
Politieke Raad - opvolgers 

Situering 

De Politieke Raad (PoRa) is het parlement van de partij. 

De PoRa 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. Daarnaast 
neemt de PoRa ook heel wat belangrijke beslissingen over de organisatie van de partij. 

Tussen twee congressen in is de PoRa het hoogste beslissingsorgaan van de partij. De 
partijbegroting, de grote politieke en inhoudelijke lijnen en standpunten van de partij worden daar 
besproken en beslist. De samenstelling van de PoRa is vastgelegd in de statuten. 

Heb je een visie op de toekomst van de partij? Ben je geïnteresseerd in de inhoudelijke koers van 

Groen, maar ook de organisatie van onze partij? Dan ben jij misschien wel een goede kandidaat 

opvolger voor de PoRa.

Taken

 Verkozen PoRa-leden nemen maandelijks dee aan de PoRa. Opvolgers nemen deel wanneer
een verkozen PoRa-lid niet aanwezig kan zijn. De opvolger wordt tijdig verwittigd door het
afwezige PoRa-lid. De PoRa gaat door op zaterdag, in Brussel of digitaal (sinds covid19).

 De debatten van de PoRa grondig voorbereiden.
 Informatie uit de PoRa uitwisselen met de verschillende groepen en organen van de partij.
 De besluitvorming en standpuntbepaling van de PoRa uitdragen naar de leden.
 Informatie van onze leden en kiezers meenemen naar de PoRa.
 Actief zijn in de partij, bv via de provincie, regio, lokale groep, een werkgroep, een netwerk, als

vrijwilliger…  en luisteren naar wat er leeft bij Groen-leden en kiezers.

Talenten

 Zin in politiek
 Constructief kritische ingesteldheid
 Je engageren voor een intensief en langdurig engagement (Je bent elk maand - behalve in de

zomervakanties - een volledige zaterdag in overleg, samen met de andere PORA-vrijwilligers)
 Je hebt een basiskennis van de partij-organisatie
 Kunnen denken op lange termijn
 Een open geest en luisterend oor

Randvoorwaarden

 De partij voorziet in een forfaitaire vrijwilligersvergoeding van € 34,71 per maand dat u aanwezig 
bent op de PoRa (dit dient tevens om de verplaatsingskosten te dekken).

 De documenten worden verspreid via Wiki, het digitale platform. Je bent bereid om op die manier 
te werken (nota's lezen, feedback geven, ...). We voorzien in de nodige vorming hierover.

 Er wordt kinderopvang voorzien tijdens de PoRa in Brussel (mits voorafgaandelijke aanmelding).

Werking van de Nationale Politieke Raad op WIKI: Politieke Raad - PoRa Home 

https://wiki.groen.be/display/PORA/Politieke+Raad+-+PoRa+Home



