie van de partij, en dit telkens na
ontmoeting, reflectie en debat. Basisdemocratie heet
dat. Die ambitie houden we overeind. Het zit in ons
DNA, het maakt ons aantrekkelijk. Het maakt ons ook
sterker, want draagvlak maakt beslissingen beter
en duurzamer. De basisdemocratie is meer dan een
statutair gegeven. Het is een cultuur, waar we als
groenen nog steeds van doordrongen zijn en waarin
openheid en dialoog centraal staan. Statuten zijn er
wel bijzonder belangrijk voor. In een veranderende
samenleving, als lerende organisatie, moet je ze als
groene partij dus up to date houden.
Tegelijk kan je met statuten niet alles regelen.
Statuten zorgen voor een kader. Met onder andere
huishoudelijke reglementen, pollreglementen,
de politiek-morele code... geven we dat kader
verder vorm. En het is onze dagelijks werking en
organisatiecultuur dat het groene DNA het best
zichtbaar wordt.

NIET ZOMAAR HERVORMEN
Aan statuten kom je evenwel niet zomaar.
Hervormingen gebeuren gemotiveerd en
weloverwogen. In 2014 namen we de statuten
grondig onder handen. Vijf jaar later is de partij flink
gegroeid, hebben we meer vrijwilligers, leden, lokale
mandatarissen en parlementsleden dan ooit. Het is
het moment om de hervorming van 2014 te evalueren
en te bekijken of en waar de statuten nood hebben
aan een update. Om tot voorstellen van hervormingen
van de statuten te komen baseren we ons op:
•

input vanuit het arbitragecollege, het
partijbestuur, de politieke raad, het netwerk
gender, de roze groenen, Jong Groen, Groen
Plus, medewerkers Groen

•

eerder denkwerk binnen onze partij vanuit de
personeelsploeg, zeker met betrekking tot
partijuitbouw

•

de huidige werking van onze partij in de praktijk
en (positieve) ervaringen daarmee

•

onderstaande inhoudelijke focus geformuleerd
door de Werkgroep Statuten

DE AMBITIE?
Als Groenen willen we draagvlak creëren voor
een sociaal-ecologische transitie. We zoek naar
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en
willen het beleid vanuit onze visie mee beïnvloeden.
Daarvoor willen we het gesprek en de dialoog
volop aangaan. We bewegen ons volop mee in het
maatschappelijke debat, om meer mensen in
beweging te brengen om dit mogelijk te maken.

DE INHOUDELIJKE FOCUS ALS LEIDRAAD
VOORSTELLEN HERVORMINGEN

CONCREET: VAN DE KRIJTLIJNEN NAAR
DE VOORSTELLEN TOT HERVORMINGEN

We hebben al veel leden, maar we willen er nog meer
hebben. Om die leden te mobiliseren en aan te trekken
is transparantie/interactie nodig. Dat laatste lukt
beter als we eenvoudige regels en gefocuste organen
hebben. Daarom werken we binnen deze krijtlijnen:

Eén partij, heel veel leden // Divers en
open // Transparant en interactief

•

•

•

Eén partij, heel veel leden. Groen bestaat
uit heel veel leden en vrijwilligers, die zich
op heel verschillende manieren inzetten voor
de partij. Onze structuren moeten zorgen
voor samenhang en doorstroming. Leden zijn
de basisentiteit van onze partij. Hun energie
en expertise willen we mobiliseren voor de
partij(structuren), zonder dat ze telkens een
bepaald niveau vertegenwoordigen.
Divers en open. We mikken op meer (actieve)
leden en vrijwilligers. Groen wil mensen
mobiliseren. Dat doen we door ook open te zijn.
We tonen die openheid bijvoorbeeld door in te
zetten op samenwerking, in het bijzonder met
Ecolo en de Europese groene partijen. Maar
ook door ons open te stellen voor engagement
en ideeën. Nieuwe mensen kansen geven in
onze partij(structuren) vinden we belangrijk.
Extra aandacht gaat naar diversiteit. Als
progressieve partij willen we afspiegeling zijn
van de samenleving en onze statuten moeten
ons daarin ondersteunen en onze aandacht hier
op vestigen.
Transparant en interactief. Openheid en
openbaarheid dragen we als Groen hoog in het
vaandel. We geven op dat vlak zelf het goede
voorbeeld. We zoeken nieuwe instrumenten,
zodat we openheid, interactiviteit en
transparante open beslissingen stimuleren.

•

Eenvoudig en duidelijk. Een democratische
organisatie heeft heldere spelregels. Statuten
en democratische processen zijn zo eenvoudig
mogelijk, en duidelijkheid in zich dragen.

•

Elk orgaan zijn focus. Een partij heeft per
definitie verschillende organen en niveaus.
We spreken duidelijke doelstellingen uit over
elk niveau, zodat we complementair kunnen
(samen)werken. daarom een bepaalde focus
binnen de brede partijwerking.

•

Werkbaar en klaar voor groei. De partij is
de afgelopen jaren sterk gegroeid, en ook
de komende jaren willen we meer mensen
mobiliseren. Dat vraagt dat onze statuten meer
dan ooit inspelen op grotere groepen, meer
mensen... Onze structuren moeten het mogelijk
maken om op een werkbare wijze — rekening
houdend met het feit dat we groei(d)en — te
spreken met mekaar en beslissingen te nemen.

•

Groen als een open en dynamisch netwerk

•

Doelgroepenwerking op regioniveau

•

Minstens twee ledenbevragingen per legislatuur

•

Verankering openbaarheid van bestuur bij
plaatselijke besturen

•

Verzoening openbaarheid van bestuur met
privacy

•

Genderevenwicht bij opvolging PORA en
afvaardigingen uit Groen Plus en Jong Groen

•

Uitbreiding rotatie tot nationale uitvoerende
mandaten

•

Samenwerking met Ecolo op plaatselijk niveau

•

De leden van Ecolo of van een Europese groene
partij mogen kandidaat zijn op Groen-lijsten

•

Actieve benadering van werken aan diversiteit

Eenvoudig en duidelijk // Elk orgaan zijn
focus // Werkbaar en klaar voor groei
•

Versoepeling taakverdeling van
plaatselijke besturen

•

Nieuwe taakverdeling tussen regio’s en
provincies

•

Vereenvoudiging provinciale besturen

•

Hervorming samenstelling PORA

•

Hervorming samenstelling Arbitragecollege

LEESWIJZER
Enkele zaken die de Statutenwerkgroep nog
wenst mee te geven in het kader van een zo
boeiend mogelijk congres, waarbij we idealiter
de hele congresbundel afwerken:
•

De voorstellen tot hervormingen focussen zich
op de organisatorische dimensie van de statuten.
Het is een bewuste keuze van de werkgroep om
geen inhoudelijke voorstellen te formuleren
omtrent de doelstellingen. De doelstellingen
worden als up to date ervaren.

•

Heel wat wijzigingen zijn ‘slechts’
vereenvoudigingen, verduidelijkingen en
tekstcorrecties. Om de wezenlijke hervormingen
grondig te kunnen bespreken zal op de
nationale amendementenavond (op basis
van de ingediende amendementen) een lijst
voorgesteld worden van tekstcorrecties. Het
goed gebruik maken van deze mogelijkheden
met tekstcorrecties heeft ook op het vorige
statutencongres ruimte gemaakt voor andere,
meer boeiende debatten.

HOE ZIET EEN AMENDEMENT ER UIT?

WAT GEBEURT ER MET DE AMENDEMENTEN?

•

•

De werkgroep statuten verzamelt alle
amendementen.

•

Een nationale amendementenavond op
vrijdag 20 september om 19u00 (nationaal
secretariaat, Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Anderlecht), waar alle amendementen
besproken worden met de indieners.

•

Amendementindieners kunnen amendementen
intrekken, kunnen nieuwe amendementen
opmaken op basis van de ingediende
amendementen, of kunnen vershillende
amendementen samenvoegen tot één nieuw
amendement.

•

De werkgroep heeft de bevoegdheid om
op basis van het resultaat van de nationale
amendementenavond nieuwe amendementen op
te stellen.

Een amendement bevat altijd een concrete
voorstel van wijziging ten opzichte van het
voorstel van nieuwe statuten (de tekst in de
rechterkolom).

•

Amendementen bevatten altijd een voorstel
van toevoeging, schrapping of schrapping en
vervanging.

•

Amendenementen kunnen enkel ingediend
worden op de statuten zelf, niet op de
introductietekst.

•

Daarnaast kan je een korte toelichting geven
bij je amendement. Die toelichting wordt mee
opgenomen in het congresboek.

Wat is een amendement beter niet?
•

Een discussie over punten en komma’s.

•

Een discussie over woorden:
voorbeeld: vervang 'omslag’ door 'ommekeer’
voorbeeld: '…is belangrijk…’ vervangen door
'…is heel belangrijk…’

Tot wanneer kan je amendementen indienen?
Per mail, via statuten@groen.be, voor maandag
16 september 2019 om 12u00.

Wie kan een amendement indienen?
•

Lokale groep

•

Politieke regio

•

Minstens vijf leden samen

•

Jong Groen

•

Groen Plus

DE WERKGROEP STATUTEN?
De werkgroep die dit alles voorbereidde, was een
diverse werkgroep met vertegenwoordigers uit de
verschillende geledingen, namelijk medewerkers op
nationaal secretariaat, leden PORA en PB, leden met
een affiniteit voor statuten, fracties...
Leden van de werkgroep: Liesbeth Coninx, Katrien
Vanhove, Paul Pataer, Herman Lodewyckx, Vanita
Mertens, Joost Cammaert, Stefan Colaes, Juan
Benjumea, Soetkin Hoessen, Karen Maes, Geert
Puype, Tom Verswijvel.
Ontwerpversies werden besproken en afgetoetst
met Partijbestuur en PORA met dit als uiteindelijk
resultaat.

VOORSTEL NIEUWE STATUTEN
Vooraf:
Deze tabel bevat drie kolommen:
-

De statuten zoals ze vandaag van kracht zijn.
Een toelichting bij het voorstel van wijziging (door de Werkgroep Statuten).
De voorgestelde nieuwe tekst, met wijzigingen zichtbaar. Stukken tekst die geschrapt worden, zijn doorgehaald, stukken tekst die toegevoegd
worden, zijn onderlijnd.
Amenderen doe je op het “voorstel nieuwe tekst” (laatste kolom)!

STATUTEN OUD (versie 2014)

Toelichting

Voorstel nieuwe tekst

0. Groen is de politieke voortzetting van Agalev.

0. Groen is de politieke voortzetting van Agalev.

1. De Doelstellingen

1. De Doelstellingen

1.1 Groen is gegroeid uit de Anders Gaan Leven
Beweging en is in Vlaanderen en Brussel de politieke
uitdrukking van de internationale beweging van
politieke ecologie.

1.1 Groen is gegroeid uit de Anders Gaan Leven
Beweging en is in Vlaanderen en Brussel de politieke
uitdrukking van de internationale beweging van
politieke ecologie.

Samenleving voor de toekomst

TEKSTCORRECTIE

Samenleving voor de toekomst

1.2 Groen komt op voor een samenleving waarin
ecologie, solidariteit met de kwetsbaren en sociale
gelijkheid centraal staan en strijdt hiervoor op
democratische en vreedzame wijze.

1.2 Groen komt op voor een samenleving waarin
ecologie, solidariteit met de kwetsbaren kwetsbare
mens en sociale gelijkheid centraal staan en strijdt
hiervoor op democratische en vreedzame wijze.

Structuren voor ecologisch samenleven
1.3 Groen werkt aan politieke oplossingen die een
ecologische, solidaire en sociaal rechtvaardige
samenleving mogelijk maken.

Structuren voor ecologisch samenleven
1.3 Groen werkt aan politieke oplossingen die een
ecologische, solidaire en sociaal rechtvaardige
samenleving mogelijk maken.
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Mensenrechten
1.4 De groepen en mandatarissen van Groen
verbinden zich ertoe te allen tijde de fundamentele
mensenrechten te verdedigen, zoals die meer bepaald
zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van 10 december 1948, het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4
november 1950 en de aanvullende protocollen die in
België van kracht zijn, en het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie van 7 december
2000.

TEKSTCORRECTIE

Mensenrechten
1.4 De groepen en mandatarissen van Groen
verbinden zich ertoe te allen tijde de fundamentele
mensenrechten te verdedigen, zoals die onder meer
bepaald zijn vastgelegd in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens van 10 december 1948,
het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
van 4 november 1950 en de aanvullende protocollen
die in België van kracht zijn, en het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie van 7 december
2000.

Diversiteit
1.5. Groen beschouwt de maatschappelijke diversiteit
als een meerwaarde en maakt werk van gelijke kansen
voor iedereen, zowel in de samenleving als in haar
interne werking en externe vertegenwoordiging.

TEKSTCORRECTIE

Diversiteit
1.5. Groen beschouwt de maatschappelijke diversiteit
als een meerwaarde en maakt werk van gelijke kansen
voor iedereen, zowel in de samenleving als in haar
interne werking en externe vertegenwoordiging.
Groen erkent de kracht van de superdiverse
samenleving van vandaag. Groen maakt werk van
gelijke kansen voor iedereen, zowel in de samenleving
als in haar interne werking en externe
vertegenwoordiging.

Meer actieve benadering van (werken aan) diversiteit.

2. De Leden

2. De Leden

Wie kan lid worden?
2.1. Ieder die akkoord gaat met de beginselen en
algemene doelstellingen van Groen, zoals die zijn
vastgesteld door het Congres, kan lid worden van de
partij. De minimumleeftijd voor lidmaatschap
bedraagt 14 jaar.

Wie kan lid worden?
2.1. Ieder die akkoord gaat met de beginselen en
algemene doelstellingen van Groen, zoals die zijn
vastgesteld door het Congres, kan lid worden van de
partij. De minimumleeftijd voor lidmaatschap
bedraagt 14 jaar.

Waar word je lid?
2.2. De registratie gebeurt op het nationaal
secretariaat dat alle betrokken niveaus op de hoogte
brengt.

Waar word je lid?
2.2. De registratie gebeurt op het nationaal
secretariaat dat alle betrokken niveaus op de hoogte
brengt.
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Wat kan je doen?

Wat kan je doen?

2.3. Leden kunnen zich inzetten in de Plaatselijke
Groep, de Regionale Groep en/of de Provinciale Groep
of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de werkgroepen van de partij, de acties die op de
verschillende niveaus worden georganiseerd, en de
organen waarvoor ze worden verkozen.
Wie heeft stemrecht?

2.3. Leden kunnen zich inzetten in de Plaatselijke
Groep, de Regionale Groep en/of de Provinciale Groep
of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de werkgroepen van de partij, de acties en activiteiten
die op de verschillende niveaus worden
georganiseerd, en de organen waarvoor ze worden
verkozen.
Wie heeft stemrecht?

2.4. Alle leden, en alleen zij, hebben na drie maand
geregistreerd lidmaatschap stemrecht in de
Plaatselijke Groep, de Regionale Groep, de Provinciale
Groep of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, het referendum en het Congres.

2.4. Alle leden, en alleen zij, hebben na drie maand
geregistreerd lidmaatschap stemrecht in de
Plaatselijke Groep, de Regionale Groep, de Provinciale
Groep of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, het referendum en het Congres.

Kan je tegelijk lid zijn van een andere partij?

Kan je tegelijk lid zijn van een andere partij?

2.5. Leden kunnen niet tegelijk lid zijn van een andere
politieke partij, met uitzondering van de partij Ecolo
en van buitenlandse groene politieke partijen erkend
door de Europese Groene Partij. Wie lid wordt van
een andere politieke partij of wie zonder goedkeuring
van het bevoegde beslissingsorgaan opkomt met een
lijst, politieke formatie, kartel of varianten, zal door
het nationaal Partijbestuur worden uitgesloten.
Wanneer iemand publiek verklaart op een andere lijst
op te zullen komen, kan het nationaal Partijbestuur
deze persoon uitsluiten.
Het nationaal Partijbestuur brengt alle betrokken
niveaus op de hoogte van de uitsluiting.
Het eventueel uitgesloten lid kan beroep aantekenen
bij het Arbitragecollege conform de bepalingen van
art. 2.6.

2.5. Leden kunnen niet tegelijk lid zijn van een andere
politieke partij, met uitzondering van de partij Ecolo
en van buitenlandse groene politieke partijen erkend
door de Europese Groene Partij. Wie lid wordt van een
andere politieke partij of wie zonder goedkeuring van
het bevoegde beslissingsorgaan opkomt met een lijst,
politieke formatie, kartel of varianten, zal door het
nationaal Partijbestuur worden uitgesloten. Wanneer
iemand publiek verklaart op een andere lijst op te
zullen komen, kan het nationaal Partijbestuur deze
persoon uitsluiten.
Het nationaal Partijbestuur brengt alle betrokken
niveaus op de hoogte van de uitsluiting.
Het eventueel uitgesloten lid kan beroep aantekenen
bij het Arbitragecollege conform de bepalingen van
art. 2.6.

Kunnen leden uitgesloten worden?

Kunnen leden uitgesloten worden?

2.6. Uitsluiting

2.6. Uitsluiting
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2.6.1. Uitsluiting

2.6.1. Uitsluiting

De ledenvergadering van de Plaatselijke Groep met
betrekking tot de eigen leden, de ledenvergadering
van de Provinciale Groep of van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot
respectievelijk de leden uit de provincie of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het nationaal
Partijbestuur met betrekking tot alle leden, kunnen
leden uitsluiten. Indien de plaatselijke groep minder
dan 20 leden telt, beslist het nationaal Partijbestuur
over de uitsluiting.

De ledenvergadering van de Plaatselijke Groep met
betrekking tot de eigen leden, de ledenvergadering
van de Provinciale Groep of van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot
respectievelijk de leden uit de provincie of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het nationaal
Partijbestuur met betrekking tot alle leden, kunnen
leden uitsluiten. Indien de plaatselijke groep minder
dan 20 leden telt, beslist het nationaal Partijbestuur
over de uitsluiting.

Het agendapunt moet vooraf aan de leden van de
vergadering en aan het betrokken lid schriftelijk
worden meegedeeld, uiterlijk zeven kalenderdagen
voor de vergadering. De beslissing tot uitsluiting moet
gemotiveerd worden en met een absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen gebeuren.

Het agendapunt moet vooraf aan de leden van de
vergadering en aan het betrokken lid schriftelijk
worden meegedeeld, uiterlijk zeven kalenderdagen
voor de vergadering. De beslissing tot uitsluiting moet
gemotiveerd worden en met een absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen gebeuren.

Een lid dat voorwerp uitmaakt van uitsluiting heeft
recht op verdediging en kan zich uitsluitend laten
bijstaan door één of meerdere Groen-leden.

Een lid dat voorwerp uitmaakt van uitsluiting heeft
recht op verdediging en kan zich uitsluitend laten
bijstaan door één of meerdere Groen-leden.

Het uitgesloten lid kan beroep aantekenen bij het
Arbitragecollege binnen de maand na de kennisgeving
van de beslissing tot uitsluiting. Het Arbitragecollege
beslist nadat de partijen de kans hebben gekregen
gehoord te worden.

Het uitgesloten lid kan beroep aantekenen bij het
Arbitragecollege binnen de maand na de kennisgeving
van de beslissing tot uitsluiting. Het Arbitragecollege
beslist nadat de partijen de kans hebben gekregen
gehoord te worden.

2.6.2 Lidmaatschap na uitsluiting

2.6.2 Lidmaatschap na uitsluiting

Uitgesloten leden kunnen een aanvraag doen om lid
te worden na een periode van twee jaar. De groep of
het nationaal Partijbestuur dat het lid heeft
uitgesloten, beslist.

Uitgesloten leden kunnen een aanvraag doen om lid
te worden na een periode van twee jaar. De groep of
het nationaal Partijbestuur dat het lid heeft
uitgesloten, beslist.

3. De partijorganisatie

3. De partijorganisatie
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Erkende groepen en organen.

Voorstel tot aanvulling

3.1. Groen erkent volgende groepen en organen: de
Plaatselijke Groep, de Regionale Groep, de Provinciale
Groep en Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de nationale organen. Groen erkent
eveneens de werking, gericht op leeftijdsgroepen, van
Jong Groen en Groen Plus.

We hebben nood aan een duidelijke
beslissingsstructuur, maar we willen ook voldoende
openheid inbouwen om andere engagementen
mogelijk te maken.

Erkende groepen en organen.
3.1. Groen erkent volgende groepen en organen: de
Plaatselijke Groep, de Regionale Groep, de Provinciale
Groep en Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de nationale organen. Groen erkent
eveneens de werking, gericht op leeftijdsgroepen, van
Jong Groen en Groen Plus.
Groen werkt als een open en dynamisch netwerk,
waarin een veelheid aan kortere en langere
engagementen mogelijk is.

Huishoudelijk reglement.
3.2. Elk van deze groepen en organen kan een
huishoudelijk reglement opstellen voor de interne
regeling van de werking. De bepalingen in het
huishoudelijk reglement kunnen nooit ingaan tegen de
bepalingen in de statuten. Het huishoudelijk
reglement van een groep wordt goedgekeurd door de
ledenvergadering van die groep.

Huishoudelijk reglement.
3.2. Elk van deze groepen en organen kan een
huishoudelijk reglement opstellen voor de interne
regeling van de werking. De bepalingen in het
huishoudelijk reglement kunnen nooit ingaan tegen de
bepalingen in de statuten. Het huishoudelijk
reglement van een groep wordt goedgekeurd door de
ledenvergadering van die groep.

Personeel.
3.3.1. Met betrekking tot personen die werken in
loondienst van de partij: personeel van vzw’s die deel
uit maken van de consolidatiekring, personeel van een
parlementaire fractie of personeel van een
parlementslid, wordt een gezamenlijk
personeelsbeleid gevoerd door het nationaal
Partijbestuur.
3.3.2. De collectieve en de individuele belangen van
het personeel van Groen worden vertegenwoordigd
en behartigd door een personeelsvertegenwoordiging.
De uitgangspunten, de samenstelling, de verkiezing,
de bevoegdheden, het mandaat van de
personeelsvertegenwoordiging en de wijze van
structureel overleg tussen de werkgever en de
personeelsvertegenwoordiging worden nader bepaald

Personeel.
3.3.1. Met betrekking tot personen die werken in
loondienst van de partij: personeel van vzw’s die deel
uit maken van de consolidatiekring, personeel van een
parlementaire fractie of personeel van een
parlementslid, wordt een gezamenlijk
personeelsbeleid gevoerd door het nationaal
Partijbestuur.
3.3.2. De collectieve en de individuele belangen van
het personeel van Groen worden vertegenwoordigd
en behartigd door een personeelsvertegenwoordiging.
De uitgangspunten, de samenstelling, de verkiezing,
de bevoegdheden, het mandaat van de
personeelsvertegenwoordiging en de wijze van
structureel overleg tussen de werkgever en de
personeelsvertegenwoordiging worden nader bepaald
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in een kaderovereenkomst tussen het nationaal
Partijbestuur en de personeelsvertegenwoordiging.

in een kaderovereenkomst tussen het nationaal
Partijbestuur en de personeelsvertegenwoordiging.

4. De Plaatselijke Groep

4. De Plaatselijke Groep

Wie maakt deel uit van de Plaatselijke Groep?

Wie maakt deel uit van de Plaatselijke Groep?

4.1. De Plaatselijke Groep omvat de leden die in het
gebied wonen of verblijven dat door het meest nabije
politieke orgaan bestuurd wordt. Leden die in een
dergelijk gebied wonen of verblijven waar geen
Plaatselijke Groep erkend is, kunnen, op hun verzoek,
aansluiten bij de Plaatselijke Groep van een naburige
gemeente. Leden kunnen slechts behoren tot één
Plaatselijke Groep.

4.1. De Plaatselijke Groep omvat de leden die in het
gebied wonen of verblijven dat door het meest nabije
politieke orgaan bestuurd wordt. Leden die in een
dergelijk gebied wonen of verblijven waar geen
Plaatselijke Groep erkend is, kunnen, op hun verzoek,
aansluiten bij de Plaatselijke Groep van een naburige
gemeente. Leden kunnen slechts behoren tot één
Plaatselijke Groep.

Wanneer is er een erkende Plaatselijke Groep?

Wanneer is er een erkende Plaatselijke Groep?

4.2. Erkenning Plaatselijke Groep.

4.2. Erkenning Plaatselijke Groep.

4.2.1. De Plaatselijke Groep wordt erkend door de
Provinciale Groep of de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nadat de groep de namen en
adressen van haar leden meegedeeld heeft aan de
provinciale secretaris of de secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De Provinciale Groep of de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan deze erkenning
desgevallend herroepen.
Om erkend te worden, moet een groep minstens vijf
leden tellen die in totaal op minstens drie
verschillende adressen verblijven.
4.2.2. De Provinciale Groep of de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan groepen erkennen
of ontbinden tot op het laagst mogelijke bestuurlijke
niveau. Als het laagst mogelijke bestuurlijke niveau
territoriaal niet overeenkomt met het gemeentelijk
niveau moet er bij de erkenning van deze Plaatselijke
Groep door de Provinciale Groep of de Groep van het

4.2.1. De Plaatselijke Groep wordt erkend door de
Provinciale Groep of de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nadat de groep de namen en
adressen van haar leden meegedeeld heeft aan de
provinciale secretaris of de secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De Provinciale Groep of de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan deze erkenning
desgevallend herroepen.
Om erkend te worden, moet een groep minstens vijf
leden tellen die in totaal op minstens drie
verschillende adressen verblijven.
4.2.2. De Provinciale Groep of de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan groepen erkennen
of ontbinden tot op het laagst mogelijke bestuurlijke
niveau. Als het laagst mogelijke bestuurlijke niveau
territoriaal niet overeenkomt met het gemeentelijk
niveau moet er bij de erkenning van deze Plaatselijke
Groep door de Provinciale Groep of de Groep van het
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst
bijgevoegd zijn die door alle betrokkenen
(gemeentelijk en subgemeentelijke groepen) werd
goedgekeurd. In deze overeenkomst moeten
procedures voor conflictoplossing,
bevoegdheidsverdeling, ondersteuning en het
indienen van lijsten bij verkiezingen vastgelegd zijn.
In de eerste plaats moet er een groep erkend zijn die
zich op het gemeentelijk niveau organiseert. Waar het
meest nabije politieke orgaan het stadsdistrict is,
wordt voor het stedelijke niveau een koepelstructuur
voorzien met dezelfde kenmerken en opdrachten als
een Plaatselijke Groep, zoals beschreven in 4.3 tot en
met 4.6.
4.2.3. Als er in een gemeente, bij gebrek aan
voldoende leden, geen groep kan worden gevormd
die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kunnen
de leden van verschillende aangrenzende gemeenten
zich verzamelen tot één Plaatselijke Groep die de
gemeentegrenzen overschrijdt.
Welke politieke opdracht heeft de Plaatselijke Groep?
4.3. De Plaatselijke Groep heeft als politieke opdracht:
4.3.1. Op lokaal vlak aan politiek te doen.
4.3.2. Een politiek project ontwikkelen om de
doelstellingen, zoals beschreven in artikel 1 van de
Statuten, na te streven.
4.3.3. De interne en externe betrokkenheid
organiseren door politieke discussie, actie en vorming.
4.3.4. Naar buiten treden en de communicatie met de
bevolking organiseren.
4.3.5. Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
en districtsraadsverkiezingen.
4.3.6. De gemeente-, districts- en OCMW-fracties
ondersteunen en opvolgen als die er zijn.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst
bijgevoegd zijn die door alle betrokkenen
(gemeentelijk en subgemeentelijke groepen) werd
goedgekeurd. In deze overeenkomst moeten
procedures voor conflictoplossing,
bevoegdheidsverdeling, ondersteuning en het
indienen van lijsten bij verkiezingen vastgelegd zijn.
In de eerste plaats moet er een groep erkend zijn die
zich op het gemeentelijk niveau organiseert. Waar het
meest nabije politieke orgaan het stadsdistrict is,
wordt voor het stedelijke niveau een koepelstructuur
voorzien met dezelfde kenmerken en opdrachten als
een Plaatselijke Groep, zoals beschreven in 4.3 tot en
met 4.6.
4.2.3. Als er in een gemeente, bij gebrek aan
voldoende leden, geen groep kan worden gevormd
die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kunnen
de leden van verschillende aangrenzende gemeenten
zich verzamelen tot één Plaatselijke Groep die de
gemeentegrenzen overschrijdt.

Voorstel tot wijziging
We willen meer nadruk leggen op de wisselwerking
tussen en politiserende opdracht van de groep in
relatie tot een eventuele fractie.

Welke politieke opdracht heeft de Plaatselijke Groep?
4.3. De Plaatselijke Groep heeft als politieke opdracht
op lokaal vlak aan politiek te doen:
4.3.1. Op lokaal vlak aan politiek te doen.
4.3.2. 1 Een politiek project ontwikkelen om de
doelstellingen, zoals beschreven in artikel 1 van de
Statuten, na te streven.
4.3.3. 2 De interne en externe betrokkenheid
organiseren door politieke discussie, actie en vorming.
4.3.4. 3 Naar buiten treden en de communicatie met
de bevolking organiseren.
4.3.5. 4 Deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen en
districtsraadsverkiezingen.
4.3.6. 5 De gemeente-, districts- en OCMW-fracties
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ondersteunen en opvolgen als die er zijn., en de
wisselwerking met de gemeente-, districts- en OCMWfracties organiseren.
Welke partijopdracht heeft de Plaatselijke Groep?
4.4. De plaatselijke Groep heeft als partijorganisatorische opdracht:
4.4.1. Aan ledenwerving en ledenzorg doen.
4.4.2. Zich plaatselijk politiek uitbouwen.
4.4.3. De pollverrichtingen voor de gemeente-,
districts- en OCMW-raad organiseren.
4.4.4. Op lokaal vlak een Jong Groen-werking en
andere doelgroepwerkingen mogelijk maken.
4.4.5. Actieve aandacht hebben voor diversiteit,
daarbij aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden en zo
nodig acties ondernemen om die participatie te
vergroten en te verbeteren.
4.4.6. Zich inschakelen in de bovenlokale werking van
de partij zoals de regionale werking, de provinciale
werking of de werking in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Congressen en de acties.
4.4.7. De financiën van de Plaatselijke Groep
deugdelijk en transparant beheren.

Voorstel tot wijziging

Bestuur van de Plaatselijke Groep.
4.5. Hoe wordt de Plaatselijke Groep bestuurd?

Voorstel tot wijziging

4.5.1. De Plaatselijke Groep regelt haar bestuur.
Binnen dit bestuur wordt een plaatselijk secretaris
verantwoordelijk voor de partij-organisatorische
opdrachten aangeduid en een plaatselijk voorzitter
voor de politieke opdrachten. Deze laatste heeft de

4.5.1 Nadruk leggen op diversiteit aan opdrachten; en
de verdeling van de rollen die hiermee gepaard gaan,
ook voor kleine groepen. We benadrukken dat een

4.4.4
Toevoeging GroenPlus
Inspelen op de talrijke praktijken waaruit blijkt dat één
lokale groep te klein kan zijn voor Jong Groen
/GroenPlus afdelingen. Maar waarbij verschillende
lokale groepen zich wel verenigen om werkingen op te
richten / te ondersteunen.
4.4.5
Actievere benadering van (werken aan) diversiteit.

Welke partijopdracht heeft de Plaatselijke Groep?
4.4. De plaatselijke Groep heeft als partijorganisatorische opdracht:
4.4.1. Aan ledenwerving en ledenzorg doen.
4.4.2. Zich plaatselijk politiek uitbouwen.
4.4.3. De pollverrichtingen voor de gemeente-,
districts- en OCMW-raad organiseren.
4.4.4. Op lokaal vlak een Jong Groen-, Groen Pluswerking en andere doelgroepwerkingen mogelijk
maken, of een bovenlokale Jong Groen, Groen Plus- of
doelgroepenwerking mee ondersteunen.
4.4.5. Actieve aandacht hebben voor diversiteit,
daarbij aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden en zo
nodig acties ondernemen om die participatie te
vergroten en te verbeteren. Acties ondernemen om
de weerspiegeling van onze superdiverse samenleving
( gender, afkomst, sociaal - economische diversiteit)
binnen de politieke - en partijwerking te realiseren.
4.4.6. Zich inschakelen in de bovenlokale werking van
de partij zoals de regionale werking, de provinciale
werking of de werking in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Congressen en de acties.
4.4.7. De financiën van de Plaatselijke Groep
deugdelijk en transparant beheren.
Bestuur van de Plaatselijke Groep.
4.5. Hoe wordt de Plaatselijke Groep bestuurd?
4.5.1. De Plaatselijke Groep regelt haar bestuur.
Binnen dit bestuur wordt een plaatselijk secretaris
verantwoordelijk voor de partij-organisatorische
opdrachten aangeduid en een plaatselijk voorzitter
voor de politieke opdrachten. Deze laatste heeft de
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eindverantwoordelijkheid. Groepen met minder dan
vijftig leden mogen zich beperken tot een secretaris of
voorzitter die beide taken combineert.

bestuur steeds uit minstens twee mensen moet
bestaan.

4.5.2. De lokale bestuursleden worden verkozen voor
een mandaattermijn van maximaal zes jaar. In elk
geval verstrijkt de mandaattermijn na de lokale
raadsverkiezingen, in principe maximaal zes maanden
na de installatie van de nieuwe gemeenteraden.
Hierop is een uitzondering mogelijk indien er in het
jaar volgend op de raadsverkiezingen andere
verkiezingen plaatsvinden. In dat geval kan de
Plaatselijke Groep bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om het mandaat van de
bestuursleden te verlengen tot na deze verkiezingen.

4.5.4 Toelichting bij de eigen mogelijkheden van de
groep om zich te organiseren, binnen bestaande kader
rond openbaarheid van bestuur.

eindverantwoordelijkheid. Groepen met minder dan
vijftig leden mogen zich beperken tot een secretaris of
voorzitter die beide taken combineert. Binnen dit
bestuur worden partij-organisatorische opdrachten,
mobiliserende opdrachten en politieke opdrachten
verdeeld onder verschillende bestuursleden. Groepen
duiden minstens een voorzitter en secretaris aan.
4.5.2. De lokale bestuursleden worden verkozen voor
een mandaattermijn van maximaal zes jaar. In elk
geval verstrijkt de mandaattermijn na de lokale
raadsverkiezingen, in principe maximaal zes maanden
na de installatie van de nieuwe gemeenteraden.
Hierop is een uitzondering mogelijk indien er in het
jaar volgend op de raadsverkiezingen andere
verkiezingen plaatsvinden. In dat geval kan de
Plaatselijke Groep bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om het mandaat van de
bestuursleden te verlengen tot na deze verkiezingen.

4.5.3. De ledenvergadering van de Plaatselijke Groep
vormt het hoogste orgaan. Per jaar wordt minimaal
één ledenvergadering van de Plaatselijke Groep
georganiseerd.

4.5.3. De ledenvergadering van de Plaatselijke Groep
vormt het hoogste orgaan. Per jaar wordt minimaal
één ledenvergadering van de Plaatselijke Groep
georganiseerd.
4.5.4 De Plaatselijke Groep bepaalt zelf hoe ze haar
bestuursvergaderingen organiseert, in lijn met
hoofdstuk 16, openbaarheid van bestuur.
Ondersteuning
4.6. De plaatselijke groepen, in het bijzonder de
opstartende groepen, kunnen een beroep doen op
inhoudelijk, organisatorische en financiële
ondersteuning georganiseerd door de partijstructuren
en haar mandatarissen.

Voorstel tot aanvulling

Ondersteuning
4.6. De plaatselijke groepen, in het bijzonder de
opstartende groepen, kunnen een beroep doen op
inhoudelijk, organisatorische en financiële
ondersteuning georganiseerd door de partijstructuren
en haar mandatarissen.
De samenwerking tussen Ecolo en Groen op plaatselijk
niveau
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Samenwerking met Ecolo op Brussels niveau expliciet
mogelijk maken binnen de statuten.

5. De Regionale Groep
Wie maakt deel uit van de Regionale Groep.
5.1. Wie maakt deel uit van de Regionale Groep ?
5.1.1. De Regionale Groep omvat de leden uit de
regio.

5. De Regionale Groep
Voorstel tot aanvulling
Doelgroepenwerking verankeren in de statuten.

5.1.2. De afbakening van de regio’s wordt bepaald
door de nationale Politieke Raad.

Opdracht van de Regionale Groep.
5.2. De Regionale Groep heeft als opdracht:
5.2.1. De politieke discussie voorbereiden en voeren
op het regionaal niveau, zowel intern als extern.
5.2.2. De externe communicatie met doelgroepen en
kiezers in de regio organiseren, telkens in
samenspraak met de betrokken en/of
belanghebbende plaatselijke groepen.

4.7. De Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kan, in samenspraak met de bevoegde instantie bij
Ecolo, een kader scheppen zodat de leden van Ecolo
en Groen in een gemeente zich kunnen verzamelen
tot één Plaatselijke Groep die door zowel Groen en
Ecolo wordt erkend. Dit kader wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de PoRa.

Voorstel tot wijziging
Coherentie in volgorde van opdrachten.
5.2.3. Flexibiliteit in samenstelling op dossierbasis
inbouwen in werking regio
5.2.5 Actievere benadering van werken aan diversiteit.

Wie maakt deel uit van de Regionale Groep.
5.1. Wie maakt deel uit van de Regionale Groep ?
5.1.1. De Regionale Groep omvat de leden uit de
regio. Voor het realiseren van de doelstellingen, zoals
bepaald in de statuten, kunnen bijeenkomsten van de
Regionale Groep gericht zijn op specifieke
doelgroepen.
5.1.2. De afbakening van de regio’s wordt bepaald
door de nationale Politieke Raad.
Opdracht van de Regionale Groep.
5.2. De Regionale Groep heeft als opdracht:
5.2.1. De politieke discussie voorbereiden en voeren
op het regionaal niveau, zowel intern als extern.
5.2.2. De externe communicatie met doelgroepen en
kiezers in de regio organiseren, telkens in
samenspraak met de betrokken en/of
belanghebbende plaatselijke groepen.

5.2.3. De nationale congressen voorbereiden door de
discussie te organiseren over de voorgestelde thema's
en door zelf thema's aan te reiken.

5.2.3. De nationale congressen voorbereiden door de
discussie te organiseren over de voorgestelde thema's
en door zelf thema's aan te reiken.

5.2.4. Het ondersteunen en samenbrengen van de
plaatselijke groepen, de vorming van de leden en

5.2.4. Het ondersteunen en samenbrengen van de
plaatselijke groepen, de vorming van de leden en
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kaders en de uitwisseling tussen de plaatselijke
mandatarissen.

kaders en de uitwisseling tussen de plaatselijke
mandatarissen.

5.2.5. Aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden zo nodig
acties ondernemen om die participatie te vergroten
en te verbeteren.

5.2.5. Aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden zo nodig
acties ondernemen om die participatie te vergroten
en te verbeteren.
5.2.1. Het ondersteunen en samenbrengen van de
plaatselijke groepen, de vorming van de leden en
kaders en de uitwisseling tussen de plaatselijke
mandatarissen.
5.2.2. De politieke discussie voorbereiden en voeren
op het regionaal niveau, zowel intern als extern.
5.2.3. Gepast overleg organiseren wanneer politieke
dossiers opduiken die de politieke regio’s overstijgen
(meerdere regio’s, occasionele groepering van
gemeenten, provincie, …).
5.2.3. De externe communicatie met doelgroepen en
kiezers in de regio organiseren, telkens in
samenspraak met de betrokken en/of
belanghebbende plaatselijke groepen en/of de
provinciale fractie.
5.2.4. De nationale congressen voorbereiden door de
discussie te organiseren over de voorgestelde thema's
en door zelf thema's aan te reiken.
5.2.5. Acties ondernemen om de weerspiegeling van
onze superdiverse samenleving binnen de politieke en partijwerking te realiseren.

Bestuur van de Regionale Groep.
5.3. Hoe wordt de Regionale Groep bestuurd?

TEKSTCORRECTIE

Bestuur van de Regionale Groep.
5.3. Hoe wordt de Regionale Groep bestuurd?
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5.3.1. De Regionale Groep regelt haar bestuur.
Hierbij dient in elk geval door de Regionale Groep een
regionaal secretaris en een regionaal voorzitter te
worden aangeduid. De secretaris en de voorzitter
hebben een verschillende genderidentiteit. De
voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
werking van de Regionale Groep.

5.3.1. De Regionale Groep regelt haar bestuur.
Hierbij dient in elk geval door de Regionale Groep
minstens een regionaal secretaris en een regionaal
voorzitter te worden aangeduid. De secretaris en de
voorzitter hebben een verschillende genderidentiteit.
De voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid voor
de werking van de Regionale Groep.

5.3.2. De regionaal voorzitter en de regionaal
secretaris worden door de ledenvergadering van de
Regionale Groep verkozen voor een mandaattermijn
van vijf jaar. Deze periode verstrijkt in principe
maximaal zes maanden na de verkiezing van een
nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Hierop is een
uitzondering mogelijk indien er in het jaar volgend op
de verkiezing van het Vlaams en Brussels Parlement
andere verkiezingen plaatsvinden. In dat geval kan de
Regionale Groep bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om het mandaat van de regionaal
voorzitter en regionaal secretaris te verlengen tot na
deze verkiezingen. Nadien worden een nieuwe
regionaal voorzitter en regionaal secretaris verkozen,
wiens mandaat loopt tot zes maanden na de volgende
Vlaamse en Brusselse verkiezingen.
Bij voortijdig ontslag verkiest de algemene
vergadering van de Regionale Groep een vervanger
die het mandaat voltooit.

5.3.2. De regionaal voorzitter en de regionaal
secretaris worden door de ledenvergadering van de
Regionale Groep verkozen voor een mandaattermijn
van vijf jaar. Deze periode verstrijkt in principe
maximaal zes maanden na de verkiezing van een
nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Hierop is een
uitzondering mogelijk indien er in het jaar volgend op
de verkiezing van het Vlaams en Brussels Parlement
andere verkiezingen plaatsvinden. In dat geval kan de
Regionale Groep bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om het mandaat van de regionaal
voorzitter en regionaal secretaris te verlengen tot na
deze verkiezingen. Nadien worden een nieuwe
regionaal voorzitter en regionaal secretaris verkozen,
wiens mandaat loopt tot zes maanden na de volgende
Vlaamse en Brusselse verkiezingen.
Bij voortijdig ontslag verkiest de algemene
vergadering van de Regionale Groep een vervanger
die het mandaat voltooit.

5.3.3. De ledenvergadering van de Regionale Groep
vormt het hoogste orgaan. Per jaar wordt minimaal
één ledenvergadering van de Regionale Groep
georganiseerd.

5.3.3. De ledenvergadering van de Regionale Groep
vormt het hoogste orgaan. Per jaar wordt minimaal
één ledenvergadering van de Regionale Groep
georganiseerd.

5.3.4. Als het werkingsgebied van de Plaatselijke
Groep en de Regionale Groep samenvallen, wordt er
voor beide slechts in één bestuur voorzien. In dat
geval is voor de bestuursleden de mandaattermijn van
toepassing die vermeld is in artikel 4.5.2.

5.3.4. Als het werkingsgebied van de Plaatselijke
Groep en de Regionale Groep samenvallen, wordt er
voor beide slechts in één bestuur voorzien. In dat
geval is voor de bestuursleden de mandaattermijn van
toepassing die vermeld is in artikel 4.5.2.
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6. De provinciale groep en de Groep van het

6. De provinciale groep en de Groep van het

6.1. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvatten
respectievelijk de leden binnen de kieskring voor het
Vlaams Parlement en de leden binnen de kieskring
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6.1. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvatten
respectievelijk de leden binnen de kieskring voor het
Vlaams Parlement en de leden binnen de kieskring
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wie maakt deel uit van de Provinciale Groep en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wie maakt deel uit van de Provinciale Groep en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Welke opdracht hebben de Provinciale Groep en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Voorstel tot schrapping

Welke opdracht hebben de Provinciale Groep en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

6.2. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een partijorganisatorische opdracht:

6.2.8 als bevoegdheid geschrapt en verschoven naar
de regio's, die een duidelijke politieke rol hebben

6.2. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een partijorganisatorische opdracht:

6.2.1. Erkennen van plaatselijke groepen.

6.2.1. Erkennen van plaatselijke groepen.

6.2.2. De fractiewerking van de provincieraad
ondersteunen (enkel voor provinciale groepen) en de
provincieraadsleden en de gedeputeerden opvolgen.

6.2.2. De fractiewerking van de provincieraad
ondersteunen (enkel voor provinciale groepen) en de
provincieraadsleden en de gedeputeerden opvolgen.

6.2.3. De pollverrichtingen voor Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Vlaams en Brussels
Parlement en de Provincieraad (enkel voor provinciale
groepen) organiseren overeenkomstig het
basispollreglement.

6.2.3. De pollverrichtingen voor Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Vlaams en Brussels
Parlement en de Provincieraad (enkel voor provinciale
groepen) organiseren overeenkomstig het
basispollreglement.

6.2.4. De leden verkiezen voor de nationale Politieke
Raad conform artikel 7.1.1 en de vrijwilliger verkiezen
voor het nationaal Partijbestuur conform artikel 8.1.2.

6.2.4. De leden verkiezen voor de nationale Politieke
Raad conform artikel 7.1.1 en de vrijwilliger verkiezen
voor het nationaal Partijbestuur conform artikel 8.1.2.

6.2.5. Aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden en zo
nodig acties ondernemen om die participatie te
vergroten en te verbeteren.

6.2.5. Aandacht hebben voor genderdiverse
participatie en participatie van minderheden en zo
nodig acties ondernemen om die participatie te
vergroten en te verbeteren.
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6.2.6. Plaatselijk, provinciaal en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en regionaal Jong Groen - en
Groen Plus-werkingen en andere doelgroepwerkingen
aanmoedigen door gezamenlijke activiteiten te
promoten, te organiseren en te ondersteunen.

6.2.6. Plaatselijk, provinciaal en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en regionaal Jong Groen - en
Groen Plus-werkingen en andere doelgroepwerkingen
aanmoedigen door gezamenlijke activiteiten te
promoten, te organiseren en te ondersteunen.

6.2.7. De financiën van de Provinciale Groep of van de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
provinciale vzw deugdelijk en transparant beheren.

6.2.7. De financiën van de Provinciale Groep of van de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
provinciale vzw deugdelijk en transparant beheren.

6.2.8. Gepast overleg organiseren wanneer politieke
dossiers opduiken die de politieke regio’s overstijgen
(meerdere regio’s, occasionele groepering van
gemeenten, provincie, …).

6.2.8. Gepast overleg organiseren wanneer politieke
dossiers opduiken die de politieke regio’s overstijgen
(meerdere regio’s, occasionele groepering van
gemeenten, provincie, …).

Bestuur van de Provinciale Groep.
6.3. Hoe wordt de Provinciale Groep bestuurd?
6.3.1. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen hun bestuur.
Hierbij dient in elk geval door de ledenvergadering van
de Provinciale Groep of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een provinciaal / Gewest secretaris en een
provinciaal / Gewest voorzitter te worden aangeduid.
De secretaris en de voorzitter hebben een
verschillende genderidentiteit. Daarnaast maken in elk
geval een afvaardiging van Jong Groen en Groen Plus,
een afgevaardigde uit elke regio en een
provincieraadslid deel uit van het bestuur.
6.3.2. De bestuursleden van de Provinciale Groep /
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
verkozen voor een mandaattermijn van vijf jaar. Deze
periode verstrijkt in principe maximaal zes maanden
na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Hierop is een uitzondering mogelijk indien
er in het jaar volgende op de verkiezing van het
Vlaams en Brussels Parlement andere verkiezingen

Voorstel tot wijzging
Gezien de beperkte bevoegdheden van het provinciaal
bestuur hervormen we het bestuur van de provincie
naar een college van de regiovoorzitters. Op die
manier kunnen de opdrachten van de provinciale
groep worden opgevolgd en wordt de link met de
regio's behouden in functie van erkenningen van
groepen, de verantwoordelijkheden met betrekking
tot de PORA, verkiezingen, ...

Bestuur van de Provinciale Groep.
6.3. Hoe wordt de Provinciale Groep bestuurd?
6.3.1. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen hun bestuur.
Hierbij dient in elk geval door de ledenvergadering van
de Provinciale Groep of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een provinciaal / Gewest secretaris en een
provinciaal / Gewest voorzitter te worden aangeduid.
De secretaris en de voorzitter hebben een
verschillende genderidentiteit. Daarnaast maken in elk
geval een afvaardiging van Jong Groen en Groen Plus,
een afgevaardigde uit elke regio en een
provincieraadslid deel uit van het bestuur.
6.3.2. De bestuursleden van de Provinciale Groep /
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
verkozen voor een mandaattermijn van vijf jaar. Deze
periode verstrijkt in principe maximaal zes maanden
na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Hierop is een uitzondering mogelijk indien
er in het jaar volgende op de verkiezing van het
Vlaams en Brussels Parlement andere verkiezingen
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plaatsvinden. In dat geval kan de ledenvergadering
van de Provinciale Groep / van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen om het mandaat
van de bestuursleden te verlengen tot na deze
verkiezingen. Nadien, binnen de zes maanden na deze
verkiezingen, wordt een nieuw bestuur verkozen,
waarvan het mandaat loopt tot zes maanden na de
volgende Vlaamse en Brusselse verkiezingen.

plaatsvinden. In dat geval kan de ledenvergadering
van de Provinciale Groep / van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen om het mandaat
van de bestuursleden te verlengen tot na deze
verkiezingen. Nadien, binnen de zes maanden na deze
verkiezingen, wordt een nieuw bestuur verkozen,
waarvan het mandaat loopt tot zes maanden na de
volgende Vlaamse en Brusselse verkiezingen.

Bij voortijdig ontslag verkiest de algemene
vergadering van de provincie / van het Gewest een
vervanger die het mandaat voltooit.

Bij voortijdig ontslag verkiest de algemene
vergadering van de provincie / van het Gewest een
vervanger die het mandaat voltooit.

6.3.3. De ledenvergadering van de Provinciale Groep /
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vormt het hoogste orgaan van de Provinciale Groep of
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6.3.3. De ledenvergadering van de Provinciale Groep /
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vormt het hoogste orgaan van de Provinciale Groep of
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6.3.4. Per jaar wordt minimaal één ledenvergadering
van de Provinciale Groep / van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd.

6.3.4. Per jaar wordt minimaal één ledenvergadering
van de Provinciale Groep / van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd.

6.3.5. Als Provincie / Gewest en regio samenvallen,
wordt slechts in één bestuur voorzien.

6.3.5. Als Provincie / Gewest en regio samenvallen,
wordt slechts in één bestuur voorzien.
6.3.1. De Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen hun bestuur.
Dit bestuur bestaat uit de voorzitters aangeduid door
de verschillende Regionale Groepen. Indien gewenst
mag het bestuur één extra lid coöpteren. Binnen deze
groep wordt een provinciaal / Gewest secretaris en
een provinciaal / Gewest voorzitter aangeduid. De
secretaris en de voorzitter hebben een verschillende
genderidentiteit.
Dit bestuur bestaat daarnaast uit:
•

één afgevaardigde van Jong Groen
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•

één afgevaardigde van Groen Plus

•

één afgevaardigde van de PORA-leden uit de
Provincie / Gewest.

•

bij de Provinciale Groepen, één afgevaardigde uit
de provincieraadsleden

•

bij de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, één afgevaardigde uit de in Brussel
verkozen parlementsleden

6.3.2. Als Provincie / Gewest en regio samenvallen,
wordt slechts in één bestuur voorzien. Dit bestuur
wordt samengesteld conform de regels van artikel 5.3.
6.3.3. De bestuursleden van de Provinciale Groep /
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
aangeduid voor een mandaattermijn die gelijkloopt
met de mandaattermijn van de Regionale Groep, zoals
bepaald in art. 5.3.2.
6.3.4. De ledenvergadering van de Provinciale Groep /
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vormt het hoogste orgaan van de Provinciale Groep of
van de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
6.3.5. Per jaar wordt minimaal één ledenvergadering
van de Provinciale Groep / van de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd.

7. De nationale Politieke Raad
Hoe is de nationale Politieke Raad samengesteld?
7.1. De nationale Politieke Raad is samengesteld uit de
volgende Groen-leden:
7.1.1. Leden verkozen door de ledenvergadering van
de Provinciale Groepen: elke Provinciale Groep en de

7. De nationale Politieke Raad
Voorstel tot wijziging

Hoe is de nationale Politieke Raad samengesteld?

Aanpassing samenstelling PORA, om het werkbaar te
houden, maar toch voldoende representativiteit in te
bouwen.

7.1. De nationale Politieke Raad is samengesteld uit de
volgende Groen-leden: De nationale Politieke Raad is
samengesteld uit maximaal 60 stemgerechtigde leden
en dit op de volgende manier:
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Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen
per begonnen schijf van 300 leden uit hun midden
twee leden met een verschillende genderidentiteit
voor de nationale Politieke Raad verkiezen. De
kandidaten moeten minstens drie maanden lid zijn
van de partij.
De Provinciale Groep / Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan een lijst van opvolgers
opmaken. Deze opvolgers kunnen zowel nieuwe
plaatsen innemen als een ontslagnemend lid van de
nationale Politieke Raad vervangen.
Het aantal vertegenwoordigers wordt elk jaar op 31
december vastgesteld. Het maximum ligt op 80
stemgerechtigde leden . Indien op basis van het aantal
leden van Groen dit aantal wordt overschreden, kan
op voorstel van de nationale Politieke Raad de grootte
van de schijven evenredig herberekend worden zodat
het totale aantal stemgerechtigde leden van de
nationale Politieke Raad de 80 niet overschrijdt.
7.1.2. Twee vertegenwoordigers van Jong Groen.
7.1.3. Twee vertegenwoordigers van Groen Plus.
7.1.4. De leden van het nationaal Partijbestuur, de
leden van de Fracties, de gedeputeerden, de ministers
en staatssecretarissen en delegatieleden die Groen
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij.
In tegenstelling tot de andere leden van de nationale
Politieke Raad hebben zij geen stemrecht.
7.1.5. De nationale Politieke Raad kan met tweederde
meerderheid leden met volheid van bevoegdheid in
de Raad coöpteren.

7.1.1. Leden verkozen door de ledenvergadering van
de Provinciale Groepen: elke Provinciale Groep en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen
per begonnen schijf van 300 leden uit hun midden
twee leden met een verschillende genderidentiteit
voor de nationale Politieke Raad verkiezen. De
kandidaten moeten minstens drie maanden lid zijn
van de partij.
De Provinciale Groep / Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan een lijst van opvolgers
opmaken. Deze opvolgers kunnen zowel nieuwe
plaatsen innemen als een ontslagnemend lid van de
nationale Politieke Raad vervangen.
Het aantal vertegenwoordigers wordt elk jaar op 31
december vastgesteld. Het maximum ligt op 80
stemgerechtigde leden . Indien op basis van het aantal
leden van Groen dit aantal wordt overschreden, kan
op voorstel van de nationale Politieke Raad de grootte
van de schijven evenredig herberekend worden zodat
het totale aantal stemgerechtigde leden van de
nationale Politieke Raad de 80 niet overschrijdt. Leden
verkozen door de ledenvergadering van de vijf
Provinciale Groepen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: elke Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest stuurt minimum 2
afgevaardigden uit hun midden naar de nationale
Politieke Raad.
Deze worden aangevuld met maximaal 44 bijkomende
leden. Elke Provinciale Groep en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk gewest kunnen aanvullend per
begonnen schijf van 750 leden uit hun midden twee
leden verkiezen voor de nationale Politieke Raad. Het
aantal vertegenwoordigers per Provinciale Groep /
Groep van het Brussels Gewest wordt vastgesteld bij
(her)samenstelling van de PoRa. Indien op basis van
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het aantal leden van Groen dit aantal van 44 wordt
overschreden, kan op voorstel van de nationale
Politieke Raad de grootte van de schijven evenredig
herberekend worden zodat het totale aantal
stemgerechtigde leden van de nationale Politieke
Raad de 60 niet overschrijdt.
De kandidaten moeten minstens drie maanden lid zijn
van de partij.
De complete groep van afgevaardigden die per
Provinciale Groep/ Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest worden gestuurd naar de
nationale Politieke raad mogen maximaal voor de
helft dezelfde genderidentiteit dragen.
De Provinciale Groep / Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan een lijst van opvolgers
opmaken. Deze opvolgers kunnen zowel nieuwe
plaatsen innemen als een ontslagnemend lid van de
nationale Politieke Raad vervangen, dit steeds
rekening houdend met de genderbalans van
desbetreffende groep.
7.1.2. Twee vertegenwoordigers afgevaardigden van
aangeduid door Jong Groen met een verschillende
genderidentiteit.
7.1.3. Twee vertegenwoordigers afgevaardigden van
aangeduid door Groen Plus met een verschillende
genderidentiteit.
7.1.4. De leden van het nationaal Partijbestuur, de
leden van de Fracties, de gedeputeerden, de ministers
en staatssecretarissen en delegatieleden die Groen
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij.
In tegenstelling tot de andere leden van de nationale
Politieke Raad hebben zij geen stemrecht.
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7.1.5. De nationale Politieke Raad kan met tweederde
meerderheid leden met volheid van bevoegdheid in
de Raad coöpteren.
Wat is de bevoegdheid van de nationale Politieke
Raad?

Wat is de bevoegdheid van de nationale Politieke
Raad?

7.2. De nationale Politieke Raad is bevoegd voor de
inhoudelijke politieke lijn van de partij. Dit slaat op de
uitwerking van de ideologie, de politieke
doelstellingen en krachtlijnen, en de
prioriteitsbepaling.

7.2. De nationale Politieke Raad is bevoegd voor de
inhoudelijke politieke lijn van de partij. Dit slaat op de
uitwerking van de ideologie, de politieke
doelstellingen en krachtlijnen, en de
prioriteitsbepaling.

De nationale Politieke Raad kan aan het Congres
voorstellen doen. De timing ligt in handen van het
nationaal Partijbestuur.
De nationale Politieke Raad kiest de kandida(a)t(en)
gecoöpteerd senator(en).
Bevoegdheid tussen twee Congressen in.

De nationale Politieke Raad kan aan het Congres
voorstellen doen. De timing ligt in handen van het
nationaal Partijbestuur.
De nationale Politieke Raad kiest de kandida(a)t(en)
gecoöpteerd senator(en).
Bevoegdheid tussen twee Congressen in.

7.3.1. Als er onvoldoende tijd is om een Congres te
organiseren over politieke onderwerpen waarbij de
identiteit van de partij betrokken is, dan beslist de
nationale Politieke Raad over deze materie
tussen twee bijeenkomsten van het Congres in.

7.3.1. Als er onvoldoende tijd is om een Congres te
organiseren over politieke onderwerpen waarbij de
identiteit van de partij betrokken is, dan beslist de
nationale Politieke Raad over deze materie
tussen twee bijeenkomsten van het Congres in.

7.3.2. De nationale Politieke Raad kan vacante
functies, die volgens de statuten door het Congres
dienen te worden ingevuld, tussentijds toewijzen. De
genomen beslissing wordt ter bekrachtiging
voorgelegd aan het eerstvolgende Congres.

7.3.2. De nationale Politieke Raad kan vacante
functies, die volgens de statuten door het Congres
dienen te worden ingevuld, tussentijds toewijzen. De
genomen beslissing wordt ter bekrachtiging
voorgelegd aan het eerstvolgende Congres.

De nationale Politieke Raad tegenover andere
organen.

De nationale Politieke Raad tegenover andere
organen.

7.4. De nationale Politieke Raad heeft evocatie- en
interpellatierecht en annuleringsrecht en zorgt voor
doorstroming naar de regionale, provinciale en
Brusselse Gewestelijke partijstructuren.

7.4. De nationale Politieke Raad heeft evocatie- en
interpellatierecht en annuleringsrecht en zorgt voor
doorstroming naar de regionale, provinciale en
Brusselse Gewestelijke partijstructuren.
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7.4.1. De leden van de nationale Politieke Raad
hebben een algemeen evocatie- interpellatierecht
tegenover de nationale partijvoorzitter, de
ondervoorzitter, de leden van het nationaal
Partijbestuur en delegatieleden die Groen
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij.
Zij kunnen de leden van de Fractie, de
ministers/staatssecretarissen en alle andere politieke
mandatarissen van de partij interpelleren over hun
publieke handelingen en de standpunten die ze
publiek innemen.

7.4.1. De leden van de nationale Politieke Raad
hebben een algemeen evocatie- interpellatierecht
tegenover de nationale partijvoorzitter, de
ondervoorzitter, de leden van het nationaal
Partijbestuur en delegatieleden die Groen
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij.
Zij kunnen de leden van de Fractie, de
ministers/staatssecretarissen en alle andere politieke
mandatarissen van de partij interpelleren over hun
publieke handelingen en de standpunten die ze
publiek innemen.

7.4.2. Met een tweederde meerderheid kan de
nationale Politieke Raad bindende richtlijnen geven
aan het nationaal Partijbestuur en besluiten
vernietigen van het nationaal Partijbestuur.

7.4.2. Met een tweederde meerderheid kan de
nationale Politieke Raad bindende richtlijnen geven
aan het nationaal Partijbestuur en besluiten
vernietigen van het nationaal Partijbestuur.

7.4.3. Leden van de nationale Politieke Raad zorgen
voor wisselwerking tussen het nationale niveau en de
groepen.

7.4.3. Leden van de nationale Politieke Raad zorgen
voor wisselwerking tussen het nationale niveau en de
groepen.

Begroting en beleid.

Begroting en beleid.

7.5. De nationale Politieke Raad neemt de
eindbeslissing inzake begroting en rekeningen.
Groen beheert al haar middelen op transparante
wijze. Hierover rapporteert de partijvoorzitter
minstens één keer per jaar aan het nationaal
Partijbestuur en aan de nationale Politieke Raad.
Het nationaal Partijbestuur werkt een transparant
systeem uit dat toelaat om de partijgelden op elk
partijniveau correct te innen, te beheren en aan te
wenden.
Er wordt een jaarlijks een geconsolideerde begroting,
jaarrekening en balans opgemaakt en voorgelegd aan
het nationaal Partijbestuur en aan de nationale
Politieke Raad.

7.5. De nationale Politieke Raad neemt de
eindbeslissing inzake begroting en rekeningen.
Groen beheert al haar middelen op transparante
wijze. Hierover rapporteert de partijvoorzitter
minstens één keer per jaar aan het nationaal
Partijbestuur en aan de nationale Politieke Raad.
Het nationaal Partijbestuur werkt een transparant
systeem uit dat toelaat om de partijgelden op elk
partijniveau correct te innen, te beheren en aan te
wenden.
Er wordt een jaarlijks een geconsolideerde begroting,
jaarrekening en balans opgemaakt en voorgelegd aan
het nationaal Partijbestuur en aan de nationale
Politieke Raad.
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De nationale Politieke Raad bekrachtigt of verwerpt
het beleidsvoorstel van het nationaal Partijbestuur.
Om een goede interne controle op de rekeningen te
waarborgen, stelt de nationale Politieke Raad een
interne controleur aan die te allen tijde toegang heeft
tot alle documenten die betrekking hebben op
begroting en rekeningen.

De nationale Politieke Raad bekrachtigt of verwerpt
het beleidsvoorstel van het nationaal Partijbestuur.
Om een goede interne controle op de rekeningen te
waarborgen, stelt de nationale Politieke Raad een
interne controleur aan die te allen tijde toegang heeft
tot alle documenten die betrekking hebben op
begroting en rekeningen.

Politiek-morele code
7.6. De nationale Politieke Raad stelt een politiekmorele code op voor de mandatarissen van Groen.

Politiek-morele code
7.6. De nationale Politieke Raad stelt een politiekmorele code op voor de mandatarissen van Groen.

Kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Kandidatenlijst voor de verkiezingen.

7.7. De nationale Politieke Raad bepaalt in een
basispollreglement de algemene voorwaarden
waaraan de kandidatenlijsten moeten voldoen en de
procedures waardoor zij tot stand komen.

7.7. De nationale Politieke Raad bepaalt in een
basispollreglement de algemene voorwaarden
waaraan de kandidatenlijsten moeten voldoen en de
procedures waardoor zij tot stand komen.

In het basispollreglement wordt ook de procedure
bepaald voor de voordracht aan de nationale Politieke
Raad van de kandidaat of kandidaten voor het
gecoöpteerd senatorschap.

In het basispollreglement wordt ook de procedure
bepaald voor de voordracht aan de nationale Politieke
Raad van de kandidaat of kandidaten voor het
gecoöpteerd senatorschap.

Restbevoegdheden.

Restbevoegdheden.

7.8. De nationale Politieke Raad is bevoegd voor de
politiek-inhoudelijk residuaire aangelegenheden die
door de statuten en hun uitvoeringsbesluiten niet
werden toegekend aan een groep en die het lokale
overstijgen.

7.8. De nationale Politieke Raad is bevoegd voor de
politiek-inhoudelijk residuaire aangelegenheden die
door de statuten en hun uitvoeringsbesluiten niet
werden toegekend aan een groep en die het lokale
overstijgen.

Projectwerkgroepen.

Projectwerkgroepen.

7.9. De nationale Politieke Raad kan
(project)werkgroepen installeren.

7.9. De nationale Politieke Raad kan
(project)werkgroepen installeren.

Hoe lang duurt een mandaat in de nationale Politieke
Raad?

Voorstel tot aanvulling

Hoe lang duurt een mandaat in de nationale Politieke
Raad?
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7.10. De mandaten van de leden verkozen door de
Provinciale Groepen, door de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de gecoöpteerde leden
duren vijf jaar. Deze periode verstrijkt in principe zes
maanden na de verkiezing van een nieuwe Vlaams en
Brussels Parlement . Binnen de zes maanden na de
verkiezing van het Vlaams en Brussels Parlement
wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Bij
ontslag uit de nationale Politieke Raad voor het
verstrijken van deze termijn, wordt hun mandaat
toegewezen voor de rest van deze termijn.

In 2024 vinden er in mei of juni Vlaamse en Brusselse
verkiezingen plaats. Op 13 oktober 2024 vinden er
lokale en provinciale raadsverkiezingen plaats.
Volgens de normale timing zou dit betekenen dat de
interne bestuursverkiezingen en de raadsverkiezingen
in elkaars vaarwater komen. Om dat te kunnen
vermijden, krijgt de nationale Politieke Raad de
bevoegdheid om in dit geval of in gelijkaardige
gevallen beperkt te schuiven met de datum van de
bestuursverkiezingen.

7.10. De mandaten van de leden verkozen door de
Provinciale Groepen, door de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de gecoöpteerde leden
duren vijf jaar. Deze periode verstrijkt in principe zes
maanden na de verkiezing van een nieuwe Vlaams en
Brussels Parlement . Binnen de zes maanden na de
verkiezing van het Vlaams en Brussels Parlement
wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Hierop is
een uitzondering mogelijk indien er voor het einde van
het jaar van de verkiezing van het Vlaams en Brussels
Parlement andere verkiezingen plaatsvinden. In dat
geval kan de nationale Politieke Raad bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen de
mandaatperiode te verlengen tot maximaal zes
maanden na deze verkiezingen. Ook in dat geval
verstrijkt de volgende mandaatperiode maximaal zes
maanden na de volgende verkiezing van een nieuw
Vlaamse en Brussels Parlement. Bij ontslag uit de
nationale Politieke Raad voor het verstrijken van deze
termijn, wordt hun mandaat toegewezen voor de rest
van deze termijn.

Wie wordt voorzitter van de nationale Politieke Raad?

Wie wordt voorzitter van de nationale Politieke Raad?

7.11. De nationale Politieke Raad kiest uit die leden
vermeld onder 7.1.1 een voorzitter. Deze staat in voor
de gespreksleiding en de coördinatie van de
werkzaamheden van de nationale Politieke Raad. De
voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het
nationaal Partijbestuur en vertegenwoordigt de
nationale Politieke Raad waar nodig.

7.11. De nationale Politieke Raad kiest uit die leden
vermeld onder 7.1.1 een voorzitter. Deze staat in voor
de gespreksleiding en de coördinatie van de
werkzaamheden van de nationale Politieke Raad. De
voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het
nationaal Partijbestuur en vertegenwoordigt de
nationale Politieke Raad waar nodig.

Regeling van de werking

Regeling van de werking

7.12 Het nationaal Partijbestuur kan de nationale
Politieke Raad in vergadering bijeenroepen.

7.12 Het nationaal Partijbestuur kan de nationale
Politieke Raad in vergadering bijeenroepen.

8. Het nationaal Partijbestuur

8. Het nationaal Partijbestuur
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Hoe is het nationaal Partijbestuur samengesteld?

Hoe is het nationaal Partijbestuur samengesteld?

8.1. Het nationaal Partijbestuur wordt samengesteld
uit de volgende leden:

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.

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.

8.1.4. De nationale partijvoorzitter en de
ondervoorzitter.

8.1.5. De voorzitter van de nationale Politieke Raad.

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.

8.1.6. 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.

8.1.7. Het nationaal Partijbestuur kan met tweederde
meerderheid leden met volheid van bevoegdheid in
het nationaal Partijbestuur coöpteren.

Wat is de bevoegdheid van het nationaal
Partijbestuur?

Wat is de bevoegdheid van het nationaal
Partijbestuur?

8.2. Het nationaal Partijbestuur neemt de politieke
werking en het beheer van Groen op nationaal niveau
waar. Hiertoe neemt het onder meer

8.2. Het nationaal Partijbestuur neemt de politieke
werking en het beheer van Groen op nationaal niveau
waar. Hiertoe neemt het onder meer
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verantwoordelijkheid op voor de partij-uitbouw, de
partijstrategie en het volgen van de politieke
actualiteit.

verantwoordelijkheid op voor de partij-uitbouw, de
partijstrategie en het volgen van de politieke
actualiteit.

Het nationaal Partijbestuur en de Fracties.

Het nationaal Partijbestuur en de Fracties.

8.3. Het nationaal Partijbestuur heeft interpellatie- en
evaluatierecht:

8.3. Het nationaal Partijbestuur heeft interpellatie- en
evaluatierecht:

8.3.1. Een interpellatierecht tegenover de nationale
partijvoorzitter, de nationale ondervoorzitter, de
ministers / staatssecretarissen, de Fracties en de
individuele fractieleden.

8.3.1. Een interpellatierecht tegenover de nationale
partijvoorzitter, de nationale ondervoorzitter, de
ministers / staatssecretarissen, de Fracties en de
individuele fractieleden.

8.3.2. Een evaluatierecht tegenover de nationale
partijvoorzitter, de nationale ondervoorzitter, de
ministers / staatssecretarissen, de fractievoorzitters
en de fractieleden.

8.3.2. Een evaluatierecht tegenover de nationale
partijvoorzitter, de nationale ondervoorzitter, de
ministers / staatssecretarissen, de fractievoorzitters
en de fractieleden.

Restbevoegdheden.

Restbevoegdheden.

8.4. Het nationaal Partijbestuur heeft de bevoegdheid
over de organisatorische residuaire aangelegenheden
die door de statuten en hun uitvoeringsbesluiten niet
werden toegekend aan een groep en die het lokale
overstijgen.

8.4. Het nationaal Partijbestuur heeft de bevoegdheid
over de organisatorische residuaire aangelegenheden
die door de statuten en hun uitvoeringsbesluiten niet
werden toegekend aan een groep en die het lokale
overstijgen.

Taken.

Taken.

8.5. Het nationaal Partijbestuur moet de volgende
taken opnemen:

8.5. Het nationaal Partijbestuur moet de volgende
taken opnemen:

8.5.1. Het besturen van de partij op basis van
beslissingen die door het Congres en de nationale
Politieke Raad worden genomen;

8.5.1. Het besturen van de partij op basis van
beslissingen die door het Congres en de nationale
Politieke Raad worden genomen;

8.5.2. Beslissingen nemen over de structuur van het
secretariaat en hiertoe de nationale partijvoorzitter de
nodige richtlijnen geven;

8.5.2. Beslissingen nemen over de structuur van het
secretariaat en hiertoe de nationale partijvoorzitter de
nodige richtlijnen geven;

8.5.3. De opvolging van de partijstrategie, de partijuitbouw, de fractiewerking, de politieke actualiteit en

8.5.3. De opvolging van de partijstrategie, de partijuitbouw, de fractiewerking, de politieke actualiteit en
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eventuele regeringsonderhandelingen tussen twee
bijeenkomsten van het Congres in;

eventuele regeringsonderhandelingen tussen twee
bijeenkomsten van het Congres in;

8.5.4. De organisatie van de interne en externe
communicatie (onder meer contacten met de pers en
de media);

8.5.4. De organisatie van de interne en externe
communicatie (onder meer contacten met de pers en
de media);

8.5.5. De organisatie van Congresbijeenkomsten,
verkiezingscampagnes en verkiezingsadministratie.
Het nationaal Partijbestuur staat in voor de
voorbereiding van het Congres. Het nationaal
Partijbestuur stelt de voor elke verkiezing toepasselijk
pollreglementen op, op basis van het door de
nationale Politieke Raad opgemaakte
basispollreglement;

8.5.5. De organisatie van Congresbijeenkomsten,
verkiezingscampagnes en verkiezingsadministratie.
Het nationaal Partijbestuur staat in voor de
voorbereiding van het Congres. Het nationaal
Partijbestuur stelt de voor elke verkiezing toepasselijk
pollreglementen op, op basis van het door de
nationale Politieke Raad opgemaakte
basispollreglement;

8.5.6. De organisatie van de internationale
vertegenwoordiging van Groen;

8.5.6. De organisatie van de internationale
vertegenwoordiging van Groen;

8.5.7. De aanduiding van de deelstaatssenator(en), op
voordracht van de Fractiegroep;

8.5.7. De aanduiding van de deelstaatssenator(en), op
voordracht van de Fractiegroep;

Hoe lang duurt een mandaat in het nationaal
Partijbestuur?

Voorstel tot aanvulling

Hoe lang duurt een mandaat in het nationaal
Partijbestuur?

8.6. De mandaten van de door een Congres verkozen
leden van het nationaal Partijbestuur, de leden
verkozen door de ledenvergadering van de Provinciale
Groep / Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en van de gecoöpteerde leden duren vijf jaar. Deze
periode verstrijkt maximaal zes maanden na de
verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een
nieuwe verkiezing georganiseerd. Bij ontslag uit het
nationaal Partijbestuur voor het verstrijken van deze
termijn, wordt het mandaat toegewezen voor de rest
van de termijn.

In 2024 vinden er in mei of juni Vlaamse en Brusselse
verkiezingen plaats. Op 13 oktober 2024 vinden er
lokale en provinciale raadsverkiezingen plaats.
Volgens de normale timing zou dit betekenen dat de
interne bestuursverkiezingen en de raadsverkiezingen
in elkaars vaarwater komen. Om dat te kunnen
vermijden, krijgt de nationale Politieke Raad de
bevoegdheid om in dit geval of in gelijkaardige
gevallen beperkt te schuiven met de datum van de
bestuursverkiezingen.

8.6. De mandaten van de door een Congres verkozen
leden van het nationaal Partijbestuur, de leden
verkozen door de ledenvergadering van de Provinciale
Groep / Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en van de gecoöpteerde leden duren vijf jaar. Deze
periode verstrijkt maximaal zes maanden na de
verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een
nieuwe verkiezing georganiseerd. Hierop is een
uitzondering mogelijk indien er voor het einde van het
jaar van de verkiezing van het Vlaams en Brussels
Parlement andere verkiezingen plaatsvinden. In dat
geval kan de nationale Politieke Raad bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen om
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de mandaatperiode te verlengen tot maximaal zes
maanden na deze verkiezingen. Ook in dat geval
verstrijkt de volgende mandaatperiode maximaal zes
maanden na de volgende verkiezing van een nieuw
Vlaams en Brussels Parlement. Bij ontslag uit het
nationaal Partijbestuur voor het verstrijken van deze
termijn, wordt het mandaat toegewezen voor de rest
van de termijn.
Wie wordt voorzitter van het nationaal Partijbestuur?

Wie wordt voorzitter van het nationaal Partijbestuur?

8.7. Het nationaal Partijbestuur kiest uit de leden
vermeld onder 8.1.1. en 8.1.2. een voorzitter.

8.7. Het nationaal Partijbestuur kiest uit de leden
vermeld onder 8.1.1. en 8.1.2. een voorzitter.

Deze staat in voor de gespreksleiding en de
coördinatie van de werkzaamheden van het nationaal
Partijbestuur. De voorzitter vertegenwoordigt ook het
nationaal Partijbestuur in aangelegenheden waarin
namens dit nationaal Partijbestuur moet worden
opgetreden.

Deze staat in voor de gespreksleiding en de
coördinatie van de werkzaamheden van het nationaal
Partijbestuur. De voorzitter vertegenwoordigt ook het
nationaal Partijbestuur in aangelegenheden waarin
namens dit nationaal Partijbestuur moet worden
opgetreden.

9. De nationale partijvoorzitter en de

9. De nationale partijvoorzitter en de

9.2. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid
van de partij, binnen de inhoudelijke en
organisatorische krijtlijnen bepaald door het Congres,
de nationale Politieke Raad en het nationaal
Partijbestuur, en volgt ook de werking van de
ministers/staatssecretarissen en fracties op.

9.2. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid
van de partij, binnen de inhoudelijke en
organisatorische krijtlijnen bepaald door het Congres,
de nationale Politieke Raad en het nationaal
Partijbestuur, en volgt ook de werking van de
ministers/staatssecretarissen en fracties op.

9.3. De bevoegdheden van de ondervoorzitter worden
bepaald in een protocol dat de kandidaten voor het
voorzitter- en ondervoorzitterschap voorleggen bij de
verkiezing.

9.3. De bevoegdheden van de ondervoorzitter worden
bepaald in een protocol dat de kandidaten voor het
voorzitter- en ondervoorzitterschap voorleggen bij de
verkiezing.

ondervoorzitter
9.1. Het verkiezen van de nationale partijvoorzitter en
de ondervoorzitter gebeurt door een congres met
absolute meerderheid.

ondervoorzitter
9.1. Het verkiezen van de nationale partijvoorzitter en
de ondervoorzitter gebeurt door een congres met
absolute meerderheid.
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9.4. De voorzitter en ondervoorzitter dienen samen
hun kandidatuur in en worden samen door een
Congres verkozen. Als de voorzitter ontslag neemt,
neemt ook de ondervoorzitter ontslag.

9.4. De voorzitter en ondervoorzitter dienen samen
hun kandidatuur in en worden samen door een
Congres verkozen. Als de voorzitter ontslag neemt,
neemt ook de ondervoorzitter ontslag.

9.5. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben een
verschillende genderidentiteit.

9.5. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben een
verschillende genderidentiteit.

9.6. Voor de nationale partijvoorzitter en de
ondervoorzitter geldt een mandaatperiode van vijf
jaar en die periode verstrijkt maximaal zes maanden
na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een
nieuwe verkiezing van de nationale partijvoorzitter en
ondervoorzitter georganiseerd. Bij ontslag voor het
verstrijken van deze termijn, worden de functies
toegewezen voor de rest van de termijn.

Voorstel tot aanvulling
In 2024 vinden er in mei of juni Vlaamse en Brusselse
verkiezingen plaats. Op 13 oktober 2024 vinden er
lokale en provinciale raadsverkiezingen plaats.
Volgens de normale timing zou dit betekenen dat de
interne bestuursverkiezingen en de raadsverkiezingen
in elkaars vaarwater komen. Om dat te kunnen
vermijden, krijgt de nationale Politieke Raad de
bevoegdheid om in dit geval of in gelijkaardige
gevallen beperkt te schuiven met de datum van de
bestuursverkiezingen.

9.6. Voor de nationale partijvoorzitter en de
ondervoorzitter geldt een mandaatperiode van vijf
jaar en die periode verstrijkt maximaal zes maanden
na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een
nieuwe verkiezing van de nationale partijvoorzitter en
ondervoorzitter georganiseerd. Hierop is een
uitzondering mogelijk indien er voor het einde van het
jaar van de verkiezing van het Vlaams en Brussels
Parlement andere verkiezingen plaatsvinden. In dat
geval kan de nationale Politieke Raad bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen de
mandaatperiode te verlengen tot maximaal zes
maanden na deze verkiezingen. Ook in dat geval
verstrijkt de volgende mandaatperiode maximaal zes
maanden na de volgende verkiezing van een nieuw
Vlaamse en Brussels Parlement. Bij ontslag voor het
verstrijken van deze termijn, worden de functies
toegewezen voor de rest van de termijn.

10. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep

10. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep

Wie zit er in de Fracties, de Fractiegroep en de
Ministergroep?

Wie zit er in de Fracties, de Fractiegroep en de
Ministergroep?

10.1. De Fracties bestaan respectievelijk uit alle
parlementsleden van Groen in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, het Vlaams Parlement, de
Kamer, de Senaat en het Europees Parlement. Voor

10.1. De Fracties bestaan respectievelijk uit alle
parlementsleden van Groen in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, het Vlaams Parlement, de
Kamer, de Senaat en het Europees Parlement. Voor
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elk van de parlementen wordt een fractievoorzitter
aangeduid door de voltallige Fractie.

elk van de parlementen wordt een fractievoorzitter
aangeduid door de voltallige Fractie.

10.2. De Fractiegroep bestaat uit alle parlementsleden
van Groen.

10.2. De Fractiegroep bestaat uit alle parlementsleden
van Groen.

10.3. De Ministergroep bestaat uit alle ministers en
staatssecretarissen van Groen van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, het Vlaamse en federale
niveau.

10.3. De Ministergroep bestaat uit alle ministers en
staatssecretarissen van Groen van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, het Vlaamse en federale
niveau.

Waarvoor zijn de Fracties, de Fractiegroep en de
Ministergroep verantwoordelijk?

Waarvoor zijn de Fracties, de Fractiegroep en de
Ministergroep verantwoordelijk?

10.4. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep
zijn de groep van mensen die verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de politieke lijn en strategie
van de partij in de diverse parlementen (Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, Vlaams Parlement, Kamer,
Senaat, Europees Parlement) en regeringen waarin
Groen vertegenwoordigd is.

10.4. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep
zijn de groep van mensen die verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de politieke lijn en strategie
van de partij in de diverse parlementen (Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, Vlaams Parlement, Kamer,
Senaat, Europees Parlement) en regeringen waarin
Groen vertegenwoordigd is.

Wat zijn de taken van de Fracties, de Fractiegroep, de
Ministergroep?

Wat zijn de taken van de Fracties, de Fractiegroep, de
Ministergroep?

10.5. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep
moeten de volgende taken opnemen:

10.5. De Fracties, de Fractiegroep en de Ministergroep
moeten de volgende taken opnemen:

10.5.1. De uitvoering geven aan en initiatief nemen
binnen de politieke krachtlijnen en thema's die door
de nationale Politieke Raad en het Congres werden
bepaald, en aan de politieke strategie zoals door het
nationaal Partijbestuur vooropgesteld, dit laatste in
nauw overleg met de nationale partijvoorzitter;

10.5.1. De uitvoering geven aan en initiatief nemen
binnen de politieke krachtlijnen en thema's die door
de nationale Politieke Raad en het Congres werden
bepaald, en aan de politieke strategie zoals door het
nationaal Partijbestuur vooropgesteld, dit laatste in
nauw overleg met de nationale partijvoorzitter;

10.5.2. Nauwkeurig opvolgen van de politieke
actualiteit op internationaal, op federaal en op
gewestniveau;

10.5.2. Nauwkeurig opvolgen van de politieke
actualiteit op internationaal, op federaal en op
gewestniveau;

10.5.3. De Fractie bepaalt de interne taakverdeling.
Ieder fractielid is ervoor verantwoordelijk dat op de

10.5.3. De Fractie bepaalt de interne taakverdeling.
Ieder fractielid is ervoor verantwoordelijk dat op de
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terreinen, die hij/zij toegewezen krijgt, volwaardige
initiatieven genomen worden.

terreinen, die hij/zij toegewezen krijgt, volwaardige
initiatieven genomen worden.

11. Het federale en supranationale niveau

11. Het federale en supranationale niveau

Hoe werkt Groen met Ecolo samen?

Voorstel tot wijziging

Hoe werkt Groen met Ecolo samen?

11.1 Groen is lid van het federaal bureau, dat de
samenwerking tussen Groen en Ecolo vastlegt. De
structurele invulling van deze samenwerking wordt
geregeld in onderling overleg tussen beide partijen en
op gezamenlijke congressen bevestigd.

Aanpassing van deze bepalingen naar de
tegenwoordige tijd, het Federaal Bureau werd
ondertussen opgericht.

11.1 Groen is lid van het federaal bureau, dat de
samenwerking tussen Groen en Ecolo vastlegt. De
structurele invulling van deze samenwerking wordt
geregeld in onderling overleg tussen beide partijen en
op gezamenlijke congressen bevestigd.

Het op te richten Federaal Bureau zal bevoegd zijn
voor: 1. het uitwerken van gemeenschappelijke
standpunten en het nastreven van een vergelijk bij
politieke meningsverschillen; 2° het bevorderen van
de samenwerking tussen de diverse parlementaire
groepen; 3° het bevorderen van de samenwerking
tussen de verschillende organen en diensten van de
twee partijen. Een en ander zal worden vastgelegd in
een gemeenschappelijk reglement, goed te keuren
door de nationale Politieke Raad van Groen en de
Conseil de fédération van Ecolo.

Het op te richten Federaal Bureau zal bevoegd zijn
voor: 1. het uitwerken van gemeenschappelijke
standpunten en het nastreven van een vergelijk bij
politieke meningsverschillen; 2° het bevorderen van
de samenwerking tussen de diverse parlementaire
groepen; 3° het bevorderen van de samenwerking
tussen de verschillende organen en diensten van de
twee partijen. Een en ander zal worden vastgelegd in
een gemeenschappelijk reglement, goed te keuren
door de nationale Politieke Raad van Groen en de
Conseil de fédération van Ecolo.
11.1 Groen is lid van het federaal bureau, dat de
samenwerking tussen Groen en Ecolo vastlegt.
11.1.1 Het Federaal Bureau is bevoegd voor:
•

het uitwerken van gemeenschappelijke
standpunten en het nastreven van een vergelijk
bij politieke meningsverschillen;

•

het bevorderen van de samenwerking tussen de
diverse parlementaire groepen;

•

het bevorderen van de samenwerking tussen de
verschillende organen en diensten van de twee
partijen.
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11.1.2 De structurele invulling van deze samenwerking
wordt geregeld in onderling overleg tussen beide
partijen en op gezamenlijke congressen bevestigd. De
werkwijze en samenstelling van het Federaal Bureau
wordt vastgelegd in een gemeenschappelijk
reglement, goed te keuren door de nationale Politieke
Raad van Groen en de Conseil de fédération van Ecolo.
Groen en internationale verbanden

Groen en internationale verbanden

11.2 De toetreding tot internationale verbanden
wordt door het Congres beslist. Het Congres verkiest
de delegatieleden die Groen vertegenwoordigen
binnen de Europese Groene Partij. Hierbij zijn er
maximaal 50% mensen met dezelfde genderidentiteit
(of maximaal 50% + 1 bij een oneven aantal
delegatieleden). Het mandaat van delegatieleden
duurt vijf jaar. Deze periode verstrijkt maximaal zes
maanden na de verkiezing van een nieuw Europees
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Europees Parlement wordt een nieuwe
verkiezing georganiseerd. Bij ontslag voor het
verstrijken van deze termijn, wordt hun mandaat
toegewezen voor de rest van de termijn.

11.2 De toetreding tot internationale verbanden
wordt door het Congres beslist. Het Congres verkiest
de delegatieleden die Groen vertegenwoordigen
binnen de Europese Groene Partij. Hierbij zijn er
maximaal 50% mensen met dezelfde genderidentiteit
(of maximaal 50% + 1 bij een oneven aantal
delegatieleden). Het mandaat van delegatieleden
duurt vijf jaar. Deze periode verstrijkt maximaal zes
maanden na de verkiezing van een nieuw Europees
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing
van het Europees Parlement wordt een nieuwe
verkiezing georganiseerd. Bij ontslag voor het
verstrijken van deze termijn, wordt hun mandaat
toegewezen voor de rest van de termijn.

12. Het Arbitragecollege
Samenstelling en verkiezing leden Arbitragecollege.

12. Het Arbitragecollege
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.

Voorstel tot wijziging
Als iemand ontslag neemt en niet direct vervangen
kan worden, moet het arbitragecollege kunnen verder
functioneren in volheid van bevoegdheid.
Het college moet ook voldoende groot zijn, er kunnen
belangrijke dossiers op de agenda staan met grote
impact voor de partij.

12.1. Het Arbitragecollege bestaat uit minimaal vijf
leden, met een maximum van drie leden met
eenzelfde genderidentiteit. en maximaal zeven leden.
Indien er vijf of zes leden zijn mogen maximaal drie
leden dezelfde genderidentiteit hebben. Indien zeven
maximum van vier leden met eenzelfde
genderidentiteit. De leden van het Arbitragecollege
worden verkozen door een Congres met een absolute
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De
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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.

kandidaten moeten twee jaar lid zijn en worden
voorgedragen door de Provinciale Groepen en de
Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor is het Arbitragecollege bevoegd?

Waarvoor is het Arbitragecollege bevoegd?

12.3. De bevoegdheden van het Arbitragecollege:

12.3. De bevoegdheden van het Arbitragecollege:

12.3.1. Beslechten van conflicten tussen groepen,
tussen leden en/of tussen groepen en leden, volgens
de procedure beschreven in 12.4.

12.3.1. Beslechten van conflicten tussen groepen,
tussen leden en/of tussen groepen en leden, volgens
de procedure beschreven in 12.4.

12.3.2. Het interpreteren van statutaire bepalingen
tussen twee statutaire congressen in en dit op vraag
van het nationaal Partijbestuur of de nationale
Politieke Raad.

12.3.2. Het interpreteren van statutaire bepalingen
tussen twee statutaire congressen in en dit op vraag
van het nationaal Partijbestuur of de nationale
Politieke Raad.

Interpretatie kan alleen ingeval van onduidelijkheid of
dubbelzinnigheid in de statuten. In geen geval kan een
interpretatie van het Arbitragecollege ingaan tegen
een duidelijke statutaire bepaling of tegen de
bedoeling van het Congres dat deze statuten heeft
goedgekeurd. Interpretaties worden ter goedkeuring
of afkeuring voorgelegd aan het eerstvolgende
Congres.

Interpretatie kan alleen ingeval van onduidelijkheid of
dubbelzinnigheid in de statuten. In geen geval kan een
interpretatie van het Arbitragecollege ingaan tegen
een duidelijke statutaire bepaling of tegen de
bedoeling van het Congres dat deze statuten heeft
goedgekeurd. Interpretaties worden ter goedkeuring
of afkeuring voorgelegd aan het eerstvolgende
Congres.

12.3.3. Als beroepsorgaan bij uitsluiting van leden;

12.3.3. Als beroepsorgaan bij uitsluiting van leden;

12.3.4. Op vraag van het nationaal Partijbestuur, de
nationale Politieke Raad of het Congres kan het
Arbitragecollege een hoogdringendheidsprocedure in
werking stellen. Deze procedure moet conflicten
regelen waarvan de gevolgen op korte termijn
belangrijk zijn voor Groen.

12.3.4. Op vraag van het nationaal Partijbestuur, de
nationale Politieke Raad of het Congres kan het
Arbitragecollege een hoogdringendheidsprocedure in
werking stellen. Deze procedure moet conflicten
regelen waarvan de gevolgen op korte termijn
belangrijk zijn voor Groen.

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.
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Klachten bij het Arbitragecollege.

Voorstel tot aanvulling

Klachten bij het Arbitragecollege.

12.4. Hoe wordt het Arbitragecollege gevat en hoe
verloopt de procedure?

12.4.4 lijkt logisch, gebeurt steeds, maar niet slecht

12.4. Hoe wordt het Arbitragecollege gevat en hoe
verloopt de procedure?

12.4.1. Het Arbitragecollege wordt gevat door een
gemotiveerde schriftelijke klacht van een groep of van
een lid.

om het te vermelden, net zoals het in 12.4.1 staat.

12.4.1. Het Arbitragecollege wordt gevat door een
gemotiveerde schriftelijke klacht van een groep of van
een lid.

12.4.2. Het Arbitragecollege spreekt zich uit over de
ontvankelijkheid van de klacht.

12.4.2. Het Arbitragecollege spreekt zich uit over de
ontvankelijkheid van de klacht.

12.4.3. Het Arbitragecollege geeft de betrokken
partijen de kans gehoord te worden.

12.4.3. Het Arbitragecollege geeft de betrokken
partijen de kans gehoord te worden.

12.4.4. Binnen de twee maanden nadat een klacht
werd ingediend, neemt het Arbitragecollege een
beslissing.

12.4.4. Binnen de twee maanden nadat een klacht
werd ingediend, neemt het Arbitragecollege een
gemotiveerde beslissing.

12.4.5. Tijdens haar onderzoek kan het
Arbitragecollege leden schorsen in hun functie of als
lid van Groen.

12.4.5. Tijdens haar onderzoek kan het
Arbitragecollege leden schorsen in hun functie of als
lid van Groen.

Wat is de basis van het oordeel van het
Arbitragecollege?

Wat is de basis van het oordeel van het
Arbitragecollege?

12.5. Voor het vervullen van haar opdracht beschikt
het Arbitragecollege over de beginselverklaring, de
statuten en de Congresbeslissingen.

12.5. Voor het vervullen van haar opdracht beschikt
het Arbitragecollege over de beginselverklaring, de
statuten en de Congresbeslissingen.

Bindende beslissingen.

Bindende beslissingen.

12.6. De beslissingen van het Arbitragecollege zijn
bindend.

12.6. De beslissingen van het Arbitragecollege zijn
bindend.

Hoe lang duurt een mandaat van het
Arbitragecollege?

Voorstel tot aanvulling

Hoe lang duurt een mandaat van het
Arbitragecollege?

12.7. Het mandaat van de leden van het
Arbitragecollege duurt vijf jaar. Deze periode verstrijkt
in elk geval na de verkiezing van een nieuw Vlaams en
Brussels Parlement. Binnen het jaar na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een

In 2024 vinden er in mei of juni Vlaamse en Brusselse
verkiezingen plaats. Op 13 oktober 2024 vinden er
lokale en provinciale raadsverkiezingen plaats.
Volgens de normale timing zou dit betekenen dat de
interne bestuursverkiezingen en de raadsverkiezingen

12.7. Het mandaat van de leden van het
Arbitragecollege duurt vijf jaar. Deze periode verstrijkt
in elk geval na de verkiezing van een nieuw Vlaams en
Brussels Parlement. Binnen het jaar na de verkiezing
van het Vlaams en Brussels Parlement wordt een
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nieuwe verkiezing georganiseerd. Het Arbitragecollege
blijft in haar oude samenstelling functioneren tot het
moment dat dit gebeurd is. Bij ontslag uit het
Arbitragecollege voor het verstrijken van deze termijn,
wordt het mandaat toegewezen voor de rest van de
termijn.

in elkaars vaarwater komen. Om dat te kunnen
vermijden, krijgt de nationale Politieke Raad de
bevoegdheid om in dit geval of in gelijkaardige
gevallen beperkt te schuiven met de datum van de
bestuursverkiezingen.

nieuwe verkiezing georganiseerd. Het Arbitragecollege
blijft in haar oude samenstelling functioneren tot het
moment dat dit gebeurd is. Hierop is een uitzondering
mogelijk indien er voor het einde van het jaar van de
verkiezing van het Vlaams en Brussels Parlement
andere verkiezingen plaatsvinden. In dat geval kan de
nationale Politieke Raad bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen de mandaatperiode te verlengen
tot maximaal zes maanden na deze verkiezingen. Ook
in dat geval verstrijkt de volgende mandaatperiode
maximaal zes maanden na de volgende verkiezing van
een nieuw Vlaamse en Brussels Parlement. Bij ontslag
uit het Arbitragecollege voor het verstrijken van deze
termijn, wordt het mandaat toegewezen voor de rest
van de termijn.

Waar worden interne conflicten opgelost?

Waar worden interne conflicten opgelost?

12.8. Alle interne conflicten tussen leden en groepen
moeten binnen Groen behandeld worden. Conflicten
binnen een groep worden zoveel mogelijk binnen de
groep opgelost. Zoniet worden ze verwezen naar het
Arbitragecollege.

12.8. Alle interne conflicten tussen leden en groepen
moeten binnen Groen behandeld worden. Conflicten
binnen een groep worden zoveel mogelijk binnen de
groep opgelost. Zoniet worden ze verwezen naar het
Arbitragecollege.

Opschorting van het mandaat.

Opschorting van het mandaat.

12.9. Als een lid van het Arbitragecollege zelf
rechtstreeks, als aanklager of aangeklaagde,
betrokken is in een conflict dat aanhangig gemaakt
wordt bij het Arbitragecollege, dan wordt zijn / haar
mandaat als lid van het Arbitragecollege opgeschort
tot deze klacht is afgehandeld.

12.9. Als een lid van het Arbitragecollege zelf
rechtstreeks, als aanklager of aangeklaagde,
betrokken is in een conflict dat aanhangig gemaakt
wordt bij het Arbitragecollege, dan wordt zijn / haar
mandaat als lid van het Arbitragecollege opgeschort
tot deze klacht is afgehandeld.

13. Het Congres

13. Het Congres

Alle leden.

Alle leden.

13.1. Het Congres is de verzameling van alle leden van
Groen. Het is de hoogste instantie van Groen.

13.1. Het Congres is de verzameling van alle leden van
Groen. Het is de hoogste instantie van Groen.
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Wie kan deelnemen aan het Congres?

Wie kan deelnemen aan het Congres?

13.2. Alle leden van de partij kunnen aan het Congres
deelnemen en worden daartoe uitgenodigd.
Welke bevoegdheden heeft het Congres?

13.2. Alle leden van de partij kunnen aan het Congres
deelnemen en worden daartoe uitgenodigd.
Welke bevoegdheden heeft het Congres?

13.3. Het Congres heeft de volgende bevoegdheden:

13.3. Het Congres heeft de volgende bevoegdheden:

13.3.1. Beslissingen nemen over de beginselen, het
programma, de strategie, de politiek, de organisatie
en de statuten van Groen;

13.3.1. Beslissingen nemen over de beginselen, het
programma, de strategie, de politiek, de organisatie
en de statuten van Groen;

13.3.2. Organisatorische beslissingen nemen inzake de
verkiezingen en de wijze waarop Groen hieraan
deelneemt;

13.3.2. Organisatorische beslissingen nemen inzake de
verkiezingen en de wijze waarop Groen hieraan
deelneemt;

13.3.3. Pollverrichtingen voor die verkiezingen die de
Vlaamse Gemeenschap als kieskring hebben.

13.3.3. Pollverrichtingen voor die verkiezingen die de
Vlaamse Gemeenschap als kieskring hebben.

Hoe beslist het Congres?

Hoe beslist het Congres?

13.4. Het Congres beslist met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor het
wijzigen van de statuten. Daarvoor is een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
vereist.

13.4. Het Congres beslist met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor het
wijzigen van de statuten. Daarvoor is een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
vereist.

Wie organiseert de bijeenkomsten van het Congres?

Wie organiseert de bijeenkomsten van het Congres?

13.5. Het Congres wordt georganiseerd door het
nationaal Partijbestuur.

13.5. Het Congres wordt georganiseerd door het
nationaal Partijbestuur.

Wie kan vragen om een bijeenkomst van het Congres
te organiseren?

Wie kan vragen om een bijeenkomst van het Congres
te organiseren?

13.6. Als het nationaal Partijbestuur of de nationale
Politieke Raad of 10% van de leden of twee Provinciale
Groepen of een Provinciale Groep en de Groep van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierom vragen,
wordt binnen een redelijke termijn een Congres
georganiseerd.

13.6. Als het nationaal Partijbestuur of de nationale
Politieke Raad of 10% van de leden of twee Provinciale
Groepen of een Provinciale Groep en de Groep van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierom vragen,
wordt binnen een redelijke termijn een Congres
georganiseerd.
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14. Onverenigbaarheden

14. Onverenigbaarheden

Principe

Principe

14.1 Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke
spreiding of verdeling van verantwoordelijkheden en
functies.

14.1 Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke
spreiding of verdeling van verantwoordelijkheden en
functies.

Welke functies en mandaten zijn onderhevig aan de
onverenigbaarheidregels?

Voorstel tot wijziging

Welke functies en mandaten zijn onderhevig aan de
onverenigbaarheidregels?

14.2 Functies en mandaten onderhevig aan de
onverenigbaarheidregels:

Wijzigingen vloeien voort uit voorstel tot wijziging
samenstelling provinciaal partijbestuur

14.2 Functies en mandaten onderhevig aan de
onverenigbaarheidregels:

14.2.1 Functies: de provinciaal voorzitter en
provinciaal secretaris, de voorzitter en secretaris van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de door de
Provinciale Groepen en de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verkozen leden van de
nationale Politieke Raad, de door het Congres
verkozen vrijwilligers-leden van het nationaal
Partijbestuur en de door de ledenvergadering van de
Provinciale Groep / Groep van het Hoofdstedelijk
Gewest verkozen vrijwilligers-leden van het nationaal
Partijbestuur, de leden van het Arbitragecollege, de
nationale partijvoorzitter en de nationale
ondervoorzitter ;

14.2.1 Functies: de provinciaal regionaal voorzitter en
provinciaal regionaal secretaris, de voorzitter en
secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
door de Provinciale Groepen en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkozen leden van de
nationale Politieke Raad, de door het Congres
verkozen vrijwilligers-leden van het nationaal
Partijbestuur en de door de ledenvergadering van de
Provinciale Groep / Groep van het Hoofdstedelijk
Gewest verkozen vrijwilligers-leden van het nationaal
Partijbestuur, de leden van het Arbitragecollege, de
nationale partijvoorzitter en de nationale
ondervoorzitter ;

14.2.2 Regelgevende mandaten: nationaal:
parlementsleden, provinciaal: provincieraadsleden,
plaatselijk: gemeente-, OCMW- en districtsraadsleden

14.2.2 Regelgevende mandaten: nationaal:
parlementsleden, provinciaal: provincieraadsleden,
plaatselijk: gemeente-, OCMW- en districtsraadsleden

14.2.3 Uitvoerende mandaten: voorzitter districtsraad
en leden districtsbureau, OCMW-voorzitter, schepen
en burgemeester, gedeputeerde, minister en
staatssecretaris, Europees Commissaris en voorzitter
van de Europese raad.

14.2.3 Uitvoerende mandaten: voorzitter districtsraad
en leden districtsbureau, OCMW-voorzitter, schepen
en burgemeester, gedeputeerde, minister en
staatssecretaris, Europees Commissaris en voorzitter
van de Europese raad.
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Onverenigbaar
14.3 de in 14.2.1 opgesomde functies zijn onderling
onverenigbaar, uitgezonderd de functie van
provinciaal voorzitter, provinciaal secretaris, voorzitter
en secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
enerzijds en de functie van door de ledenvergadering
van de Provinciale Groep / Groep van het
Hoofdstedelijk Gewest verkozen vrijwilligers-leden van
het nationaal Partijbestuur of van door de Provinciale
Groepen en de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest verkozen leden van de nationale Politieke
Raad anderzijds;
14.4 Er is onverenigbaarheid tussen de functie van
provinciaal voorzitter of voorzitter van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en die van plaatselijk
voorzitter en secretaris van een groep anderzijds;
14.5 Er is onverenigbaarheid tussen de nationale
regelgevende en de nationale uitvoerende mandaten,
en de in 14.2.1 opgesomde functies anderzijds;
14.6 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
en uitvoerende mandaten op provinciaal niveau
enerzijds, en de functie van provinciaal voorzitter
anderzijds;
14.7 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
en uitvoerende mandaten op plaatselijk niveau
enerzijds, en de functie van plaatselijk voorzitter
anderzijds;
14.8 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
mandaten onderling, tussen de uitvoerende mandaten
onderling en tussen de regelgevende en uitvoerende
mandaten.
14.9 Er is onverenigbaarheid tussen de functie van
regionaal secretaris en regionaal voorzitter enerzijds

Voorstel tot wijziging
Wijzigingen vloeien voort uit voorstel tot wijziging
samenstelling provinciaal partijbestuur
14.6 We beschouwen plaatselijk voorzitter en
secretaris als evenwaardige functies en willen de
spreiding van functies dan ook naar deze functie
uitbreiden.

Onverenigbaar
14.3 de in 14.2.1 opgesomde functies zijn onderling
onverenigbaar, uitgezonderd de functie van
provinciaal regionaal voorzitter, provinciaal regionaal
secretaris, voorzitter en secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en de functie van
door de ledenvergadering van de Provinciale Groep /
Groep van het Hoofdstedelijk Gewest verkozen
vrijwilligers-leden van het nationaal Partijbestuur of
van door de Provinciale Groepen en de Groep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkozen leden van de
nationale Politieke Raad anderzijds;
14.4 Er is onverenigbaarheid tussen de functie van
provinciaal regionaal voorzitter of voorzitter van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en die van
plaatselijk voorzitter en secretaris van een groep
anderzijds;
14.5 Er is onverenigbaarheid tussen de nationale
regelgevende en de nationale uitvoerende mandaten,
en de in 14.2.1 opgesomde functies anderzijds;
14.6 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
en uitvoerende mandaten op provinciaal niveau
enerzijds, en de functie van provinciaal voorzitter
anderzijds;
14.7 6 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
en uitvoerende mandaten op plaatselijk niveau
enerzijds, en de functie van plaatselijk voorzitter of
secretaris anderzijds;
14.8 7 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende
mandaten onderling, tussen de uitvoerende mandaten
onderling en tussen de regelgevende en uitvoerende
mandaten.
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en de nationale en provinciale regelgevende en
uitvoerende mandaten, de functie van provinciaal
voorzitter en secretaris / voorzitter of secretaris van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tenzij regio en
provincie of Gewest samenvallen), de functie van
nationaal voorzitter/ondervoorzitter en het
lidmaatschap van het Arbitragecollege anderzijds

14.9 8 Er is onverenigbaarheid tussen de functie van
regionaal secretaris en regionaal voorzitter enerzijds
en de nationale en provinciale regelgevende en
uitvoerende mandaten, de functie van provinciaal
voorzitter en secretaris / voorzitter of secretaris van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tenzij regio en
provincie of Gewest samenvallen), de functie van
nationaal voorzitter/ondervoorzitter en het
lidmaatschap van het Arbitragecollege anderzijds

14.10 leden van de nationale Politieke Raad kunnen
geen deel uitmaken van het nationaal Partijbestuur als
gecoöpteerd lid. Leden van het nationaal Partijbestuur
kunnen geen deel uitmaken van de nationale Politieke
Raad als gecoöpteerd lid.

14.10 9 De leden van de nationale Politieke Raad
kunnen geen deel uitmaken van het nationaal
Partijbestuur als gecoöpteerd lid. Leden van het
nationaal Partijbestuur kunnen geen deel uitmaken
van de nationale Politieke Raad als gecoöpteerd lid.
14.10 De onverenigbaarheden van toepassing op de
functie van regionaal voorzitter en secretaris zijn ook
van toepassing op het gecoöpteerde lid van het
provinciaal bestuur dat als provinciaal voorzitter of
secretaris wordt aangeduid.

Onverenigbaarheden bij personeel en kabinetsleden
14.11 Personeelsleden van Groen (vzw’s die deel uit
maken van de consolidatiekring, parlementaire fractie
of parlementslid) en kabinetsleden van een kabinet
van een Groen-minister of staatssecretaris op
regionaal of federaal niveau, met uitzondering van de
nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter,
kunnen:
14.11.1 Geen provinciaal voorzitter of voorzitter van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn, geen lid zijn
van de nationale Politieke Raad, het nationaal
Partijbestuur en het Arbitragecollege;
14.11.2 Geen nationale mandaten uitoefenen.

Voorstel tot wijziging
14.11.1 Wijzigingen vloeien voort uit voorstel tot
wijziging samenstelling provinciaal partijbestuur

Onverenigbaarheden bij personeel en kabinetsleden
14.11 Personeelsleden van Groen (vzw’s die deel uit
maken van de consolidatiekring, parlementaire fractie
of parlementslid) en kabinetsleden van een kabinet
van een Groen- of Ecolo minister of staatssecretaris op
regionaal of federaal niveau, met uitzondering van de
nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter,
kunnen:
14.11.1 Geen provinciaal regionaal voorzitter of
secretaris of voorzitter of secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn, geen lid zijn van de
nationale Politieke Raad, het nationaal Partijbestuur
en het Arbitragecollege;
14.11.2 Geen nationale mandaten uitoefenen.
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Uitzondering procedure

Uitzondering procedure

14.12 Op deze statutaire bepalingen omtrent
onverenigbaarheden kunnen omwille van praktische
noodwendigheden tijdelijke uitzonderingen worden
toegestaan, dit na aanvraag van de betrokkene en na
goedkeuring van de nationale Politieke Raad met een
tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Binnen drie maanden na het ontstaan van
een onverenigbaarheid moet een persoon ofwel
ontslag nemen uit één van de functies of mandaten
ofwel een uitzondering aanvragen.

14.12 Op deze statutaire bepalingen omtrent
onverenigbaarheden kunnen omwille van praktische
noodwendigheden tijdelijke uitzonderingen worden
toegestaan, dit na aanvraag van de betrokkene en na
goedkeuring van de nationale Politieke Raad met een
tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Binnen drie maanden na het ontstaan van
een onverenigbaarheid moet een persoon ofwel
ontslag nemen uit één van de functies of mandaten
ofwel een uitzondering aanvragen.

15. Evaluatie en gedwongen ontslag

15. Evaluatie en gedwongen ontslag

Kunnen mensen met een functie afgezet worden?

Kunnen mensen met een functie afgezet worden?

15.1. De nationale partijvoorzitter, de nationale
ondervoorzitter, provinciaal voorzitter en secretaris,
voorzitter en secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, regionaal voorzitter en
secretaris, plaatselijk voorzitter en secretaris, en in het
algemeen al wie een functie bekleedt, kan ten allen
tijde worden afgezet als gevolg van een uitdrukkelijke
stemming van de groep die hem/haar heeft benoemd.
Tussen twee Congressen in oefent de nationale
Politieke Raad die bevoegdheid uit op nationaal
niveau, maar niet ten aanzien van het
Arbitragecollege.

15.1. De nationale partijvoorzitter, de nationale
ondervoorzitter, provinciaal voorzitter en secretaris,
voorzitter en secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, regionaal voorzitter en
secretaris, plaatselijk voorzitter en secretaris, en in het
algemeen al wie een functie bekleedt, kan ten allen
tijde worden afgezet als gevolg van een uitdrukkelijke
stemming van de groep die hem/haar heeft benoemd.
Tussen twee Congressen in oefent de nationale
Politieke Raad die bevoegdheid uit op nationaal
niveau, maar niet ten aanzien van het
Arbitragecollege.

Kunnen de leden van de nationale Politieke Raad
afgezet worden?

Kunnen de leden van de nationale Politieke Raad
afgezet worden?

15.2 Dezelfde regel geldt voor de leden verkozen door
de Provinciale Groepen en de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in de nationale Politieke Raad.

15.2 Dezelfde regel geldt voor de leden verkozen door
de Provinciale Groepen en de Groep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in de nationale Politieke Raad.
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Welke procedure dient hierbij gevolgd?

Welke procedure dient hierbij gevolgd?

15.3. Het agendapunt moet vooraf aan de leden van
de vergadering van het respectievelijk niveau en aan
het betrokken lid schriftelijk worden meegedeeld,
uiterlijk zeven kalenderdagen voor de vergadering. De
beslissing tot afzetting moet met een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
gebeuren.

15.3. Het agendapunt moet vooraf aan de leden van
de vergadering van het respectievelijk niveau en aan
het betrokken lid schriftelijk worden meegedeeld,
uiterlijk zeven kalenderdagen voor de vergadering. De
beslissing tot afzetting moet met een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
gebeuren.

Een lid dat het voorwerp uitmaakt van afzetting heeft
recht op verdediging en kan zich uitsluitend laten
bijstaan door één of meerdere Groen-leden.

Een lid dat het voorwerp uitmaakt van afzetting heeft
recht op verdediging en kan zich uitsluitend laten
bijstaan door één of meerdere Groen-leden.

Het lid dat wordt afgezet kan beroep aantekenen bij
het Arbitragecollege. Dit beroep moet binnen de
maand aangetekend worden.

Het lid dat wordt afgezet kan beroep aantekenen bij
het Arbitragecollege. Dit beroep moet binnen de
maand aangetekend worden.

Het Arbitragecollege beslist nadat de partijen de kans
hebben gekregen gehoord te worden.

Het Arbitragecollege beslist nadat de partijen de kans
hebben gekregen gehoord te worden.

16. Openbaarheid van bestuur

16. Openbaarheid van bestuur

Vragen van leden

Vragen van leden

16.1 De bestuursorganen op alle niveaus van de partij
antwoorden op vragen van de leden.

16.1 De bestuursorganen op alle niveaus van de partij
antwoorden op vragen van de leden.

Is elke vergadering toegankelijk?
16.2 Alle vergaderingen zijn in regel steeds
toegankelijk voor alle leden. Uitzonderingen hierop
zijn mogelijk. Verkozen organen kunnen bij gewone
meerderheid gemotiveerd beslissen om besloten te
vergaderen op grond van ernstige bezwaren tegen de
openbaarheid. Aangelegenheden die de persoonlijke
levenssfeer raken, worden altijd in besloten zitting
behandeld. De vergaderingen van het Arbitragecollege
zijn steeds besloten.

Voorstel tot aanvulling
Ook kandidaturen kunnen besloten zijn (tot er een
eventuele keuze is gemaakt).

Is elke vergadering toegankelijk?
16.2 Alle vergaderingen zijn in regel steeds
toegankelijk voor alle leden. Uitzonderingen hierop
zijn mogelijk. Verkozen organen kunnen bij gewone
meerderheid gemotiveerd beslissen om besloten te
vergaderen op grond van ernstige bezwaren tegen de
openbaarheid. Aangelegenheden die de persoonlijke
levenssfeer raken of waarvoor persoonlijke informatie
wordt gedeeld, worden altijd in besloten zitting
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behandeld. De vergaderingen van het Arbitragecollege
zijn steeds besloten.
Een reglement openbaarheid van bestuur
16.3 Alle verslagen en documenten van vergaderingen
zijn in regel steeds toegankelijk voor alle leden.
Verslagen van besloten vergaderingen zijn niet
beschikbaar.
16.4 Leden krijgen voldoende toegankelijke informatie
om actief te kunnen participeren.
16.5 In een algemeen reglement van openbaarheid
van bestuur wordt concreet geregeld hoe de leden
hun inzagerecht kunnen uitoefenen.

Een reglement openbaarheid van bestuur
16.3 Alle verslagen en documenten van vergaderingen
zijn in regel steeds toegankelijk voor alle leden.
Verslagen van besloten vergaderingen zijn niet
beschikbaar.
16.4 Leden krijgen voldoende toegankelijke informatie
om actief te kunnen participeren.
16.5 In een algemeen reglement van openbaarheid
van bestuur wordt concreet geregeld hoe de leden
hun inzagerecht kunnen uitoefenen.

17. Het referendum

17. Het referendum

Waarover kan een referendum gaan?

Waarover kan een referendum gaan?

17.1 Onder de leden kan een intern referendum
georganiseerd worden als afronding van een grondig
informatie- en inspraakproces binnen de partij. Het
referendum kan alleen georganiseerd worden over
politiek-inhoudelijke standpunten en over eenduidige
vragen.

17.1 Onder de leden kan een intern referendum
georganiseerd worden als afronding van een grondig
informatie- en inspraakproces binnen de partij. Het
referendum kan alleen georganiseerd worden over
politiek-inhoudelijke standpunten en over eenduidige
vragen.

Wie beslist of er een referendum komt?

Wie beslist of er een referendum komt?

17.2 Over de organisatie van een referendum kan
enkel beslist worden door een Congres met een
absolute meerderheid, door een tiende van de leden
of een derde van de plaatselijke groepen. De concrete
organisatie van het referendum gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van het nationaal Partijbestuur.
Opdat het referendum bindend zou zijn, moet een
absolute meerderheid van de deelnemende leden ja
of nee antwoorden op de gestelde vragen.

17.2 Over de organisatie van een referendum kan
enkel beslist worden door een Congres met een
absolute meerderheid, door een tiende van de leden
of een derde van de plaatselijke groepen. De concrete
organisatie van het referendum gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van het nationaal Partijbestuur.
Opdat het referendum bindend zou zijn, moet een
absolute meerderheid van de deelnemende leden ja
of nee antwoorden op de gestelde vragen.
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18. Ledenbevraging
Ledenbevraging
18.1 Alle leden worden éénmaal per jaar bevraagd
over de inhoudelijke lijnen en de organisatie van de
partij. De vragenlijst wordt goedgekeurd door en het
rapport wordt voorgelegd aan de nationale Politieke
Raad. Het verslag van de opvolging wordt door de
nationale Politieke Raad bij de volgende bevraging
bekend gemaakt aan de leden.

18. Ledenbevraging
Voorstel tot wijziging
Een ledenbevraging correct doen vraagt tijd. We
willen ruimte nemen om goede vragen te formuleren,
mensen tijd geven om een bevraging in te vullen,
correcte analyses hier rond te maken en ook de
nodige acties nemen om met die feedback aan de slag
te gaan. We stellen voor om er in de eerste plaats
voor te zorgen dat dit traject kwalitatief kan verlopen
en er ook voldoende ruimte is voor een vervolgtraject
in de vorm van acties, eerder dan jaarlijks een
bevraging te doen waarbij weinig ruimte is voor het
vervolg.

19. Rotatie

Ledenbevraging
18.1 Alle leden worden éénmaal per jaar minstens
twee keer per legislatuur van het Vlaams & Brussels
parlement bevraagd over de inhoudelijke lijnen en de
organisatie van de partij. De vragenlijst wordt
goedgekeurd door en het rapport wordt voorgelegd
aan de nationale Politieke Raad. Het verslag van de
opvolging wordt door de nationale Politieke Raad bij
de volgende bevraging bekend gemaakt aan de leden.

19. Rotatie
Voorstel tot aanvulling
Toelichting bij het waarom van het
rotatieprincipe

Waarom rotatie?
Groen hanteert het principe van de rotatie. Dat
betekent dat we streven naar een spreiding van
mandaten en verantwoordelijkheden doorheen de
tijd. We doen dit omdat we vernieuwing in de politiek
en het zorgen voor nieuwe inzichten in de politiek, ...
belangrijk vinden. We laten onze leden hierover ook
ten gepaste tijden nadenken.

Voor wie geldt rotatie?

Voor wie geldt rotatie?

19.1. Het principe van de rotatie geldt voor de
mandatarissen, de nationale partijvoorzitter, de
nationale ondervoorzitter, de provinciaal voorzitter en
secretaris, de voorzitter en secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de regionaal voorzitter en

19.1. Het principe van de rotatie geldt voor de
mandatarissen, de nationale partijvoorzitter, de
nationale ondervoorzitter, de provinciaal voorzitter en
secretaris, de voorzitter en secretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de regionaal voorzitter en
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secretaris, de leden van de nationale Politieke Raad en
het nationaal Partijbestuur.

secretaris, de leden van de nationale Politieke Raad en
het nationaal Partijbestuur.

Een derde ambtstermijn vraagt een bijzondere
stemming.

Voorstel tot aanvulling

Een derde ambtstermijn vraagt een bijzondere
stemming.

19.2. Na twee of meer opeenvolgende termijnen kan
een mandataris zich kandidaat stellen voor een
nieuwe opeenvolgende termijn binnen eenzelfde
mandaat of functie. De mandataris moet daartoe
vooraf het akkoord krijgen via een
aanvaardingsstemming. In die aanvaardingsstemming
moet de mandataris tweederde ja-stemmen krijgen
van de uitgebrachte geldige stemmen voor de
betrokken poll of verkiezing. Mandaten binnen het
Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, de federale Kamers en het Europees
Parlement worden bij toepassing van dit artikel
beschouwd als eenzelfde mandaat.

Explicitering van uitvoerende mandaten binnen de
betrokken parlementen.

19.2. Na twee of meer opeenvolgende termijnen kan
een mandataris zich kandidaat stellen voor een
nieuwe opeenvolgende termijn binnen eenzelfde
mandaat of functie. De mandataris moet daartoe
vooraf het akkoord krijgen via een
aanvaardingsstemming. In die aanvaardingsstemming
moet de mandataris tweederde ja-stemmen krijgen
van de uitgebrachte geldige stemmen voor de
betrokken poll of verkiezing. Mandaten binnen het
Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, de federale Kamers en het Europees
Parlement, de Vlaamse Regering, de regering van het
Brusselse Hoofdstedelijke gewest, de federale
regering en de Europese Commissie worden bij
toepassing van dit artikel beschouwd als eenzelfde
mandaat.

Wat bij vervroegde verkiezingen?

Wat bij vervroegde verkiezingen?

19.3. Bij vervroegde verkiezingen wordt het lopende
mandaat als volledig beëindigd beschouwd als 90%
van de mandaatsperiode werd voltooid. Zo niet kan
men zich opnieuw kandidaat stellen voor dezelfde
termijn waaraan men bezig was, onder dezelfde
voorwaarden. Een aangevat mandaat moet normaal
volledig worden uitgezeten. Wie uit eigen beweging
vroeger stopt, blijft onder de rotatieregels vallen, alsof
hij/zij zijn/haar mandaat volledig heeft beëindigd.

19.3. Bij vervroegde verkiezingen wordt het lopende
mandaat als volledig beëindigd beschouwd als 90%
van de mandaatsperiode werd voltooid. Zo niet kan
men zich opnieuw kandidaat stellen voor dezelfde
termijn waaraan men bezig was, onder dezelfde
voorwaarden. Een aangevat mandaat moet normaal
volledig worden uitgezeten. Wie uit eigen beweging
vroeger stopt, blijft onder de rotatieregels vallen, alsof
hij/zij zijn/haar mandaat volledig heeft beëindigd.

20. Kandidaten bij verkiezingen

20. Kandidaten bij verkiezingen
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Wie kan zich kandidaat stellen?
20.1. Om zich kandidaat te stellen bij gemeentelijke,
provinciale, gewestelijke, nationale of Europese
verkiezingen moet men lid zijn. Kandidaten die reeds
mandataris waren, moeten aan alle verplichtingen van
de politiek-morele code die van kracht was tijdens hun
mandaat, voldaan hebben.

Voorstel tot aanvulling
Opening in functie van Federale en/of Europese
lijstvorming.

Wie kan zich kandidaat stellen?
20.1. Om zich kandidaat te stellen bij gemeentelijke,
provinciale, gewestelijke, nationale of Europese
verkiezingen moet men lid zijn van Groen, de partij
Ecolo of van een buitenlandse groene politieke partij
erkend door de Europese Groene Partij. Kandidaten
die reeds mandataris waren, moeten aan alle
verplichtingen van de politiek-morele code die van
kracht was tijdens hun mandaat, voldaan hebben.

Een uitzondering voor niet-leden.

Een uitzondering voor niet-leden.

20.2. Uitzonderlijk kunnen door de plaatselijke,
provinciale, Brussels gewestelijke of nationale
groepen, elk voor hun niveau, niet-leden
voorgedragen worden.

20.2. Uitzonderlijk kunnen door de plaatselijke,
provinciale, Brussels gewestelijke of nationale
groepen, elk voor hun niveau, niet-leden
voorgedragen worden.

Deze beslissing moet gemotiveerd worden voor de net
hogere geleding. Plaatselijke groepen moeten deze
beslissing motiveren voor hun Provinciale Groep.

Deze beslissing moet gemotiveerd worden voor de net
hogere geleding. Plaatselijke groepen moeten deze
beslissing motiveren voor hun Provinciale Groep.

Betwistingen.

Betwistingen.

20.3. Het nationaal Partijbestuur kan betwistingen
over kandidaten aanhangig maken bij het
Arbitragecollege.

20.3. Het nationaal Partijbestuur kan betwistingen
over kandidaten aanhangig maken bij het
Arbitragecollege.

Poll.

Poll.

20.4. Kandidaten worden gepolld op het niveau van de
bestaande kieskring, met uitzondering van de
provincieraadsverkiezingen. Het provinciaal
Partijbestuur organiseert de pollverrichtingen voor de
provincieraadsverkiezingen.

20.4. Kandidaten worden gepolld op het niveau van de
bestaande kieskring, met uitzondering van de
provincieraadsverkiezingen. Het provinciaal
Partijbestuur organiseert de pollverrichtingen voor de
provincieraadsverkiezingen.

21. Externe mandaten

21. Externe mandaten

21.1. Externe mandaten zijn mandaten uitgeoefend in
publieke instellingen en die verdeeld worden onder

21.1. Externe mandaten zijn mandaten uitgeoefend in
publieke instellingen en die verdeeld worden onder
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politieke partijen in functie van hun grootte in een
bestuursmeerderheid of een door de kiezers verkozen
orgaan.

politieke partijen in functie van hun grootte in een
bestuursmeerderheid of een door de kiezers verkozen
orgaan.

21.2. Voor de onder 21.1. omschreven externe
mandaten die niet ingevuld moeten worden door
mandatarissen die door de kiezer verkozen werden,
wordt de procedure voor aanduiding geregeld in het
basispollreglement.

21.2. Voor de onder 21.1. omschreven externe
mandaten die niet ingevuld moeten worden door
mandatarissen die door de kiezer verkozen werden,
wordt de procedure voor aanduiding geregeld in het
basispollreglement.

22. Beleidsdeelname

22. Beleidsdeelname

Wie bepaalt het politieke kader?

Wie bepaalt het politieke kader?

22.1. De nationale Politieke Raad bepaalt het politiek
kader waarbinnen onderhandelingen voor
beleidsdeelname op gelijk welk niveau kunnen
gevoerd worden.

22.1. De nationale Politieke Raad bepaalt het politiek
kader waarbinnen onderhandelingen voor
beleidsdeelname op gelijk welk niveau kunnen
gevoerd worden.

De taak van de voorzitters en van het nationaal
niveau.

De taak van de voorzitters en van het nationaal
niveau.

22.2. De concretisering van het nationaal politiek
kader, de voorbereiding en het opvolgen van de
onderhandelingen over beleidsdeelname gebeurt
onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijk
voorzitter voor de gemeente of het district; van de
provinciaal voorzitter voor de provincie, van de
voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het
nationaal Partijbestuur voor de regeringen op federaal
en gewestelijk niveau.

22.2. De concretisering van het nationaal politiek
kader, de voorbereiding en het opvolgen van de
onderhandelingen over beleidsdeelname gebeurt
onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijk
voorzitter voor de gemeente of het district; van de
provinciaal voorzitter voor de provincie, van de
voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het
nationaal Partijbestuur voor de regeringen op federaal
en gewestelijk niveau.

De nationale Politieke Raad beslist, na analyse van de
verkiezingsresultaten of er voor het gewestelijk en
federaal niveau onderhandelingen voor
beleidsdeelname kunnen worden aangevat.

De nationale Politieke Raad beslist, na analyse van de
verkiezingsresultaten of er voor het gewestelijk en
federaal niveau onderhandelingen voor
beleidsdeelname kunnen worden aangevat.
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Wie neemt de eindbeslissing over de beleidsdeelname?

Wie neemt de eindbeslissing over de beleidsdeelname?

22.3. De eindbeslissing over beleidsdeelname wordt
genomen door de algemene ledenvergadering van de
Plaatselijke Groep voor de gemeente of district, door
de provinciale ledenvergadering voor de provincie, en
door het Congres voor de regeringen op federaal en
gewestelijk niveau.

22.3. De eindbeslissing over beleidsdeelname wordt
genomen door de algemene ledenvergadering van de
Plaatselijke Groep voor de gemeente of district, door
de provinciale ledenvergadering voor de provincie, en
door het Congres voor de regeringen op federaal en
gewestelijk niveau.

Wie duidt de beleidsverantwoordelijken aan?

Wie duidt de beleidsverantwoordelijken aan?

22.4. De aanduiding van de mandaten.

22.4. De aanduiding van de mandaten.

22.4.1. De gemeente/het district: de ledenvergadering
van de Plaatselijke Groep duidt de mandaten aan na
advies van de betrokken fractie en van het bestuur
van de Plaatselijke Groep;

22.4.1. De gemeente/het district: de ledenvergadering
van de Plaatselijke Groep duidt de mandaten aan na
advies van de betrokken fractie en van het bestuur
van de Plaatselijke Groep;

22.4.2. De provincie: de ledenvergadering van de
Provinciale Groep duidt de mandaten aan na advies
van de provincieraadsfractie en het provinciaal
Partijbestuur;

22.4.2. De provincie: de ledenvergadering van de
Provinciale Groep duidt de mandaten aan na advies
van de provincieraadsfractie en het provinciaal
Partijbestuur;

22.4.3. De andere instellingen: de nationale Politieke
Raad duidt de mandaten aan na advies van de Fractie
en het nationaal Partijbestuur.

22.4.3. De andere instellingen: de nationale Politieke
Raad duidt de mandaten aan na advies van de Fractie
en het nationaal Partijbestuur.

23. Diversiteit

23. Diversiteit

Diverse samenstelling, verschillende identiteiten en
competenties.

Voorstel tot wijziging

Diverse samenstelling, verschillende identiteiten en
competenties.

23.1. Groen wil zoveel mogelijk een weerspiegeling
zijn van de diverse samenstelling van onze
samenleving en verschillende identiteiten en
competenties ten volle erkennen, waarderen en
activeren in alle partijgroepen en partijorganen.

Diversiteit is een realiteit. Dat moeten onze statuten
meer uitstralen.

23.1. Groen wil zoveel mogelijk een weerspiegeling
zijn van de diverse samenstelling van onze
samenleving superdiverse samenleving en
verschillende identiteiten en competenties ten volle
erkennen, waarderen en activeren in alle
partijgroepen en partijorganen.

23.2. In alle mandaten, functies, groepen en organen
en in het personeelsbeleid is er aandacht voor
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genderdiverse participatie en participatie van
minderheden en zo nodig worden er acties
ondernomen om die participatie te vergroten en te
verbeteren.

23.2. In alle mandaten, functies, groepen en organen
en in het personeelsbeleid is er aandacht voor
genderdiverse participatie en participatie van
minderheden en zo nodig worden er acties
ondernomen om die participatie te vergroten en te
verbeteren. ondernemen we acties om de
weerspiegeling van onze superdiverse samenleving (
gender, afkomst, sociaal - economische diversiteit)
binnen de politieke - en partijwerking te realiseren. Er
is aandacht voor genderdiverse participatie,
participatie van minderheden en gelijke kansen voor
iedereen.

Er wordt voor alle mandaten en functies gestreefd
naar een evenredige verdeling op basis van
genderidentiteit.
De notie ‘genderidentiteit’ wordt in deze statuten
afgelijnd tot drie categorieën: vrouwen, mannen en
een derde gender.
23.3. De nationaal partijvoorzitter rapporteert aan de
nationale Politieke Raad op basis van een
tweejaarlijkse diversiteitsscan over de indicatoren en
acties om de actieve diversiteit in de partij te
realiseren.

Er wordt voor alle mandaten en functies gestreefd
naar een evenredige verdeling op basis van
genderidentiteit.
De notie ‘genderidentiteit’ wordt in deze statuten
afgelijnd tot drie categorieën: vrouwen, mannen en
een derde gender.
23.3. De nationaal partijvoorzitter rapporteert aan de
nationale Politieke Raad op basis van een
tweejaarlijkse diversiteitsscan over de indicatoren en
acties om de actieve diversiteit in de partij te
realiseren.

BIJLAGEN:

TEKSTCORRECTIE

BIJLAGEN:

(1) de meerderheden bij stemmingen.

Verduidelijking ifv oneven aantallen.

(1) de meerderheden bij stemmingen.

In de statuten van Groen verstaat men onder de term:
a) gewone meerderheid: er zijn meer ja dan neenstemmen.
b) absolute meerderheid: het aantal ja-stemmen
bedraagt de helft + 1 van de geldig uitgebrachte
stemmen.

In de statuten van Groen verstaat men onder de term:
a) gewone meerderheid: er zijn meer ja dan neenstemmen.
b) absolute meerderheid: het aantal ja-stemmen
bedraagt de helft + 1 meer dan de helft van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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c) tweederde meerderheid: het aantal ja-stemmen
bedraagt tweederden van de geldig uitgebrachte
stemmen.

c) tweederde meerderheid: het aantal ja-stemmen
bedraagt tweederden van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, geldt bij
verkiezingen en/of stemmingen een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, geldt bij
verkiezingen en/of stemmingen een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Toelichting:
Deze uitvoeringsbepaling bepaalt wanneer de nieuwe
statuten ingaan en hoe omgegaan wordt met de
aanpassing van de samenstelling van de nationale
Politieke Raad.

Uitvoeringsbepaling
De nieuwe statuten gaan in op 20 oktober 2019.
Alle functies die op het Congres van 18 en 19 oktober
2019 verkozen worden (Voorzitter en ondervoorzitter,
Arbitragecollege en vrijwilligers nationaal
Partijbestuur), worden verkozen overeenkomstig de
bestaande statuten, met inbegrip van de
mandaatstermijnen. Indien er voor deze functies na
19 oktober 2019 vacatures ontstaan, zullen zij
ingevuld worden conform de nieuwe statuten.
Voor alle functies die nog verkozen moeten worden
na 19 oktober 2019, zijn de nieuwe statuten van
toepassing. De nieuwe nationale Politieke Raad wordt
volledig samengesteld conform de nieuwe statuten.
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