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0. Groen is de politieke voortzetting van Agalev. 

DE DOELSTELLINGEN

Inspiratie
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
1.2 Groen komt op en creëert draagvlak voor een samenleving waarin ecologie, solidariteit 

met de kwetsbaren, kansen tot zelfontplooiing voor eenieder 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 realiseren.

Mensenrechten
1.4 De groepen en mandatarissen van Groen verbinden zich ertoe te allen tijde de fundamentele 

mensenrechten te verdedigen, zoals die onder meer 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 superdiversiteit als een kracht van de samenleving van vandaag. 

Groen maakt werk van inclusie en streeft naar gelijke kansen voor iedereen, zowel in 
de samenleving als in haar interne werking en externe vertegenwoordiging.

Democratie
1.6 Democratie is meer dan verkozen vertegenwoordigers. Een democratische maatschappij is 

dynamisch en experimenteert. Groen neemt daarom actief deel aan, ondersteunt en faciliteert 
maatschappelijke participatie om de legitimering van duurzaam beleid breed te verankeren. Daarmee 
versterkt Groen de democratie door burgers te informeren, te laten participeren en mee te laten 
beslissen. Op die manier werkt Groen aan het geloof en vertrouwen in de democratische methode.

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.

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

de hoogte brengt. Leden hebben te allen tijde het recht zich uit te schrijven.

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 en activiteiten die 
op de verschillende niveaus worden georganiseerd, en de organen waarvoor ze worden verkozen.
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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.

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 Partijbe-
stuur 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?
2.6. 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.

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.

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
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.

DE PARTIJORGANISATIE

Erkende groepen en organen
3.1 Groen erkent heel concreet volgende groepen en organen: de Plaatselijke Groep, de Regionale Groep, de 

Provinciale Groep en Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de statutair bepaalde 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 
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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 in een kaderovereenkomst 
tussen het nationaal Partijbestuur en de personeelsvertegenwoordiging.

DE PLAATSELIJKE GROEP

Wie maakt deel uit van de Plaatselijke Groep?
4.1.1 De Plaatselijke Groep omvat de leden die in dezelfde gemeente wonen of verblijven. In steden 

waar ook districten zijn ingericht, omvat de plaatselijk groep de leden die in hetzelfde district 
wonen of verblijven. Leden die in een gemeente of district wonen of verblijven waar geen 
Plaatselijke Groep erkend is, kunnen, op hun verzoek, aansluiten bij een Plaatselijke Groep van 
een naburige gemeente of district. Leden kunnen slechts behoren tot één Plaatselijke Groep.

Wat gebeurt er op stadsniveau als er districtsgroepen zijn?
4.1.2 De stadsgroep

 In steden waar stadsdistricten bestaan, wordt voor het stedelijke niveau een stadsgroep 
voorzien. Die omvat alle leden die in die stad wonen of verblijven. De stadsgroep 
heeft dezelfde kenmerken en opdrachten als een Plaatselijke Groep.

Wanneer is er een erkende 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.

4.2.2 De Provinciale Groep of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan plaatselijke 
groepen erkennen of ontbinden. tot op het laagst mogelijke bestuurlijke niveau.

 Als het gaat om districten, moet er bij de erkenning of ontbinding van deze Plaatselijke 
Groep door de Provinciale Groep of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest advies 
aan de stadsgroep gevraagd worden. Bij erkenning van een districtsgroep wordt er een 
overeenkomst bijgevoegd met de stadsgroep over de procedures voor conflictoplossing, 
bevoegdheidsverdeling, ondersteuning en het indienen van lijsten bij verkiezingen.

 Om erkend te worden, moet een groep minstens vijf leden tellen die in 
totaal op minstens drie verschillende adressen verblijven.

4.2.3 Als er in een gemeente of district, bij gebrek aan voldoende leden, geen groep kan 
worden gevormd die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kunnen de leden 
van verschillende aangrenzende gemeenten of districten zich verzamelen tot 
één Plaatselijke Groep die de gemeente- of districtsgrenzen overschrijdt.
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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 Een politiek project ontwikkelen om de doelstellingen, zoals 
beschreven in artikel 1 van de Statuten, na te streven.

4.3.2 Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en districtsraadsverkiezingen.

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 De raadsleden en andere mandatarissen ondersteunen en opvolgen en de 
wisselwerking tussen de groep en de mandatarissen organiseren.

Welke partijopdracht heeft de Plaatselijke Groep?
4.4 De plaatselijke Groep heeft als partij-organisatorische 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 Plus-werking of andere doelgroepenwerkingen mogelijk 
maken, of een bovenlokale Jong Groen, Groen Plus- of doelgroepenwerking mee ondersteunen.

4.4.5 Acties ondernemen om de weerspiegeling van onze superdiverse samenleving 
(genderdiversiteit, etnisch-culturele diversiteit, sociaal-economische diversiteit, 
leeftijdsdiversiteit, inclusie,...) 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 worden partij-organisatorische 
opdrachten, mobiliserende opdrachten en politieke opdrachten verdeeld onder verschillende 
bestuursleden. Groepen duiden minstens een voorzitter en secretaris aan, van verschillende 
genderidentiteit. Uitzonderingen hierop worden aangevraagd bij het bestuur van de 
Regionale Groep, dat een bindende beslissing neemt. Groepen met minder dan vijftig 
leden mogen zich beperken tot een secretaris of voorzitter die beide taken combineert.

4.5.2 De lokale bestuursleden worden verkozen voor een mandaattermijn van maximaal 
zes jaar door de ledenvergadering van de lokale groep. 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.

4.5.4 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.
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De samenwerking tussen Ecolo en Groen op plaatselijk niveau  
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 nationale Politieke Raad.

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.

5.1.2 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 Het ondersteunen en samenbrengen van de plaatselijke groepen, de vorming van 
de leden en kaders en de uitwisseling tussen de plaatselijke mandatarissen. Voor 
het realiseren van de doelstellingen, zoals bepaald in de statuten, kunnen 
bijeenkomsten van de Regionale Groep gericht zijn op specifieke doelgroepen.

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 en gemeentegrenzen overstijgen (meerdere regio’s, 
occasionele groepering van gemeenten, provincie, …)..

5.2.4 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.

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

5.2.6 Acties ondernemen om de weerspiegeling van onze superdiverse samenleving 
(genderdiversiteit, etnisch-culturele diversiteit, sociaal-economische diversiteit, 
leeftijdsdiversiteit, inclusie,...) binnen de politieke - en partijwerking te realiseren.

5.2.7 Op regionaal vlak een Jong Groen-, Groen Pluswerking en andere 
doelgroepwerkingen mogelijk maken samen met de lokale groepen.

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

5.3.1 De Regionale Groep regelt haar bestuur. 
Hierbij dient 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 voor het einde van het jaar van 
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. 
verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Bij voortijdig ontslag verkiest de 
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algemene vergadering van de Regionale Groep een vervanger die het mandaat voltooit

DE PROVINCIALE GROEP EN DE GROEP VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Wie maakt deel uit van de Provinciale Groep en de Groep van 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.

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 partij-organisatorische opdracht:

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.

6.2.3 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.

6.2.5 Acties ondernemen om de weerspiegeling van onze superdiverse samenleving 
(genderdiversiteit, etnisch-culturele diversiteit, sociaal-economische diversiteit, 
leeftijdsdiversiteit, inclusie,...) binnen de politieke - en partijwerking te realiseren.

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.

Bestuur van de Provinciale Groep
6.3 Hoe wordt de Provinciale Groep en groep van het Brussels Gewest bestuurd?

6.3.1 De Provinciale Groep en de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen hun bestuur.
Dit bestuur bestaat uit afgevaardigden, aangeduid door de verschillende Regionale Groepen, 
één afgevaardigde per regio. 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
• één afgevaardigde van Groen Plus
• één afgevaardigde van de leden van de nationale Politieke Raad 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 
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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.

DE NATIONALE POLITIEKE RAAD

Hoe is de nationale Politieke Raad samengesteld?
7.1 De nationale Politieke Raad is samengesteld uit minimaal 50 en maximaal 

80 stemgerechtigde leden en dit op de volgende manier:

7.1.1 Leden met een absolute meerderheid 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 minimaal 34 en maximaal 64 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 nationale Politieke Raad. Indien op basis van 
het aantal leden van Groen het aantal van 64 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. 
Indien op basis van het aantal leden van Groen het aantal van 34 niet wordt bereikt, wordt op 
voorstel van de nationale Politieke Raad de grootte van de schijven evenredig herberekend 
zodat het totale aantal stemgerechtigde leden van de nationale Politieke Raad de 50 bereikt.

  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 maakt een lijst van 
opvolgers op bestaande uit alle kandidaten die een absolute meerderheid haalden maar 
niet rechtstreeks werden verkozen. 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. Leden van de nationale Politieke 
Raad kunnen zich voor een vergadering of voor een bepaalde duur laten vervangen door een 
opvolger, dit steeds rekening houdend met de genderbalans van desbetreffende groep.

7.1.2 Twee vertegenwoordigers aangeduid door Jong Groen met een verschillende genderidentiteit.

7.1.3 Twee vertegenwoordigers 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.

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?
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. 
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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.

7.3.2 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
7.4 De nationale Politieke Raad heeft evocatie- en interpellatierecht en annuleringsrecht en zorgt 

voor doorstroming naar de regionale, provinciale en Brusselse Gewestelijke partijstructuren.

7.4.1 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.

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

Begroting en beleid
7.5 De nationale Politieke Raad neemt de eindbeslissing inzake begroting en rekeningen. 

Groen beheert al haar middelen op deugdelijke en 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 jaarlijks een geconsolideerde begroting, jaarrekening en balans opgemaakt en 
voorgelegd aan het nationaal Partijbestuur en aan de nationale Politieke Raad.

 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 politiek-morele code op voor de mandatarissen van Groen.

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.

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

Hoe lang duurt een mandaat in de nationale Politieke Raad?
7.10.1 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.

7.10.2 Leden van de nationale Politieke Raad die vier aaneensluitende vergaderingen van de nationale 
Politieke Raad missen zonder reden die door de nationale Politieke Raad als geldig wordt 
aanvaard, worden uit hun mandaat ontheven. In dat geval zal de opvolger uit de provinciale 
groepen of de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het mandaat overnemen.

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.

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

HET NATIONAAL PARTIJBESTUUR

Hoe is het nationaal Partijbestuur samengesteld?
8.1 Het nationaal Partijbestuur wordt samengesteld uit de volgende leden:

8.1.1 Acht vrijwilligers, waarbij maximaal 50% met dezelfde 
genderidentiteit. Deze vrijwilligers worden:
• of voorgedragen door de Provinciale Groepen/ de Groep van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een absolute meerderheid en 
verkozen door het Congres met een absolute meerderheid.

• Of voorgedragen door 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.

Het Congres maakt een lijst van opvolgers op bestaande uit alle kandidaten die een absolute 
meerderheid haalden maar niet rechtstreeks werden verkozen. Deze opvolgers kunnen een door 
het Congres verkozen ontslagnemend lid van het nationaal Partijbestuur vervangen, dit steeds 
rekening houdend met de genderbalans.

8.1.2 Eén vrijwilliger per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een absolute 
meerderheid 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.

  De Provinciale Groep / Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt een 
lijst van opvolgers op bestaande uit alle kandidaten die een absolute meerderheid 



    
Statuten Groen November 2019 — 11

haalden maar niet rechtstreeks werden verkozen. Deze opvolgers kunnen het door 
de respectievelijke Provinciale Groep / Groep van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verkozen ontslagnemend lid van het nationaal Partijbestuur vervangen.

8.1.3 De fractievoorzitters van de Kamer, het Vlaams Parlement, de Senaat, het 
Europees Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

8.1.4 De nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter.

8.1.5 De voorzitter van de nationale Politieke Raad.

8.1.6 De ministers en staatssecretarissen van het federale, Vlaamse en 
Brusselse niveau. Van elk niveau heeft één regeringslid stemrecht.

8.1.7 Het nationaal Partijbestuur kan met tweederde meerderheid leden 
met volheid van bevoegdheid in het nationaal Partijbestuur coöpteren. 
Het aantal gecoöpteerde leden bedraagt maximaal vijf.

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

Het nationaal Partijbestuur en de Fracties
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.

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

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.

Taken
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;

8.5.2 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 partij-uitbouw, de fractiewerking, de politieke actualiteit 
en 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);

8.5.5 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;

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

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 
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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 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?
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.

DE NATIONALE PARTIJVOORZITTER EN DE ONDERVOORZITTER
9.1 Het verkiezen van de nationale partijvoorzitter en ondervoorzitter gebeurt door alle leden met absolute 

meerderheid. Voor de verkiezing wordt een congres georganiseerd. Zowel aanwezige leden als vooraf 
geregistreerde leden op afstand zijn na drie maand geregistreerd lidmaatschap stemgerechtigd.

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.

9.4 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.

9.6 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.

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

10.2 De Fractiegroep bestaat uit alle parlementsleden van Groen.
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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?
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?
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;

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

HET FEDERALE EN SUPRANATIONALE NIVEAU

Hoe werkt Groen met Ecolo samen?
11.1 Groen en Ecolo vormen samen een federaal bureau om de 

samenwerking tussen Groen en Ecolo vorm te geven.

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.
• het bevorderen van de samenwerking tijdens lokale en provinciale verkiezingen over 

heel Vlaanderen en Brussel. (Met uitvoeringsbepaling: ‘Deze wijziging wordt enkel in de 
statuten gezet indien Ecolo dit ook in haar statuten zet en na terugkoppeling met Ecolo.)

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
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 met een absolute 
meerderheid.. 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. 
Hierop is een uitzondering mogelijk indien er voor het einde van het jaar van de verkiezing van het 
Europees 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 
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zes maanden na de volgende verkiezing van een nieuw Europees Parlement. Bij ontslag voor het 
verstrijken van deze termijn, wordt hun mandaat toegewezen voor de rest van de termijn.

 Het Congres maakt een lijst van opvolgers op bestaande uit alle kandidaten die 
een absolute meerderheid haalden maar niet rechtstreeks werden verkozen. 
Deze opvolgers kunnen een door het Congres verkozen ontslagnemend 
delegatielid vervangen, dit steeds rekening houdend met de genderbalans.

HET ARBITRAGECOLLEGE

Samenstelling en verkiezing leden Arbitragecollege.
12.1 Het Arbitragecollege bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Indien er vijf of 

zes leden zijn mogen maximaal drie leden dezelfde genderidentiteit hebben. Indien er 
zeven leden zijn mogen maximaal vier leden eenzelfde genderidentiteit hebben

 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.

 Het Congres maakt een lijst van opvolgers op bestaande uit alle kandidaten die 
een absolute meerderheid haalden maar niet rechtstreeks werden verkozen. 
Deze opvolgers kunnen een door het Congres verkozen ontslagnemend lid van het 
Arbitragecollege vervangen, dit steeds rekening houdend met de genderbalans.

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.

Waarvoor is het Arbitragecollege bevoegd?
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.

12.3.2 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.

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.

Klachten bij het Arbitragecollege
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.

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.

12.4.4 Binnen de twee maanden nadat een klacht werd ingediend, neemt 
het Arbitragecollege een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing 
wordt schriftelijk meegedeeld aan alle betrokken partijen.

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

Bindende beslissingen
12.6 De beslissingen van het Arbitragecollege zijn bindend. Om een geldige beslissing te 

nemen moet minstens de helft van de leden van het Arbitragecollege aanwezig zijn.

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 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?
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
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.

HET CONGRES

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

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?
13.3 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;

13.3.2 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.
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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.

Wie organiseert de bijeenkomsten van het Congres?
13.5 Het Congres wordt georganiseerd door het nationaal Partijbestuur.

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.

13.7 Wijzigingen van statuten kunnen, behalve bij dringende noodzaak, niet gebeuren in een 
periode van één jaar voor de verkiezing van het Vlaams en Brussels parlement tot en met 
drie maanden na de eerstvolgende verkiezing van de door het Congres verkozen leden van 
het nationaal Partijbestuur en van de nationaal partijvoorzitter en de ondervoorzitter.

13.8 Alle congresteksten worden tijdig aan de leden bezorgd. De aanleiding en 
doelstelling van elk congres wordt duidelijk gekaderd. Er wordt voldoende 
tijd voorzien om een democratisch proces mogelijk te maken.

ONVERENIGBAARHEDEN

Principe
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?
14.2 Functies en mandaten onderhevig aan de onverenigbaarheidregels:

14.2.1 Functies: de regionaal voorzitter en regionaal secretaris, 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

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

Onverenigbaar
14.3 De in 14.2.1 opgesomde functies zijn onderling onverenigbaar, uitgezonderd de functie van 

regionaal voorzitter, regionaal secretaris 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;
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14.6 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende en uitvoerende mandaten op plaatselijk 
niveau enerzijds, en de functie van plaatselijk voorzitter of secretaris anderzijds;

14.7 Er is onverenigbaarheid tussen de regelgevende mandaten onderling, tussen de uitvoerende 
mandaten onderling en tussen de regelgevende en uitvoerende mandaten.

14.8 Er is onverenigbaarheid tussen de functie van regionaal secretaris en regionaal voorzitter 
enerzijds en de nationale en provinciale regelgevende en uitvoerende mandaten anderzijds

14.9 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 en op afgevaardigden, 
aangeduid door de verschillende Regionale Groepen, die als provinciaal voorzitter of secretaris 
/ voorzitter of secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 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- of Ecolo-minister of staatssecretaris op regionaal of federaal niveau,  met 
uitzondering van de nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter, kunnen:

14.11.1 Geen 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.

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.

EVALUATIE EN GEDWONGEN ONTSLAG

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.

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.

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

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Vragen van 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 
persoonlijke levenssfeer raken of waarvoor persoonlijke informatie wordt gedeeld, worden altijd 
in besloten zitting 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 tijdig 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.

HET REFERENDUM

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.

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.

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.
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ROTATIE

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

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. Deze stemming vindt steeds plaats op het niveau waarvoor deze persoon 
kandideert. Mandaten binnen het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de 
federale Kamers, 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. Een eventuele aanvaardingsstemming voor publieke 
mandaten dient steeds plaats te vinden voor de start van de pollprocedure en de lijstvorming.

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.

KANDIDATEN BIJ VERKIEZINGEN

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
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.

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

EXTERNE MANDATEN
21.1 Externe mandaten zijn mandaten uitgeoefend in publieke instellingen en die 

verdeeld worden onder 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.

BELEIDSDEELNAME

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.

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.

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

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.

Wie duidt de beleidsverantwoordelijken aan?
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;

22.4.2 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.
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DIVERSITEIT

Diverse samenstelling, verschillende identiteiten en competenties.
23.1 Groen wil een weerspiegeling zijn van de 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 ondernemen we acties om de weerspiegeling van 
onze superdiverse samenleving (genderdiversiteit, etnisch-culturele diversiteit, sociaal-economische 
diversiteit, leeftijdsdiversiteit, inclusie,...) binnen de politieke - en partijwerking te realiseren. Er is 
aandacht voor genderdiverse participatie, voor participatie van minderheden, voor alle leeftijdsgroepen 
en voor 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 niet-binaire genderidentiteit.

23.3 Het nationaal Partijbestuur voert een diversiteitsbeleid. Elke bestuursperiode wordt een 
programma opgesteld met positieve acties om de diversiteit in de personeelsploeg te verhogen.

23.4 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. De resultaten van deze scan worden gebruikt om acties te 
ondernemen die de genderdiverse participatie in onze organisatie verhogen.

BIJLAGEN

(1)    de meerderheden bij stemmingen.
In de statuten van Groen verstaat men onder de term:

 a. gewone meerderheid: er zijn meer ja dan neen-stemmen.

 b. absolute meerderheid: het aantal ja-stemmen bedraagt meer 
dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.

 c. tweederde meerderheid: het aantal ja-stemmen bedraagt 
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

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

UITVOERINGSBEPALING
De nieuwe statuten gaan in op 17 november 2019.

Alle functies die op het Congres van 18 en 19 oktober 2019 verkozen zijn (Voorzitter en ondervoorzitter, 
Arbitragecollege, delegatieleden binnen de Europese Groene Partij. en vrijwilligers nationaal 
Partijbestuur), blijven doorlopen voor de volledige voorziene mandaattermijn. Indien er voor deze 
functies na 17 november vacatures ontstaan, zullen zij ingevuld worden conform de nieuwe statuten.

Voor alle functies die nog verkozen moeten worden na 17 november 2019, zijn de nieuwe statuten van 
toepassing. De nieuwe nationale Politieke Raad wordt volledig samengesteld conform de nieuwe statuten.

De congreswerkgroep krijgt het mandaat om bij eindredactie van de tekst puur tekstuele correcties 
door te voeren: correctie van de nummering, taalfouten, inconsistenties in de benaming van functies 
of organen, vormelijke coherentie tussen de verschillende artikels. Tekstcorrecties die leiden tot 
verschuivingen in nuance of betekenis zijn daarbij expliciet uitgesloten. Na eindredactie wordt de 
geïntegreerde versie van de statuten ter bekrachtiging voorgelegd aan de nationale Politieke Raad.

Gezien het takenpakket van de regionale groep en het bestuur ervan grondig wijzigt, dient er binnen 
de 6 maanden na het aanvaarden van de nieuwe statuten op regionaal niveau een ledenvergadering 
te worden samengeroepen. De ledenvergadering dient zich te beraadslagen hoe de nieuwe statuten 
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in praktijk, bij voorkeur in een huishoudelijk reglement. Gezien de regiovoorzitter -en secretaris 
automatisch zullen zetelen in het bestuur van de provinciale groep, dient de ledenvergadering zich 
uit te spreken of er al dan niet nieuwe bestuursverkiezingen dienen gehouden te worden.

VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST
Annuleringsrecht

Recht om een bepaalde beslissing te herroepen.

Consolidatiekring

Consolidati(kring) is een term binnen de boekhouding die verwijst naar het samenvoegen van 
de resultatenrekeningen van een onderneming / vzw en haar dochterondernemingen/ vzw’s. In 
deze statuten wordt de term gebruikt om te verwijzen naar welke medewerkers we beschouwen 
als ‘nationaal’ personeel. Zo behoren de politiek opbouwwerkers wel tot het personeel van 
Groen, maar fractie- of kabinetsmedewerkers op provinciaal of lokaal niveau niet.

Evocatierecht

Recht om voorstellen (niet) goed te keuren of te amenderen

Interpellatierecht

Recht om (bijkomende) inlichtingen te vragen aan een bestuurder / om hem/
haar te vragen zich te verantwoorden voor een handeling als bestuurder.

Pollverrichtingen

Pollverrichtingen zijn 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.


	scroll-bookmark-2
	scroll-bookmark-3
	scroll-bookmark-4
	scroll-bookmark-5
	scroll-bookmark-6
	scroll-bookmark-7
	scroll-bookmark-8
	scroll-bookmark-9
	scroll-bookmark-10
	scroll-bookmark-11
	scroll-bookmark-12
	scroll-bookmark-13
	scroll-bookmark-14
	scroll-bookmark-15
	scroll-bookmark-16
	scroll-bookmark-17
	scroll-bookmark-18
	scroll-bookmark-19
	scroll-bookmark-20
	scroll-bookmark-21
	scroll-bookmark-22
	scroll-bookmark-23
	scroll-bookmark-24
	scroll-bookmark-25
	scroll-bookmark-26
	scroll-bookmark-27

