Basispollreglement
Versie 7.3 – 30 april 2010 – Goedgekeurd op PoRa 30/04/2010
1 Pollvergadering
1.1 Kandidaten worden gepolld door de algemene ledenvergadering op het niveau van de bestaande
kieskring (verder in dit reglement pollvergadering genoemd), met uitzondering van de provincieraadsverkiezingen. Het provinciaal partijbestuur organiseert de pollverrichtingen voor de provincieraadsverkiezingen.
1.2 De kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen en voor de verkiezingen van de Senaat worden door het Congres vastgelegd.
1.3 Alle Groen-leden die als lid in de betrokken kieskring geregistreerd zijn en die reeds drie maanden lid zijn van Groen, hebben stemrecht op de pollvergadering.
2 Pollcomité
2.1 Federale parlementsverkiezingen en Europese en regionale parlementsverkiezingen
2.1.1 Gezamenlijk pollcomité
Voor de federale parlementverkiezingen en voor de Europese en regionale parlementsverkiezingen
wordt een gezamenlijk pollcomité opgericht.
Dit pollcomité is samengesteld uit:
- Een landelijke vertegenwoordiging: de landelijk partijvoorzitter, de landelijk ondervoorzitter, de voorzitter van het landelijk partijbestuur en de voorzitter van de landelijke politieke raad
- Drie vertegenwoordigers uit elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De provinciale ledenvergadering (c.q. ledenvergadering van het BHG) stelt de drie vertegenwoordigers in het
gezamenlijk pollcomité aan. Eén van deze drie is de provinciale voorzitter, tenzij die kandidaat is voor
een verkiesbare plaats. Deze vertegenwoordigers moeten in elk geval deel uitmaken van het betrokken regionaal pollcomité.
2.1.2 Regionaal pollcomité
Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt er per kieskring een regionaal pollcomité opgericht. Het regionaal
pollcomité wordt door de algemene ledenvergadering van de kieskring aangeduid. Het telt minstens 5
leden en maximum 7 leden, onder wie de voorzitter en de partijsecretaris van het provinciaal partijbestuur (gewestelijk partijbestuur voor BHG) indien zij zelf geen kandidaat zijn voor een verkiesbare
plaats.
2.1.3 Taken van het gezamenlijk en het regionaal pollcomité
- Het gezamenlijk pollcomité is verantwoordelijk voor de organisatie van de pollverrichtingen en ziet
toe op het reglementair verloop van de pollverrichtingen.
- Het gezamenlijk pollcomité stelt een modellijst op voor de verkiesbare plaatsen voor het Europees
Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het gezamenlijk pollcomité zorgt daarbij voor voldoende afstemming
met de regionale pollcomités: aftoetsen, terugkoppelen en draagvlak opbouwen.
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- Het gezamenlijk pollcomité stelt een modellijst op voor de niet-verkiesbare plaatsen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Senaat.
- Het regionaal pollcomité stelt een modellijst op voor de niet-verkiesbare plaatsen voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
2.2 Gemeente, districts- en provincieraadsverkiezingen
Voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen wordt een landelijk pollcomité opgericht dat verantwoordelijk is voor de globale organisatie van de pollverrichtingen en toeziet op het reglementair
verloop van de pollverrichtingen. De stemgerechtigde leden van het landelijk pollcomité zijn: de voorzitter van het landelijk Partijbestuur, twee leden aangeduid door het landelijk Partijbestuur, twee leden
aangeduid door de Politieke Raad en ambtshalve de landelijk partijvoorzitter en de landelijk ondervoorzitter. Onder zijn leden duidt het landelijk pollcomité een voorzitter aan.
Voor de organisatie van de pollverrichtingen met betrekking tot de gemeente- en districtraadsverkiezingen richt de Groen-groep werkzaam op het niveau van de kieskring een pollcomité op. Als er op
dat niveau geen groep werkzaam is wordt die taak overgenomen door een op te richten pollcomité op
het volgend hoger niveau. Het pollcomité moet een onpaar aantal leden tellen.
Voor de provincieraadsverkiezingen legt het provinciaal partijbestuur op welk niveau gepolld wordt.
Voor de verdere organisatie van de pollverrichtingen voor de provincieraadsverkiezingen wordt een
provinciaal pollcomité opgericht. Het pollcomité moet een onpaar aantal leden tellen.
2.3 Kandidaten voor verkiesbare plaatsen, met uitzondering van de ambtshalve aangestelde leden
van het landelijk respectievelijk gezamenlijk pollcomité, kunnen geen deel uitmaken van een pollcomité.
2.4 Een landelijk, gezamenlijk, regionaal of provinciaal pollcomité kan met unanimiteit beslissen om
een ambtelijk secretaris zonder stemrecht toe te voegen.
2.5 Onder pollverrichtingen wordt in dit reglement verstaan: alle activiteiten van de pollcomités in functie van de samenstelling van de lijsten, inzonderheid het opvragen en het nazicht van de kandidaturen, het horen van de kandidaten, de vergaderingen van het pollcomité en de pollvergadering.
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Kandidaturen en aanvaarding
2.6 Onder kandidaten wordt zowel verstaan kandidaten voor verkiesbare plaatsen als kandidaten voor
niet-verkiesbare plaatsen.
2.7 Om kandidaat te zijn bij gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, nationale of Europese verkiezingen moet men lid zijn. Uitzonderlijk kunnen door de plaatselijke, provinciale of landelijke groepen, elk
voor hun niveau, niet-leden voorgedragen worden. Deze beslissing moet gemotiveerd worden voor de
net hogere geleding.
2.8 Groen-leden kunnen zichzelf als kandidaat voordragen en voorgedragen worden door andere
Groen-leden en/of -groepen.
2.9 Het landelijk Partijbestuur kan betwistingen over kandidaten aanhangig maken bij het Arbitragecollege.
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2.10 Alle kandidaten moeten de politieke en morele code ondertekenen vóór hun kandidatuur aan de
pollvergadering wordt voorgelegd. Kandidaten die reeds mandataris zijn moeten aan alle verplichtingen van de tot op heden geldende politieke en morele code voldaan hebben vóór hun kandidatuur aan
de pollvergadering wordt voorgelegd.

3 Pollreglementen en –procedures
3.1 Na twee of meer opeenvolgende termijnen kunnen de mandatarissen zich kandidaat stellen voor
een nieuwe opeenvolgende termijn binnen eenzelfde mandaat. Ze moeten daartoe vooraf het akkoord
krijgen via een aanvaardingsstemming. In die stemming moeten ze tweederde ja stemmen krijgen van
de uitgebrachte stemmen door de algemene ledenvergadering van de betrokken kieskring of, voor de
provincieraadsverkiezingen, het niveau waarop gepolld wordt.
Mandaten binnen het Vlaamse Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de federale Kamers
en het Europese Parlement worden bij toepassing van dit artikel beschouwd als eenzelfde mandaat.
3.2 Het landelijk Partijbestuur stelt de voor elke verkiezing toepasselijke pollreglementen op, op basis
van het door de Politieke Raad opgemaakte basispollreglement. Afwijkingen van deze pollreglementen zijn niet toegelaten. Het landelijk Partijbestuur legt in de pollreglementen het aantal verkiesbare
plaatsen (effectieven en opvolgers) vast of bepaalt, voor de gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen, volgens welke procedure dit gebeurt.
3.3 In elk pollreglement moet duidelijk bepaald zijn in welke volgorde de stemmingen verlopen, welke
meerderheden vereist zijn en welk(e) gevolg(en) aan de stemmingen word(t)(en) gegeven.
De (relatieve) waarde van elke stem moet vooraf duidelijk bepaald worden.
Eindstemmingen over kandidaten en lijsten moeten alleszins geheim verlopen.
Enkel de leden die effectief aanwezig zijn op de pollvergadering hebben stemrecht.
3.4 Het pollcomité maakt een verslag van de pollvergadering met als inhoud: het aantal aanwezige
leden en hun namen, de namen van de kandidaten, het verloop en de resultaten van de stemmingen.
Als bijlage bij dit verslag wordt de politieke en morele code zoals vermeld in artikel 2.10 gevoegd. De
verslagen van de provinciale en lokale pollcomités worden binnen de week na de pollvergadering
overgemaakt aan het landelijk pollcomité. Het landelijk respectievelijk gezamenlijk pollcomité rapporteert bij elke verkiezing zo snel mogelijk aan het landelijk Partijbestuur.
3.5 Het gezamenlijk pollcomité stelt het profiel op van de toekomstige parlementsfractie, de kandidaten en de structuur van de lijsten voor de federale, Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen en
legt dit ter bekrachtiging voor aan het landelijk Partijbestuur en de landelijke Politieke Raad. Voor elke
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Dit is bepaling 18.3 uit de statuten.
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verkiezing apart wordt er voor de totaliteit van de verkiesbare plaatsen zowel voor de effectieven als
voor de opvolgers naar gestreefd dat de helft ingenomen wordt door vrouwen.
3.6 Voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwopordigers en het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk parlement stelt het gezamenlijk
pollcomité een modellijst op voor de verkiesbare plaatsen voor elk van de kieskringen, conform de
beslissingen genomen door het landelijk Partijbestuur zoals bepaald in artikel 3.4. De modellijst wordt
tijdens de pollvergadering ter stemming voorgelegd aan de ledenvergaderingen van de betreffende
kieskringen. Als een modellijst niet de vereiste meerderheid behaalt dan wordt de procedure gevolgd
zoals voorzien in de pollreglementen die in uitvoering van artikel 3.2 door het landelijk Partijbestuur
worden opgesteld.
Voor de niet-verkiesbare plaatsen stelt het gezamenlijk pollcomité een modellijst op voor de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Senaat. Het regionaal pollcomité stelt een modellijst op voor
de niet-verkiesbare plaatsen voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het
Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Deze modellijsten worden ter discussie
en goedkeuring voorgelegd aan het Partijbestuur.
4 Goedkeuring, betwistingen en beroep
4.1 Na de pollverrichtingen van de groepen komt het landelijk Partijbestuur bijeen om de lijsten te
bekrachtigen. Het keurt ze goed of af.
4.2 De leden van het landelijk respectievelijk gezamenlijk pollcomité mogen alle pollverrichtingen bijwonen als waarnemer. De lokale en provinciale pollcomités bezorgen daartoe een exemplaar van hun
uitnodigingen voor de pollverrichtingen met bijhorende documenten aan het landelijk pollcomité.
4.3 Het landelijk respectievelijk gezamenlijk pollcomité beslecht alle betwistingen inzake pollverrichtingen. Het landelijk respectievelijk gezamenlijk pollcomité meldt waar ze dit nodig acht problemen met
de polls aan het landelijk Partijbestuur voordat dit beslist over het definitief goedkeuren van de lijst.
5 Vervroegde federale verkiezingen
5.1 Bij vervroegde federale verkiezingen wordt het gezamenlijk pollcomité samengesteld uit de leden
van het landelijk partijbestuur opgesomd in artikel 7.1.1 t.e.m. 7.1.5 van de statuten. Hieraan worden
toegevoegd met raadgevende stem: de leden van het partijbestuur opgesomd in artikel 7.1.6 van de
statuten, de provinciale voorzitters en de voorzitter van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Kandidaten voor verkiesbare plaatsen kunnen geen deel uitmaken van het gezamenlijk pollcomité met
uitzondering van de landelijk voorzitter en de landelijke ondervoorzitter.
5.2 Bij vervroegde federale verkiezingen wordt het regionaal pollcomité samengesteld uit de leden van
het provinciale partijbestuur (gewestelijk partijbestuur voor BHG). Kandidaten voor verkiesbare plaatsen kunnen geen deel uitmaken van het regionaal pollcomité met uitzondering van de landelijk voorzitter en de landelijke ondervoorzitter.
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