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TITEL I – ALGEMEEN
HOOFDSTUK I – TOEPASSINGSGEBIED

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied
Het Intern Reglement van de vzw Jong N-VA (IR) regelt de interne werking voor alle geledingen van de
vzw. Alle geledingen zullen het IR aannemen en toepassen.
HOOFDSTUK II – AANPASSING VAN HET INTERN REGLEMENT

ARTIKEL 2 – Wijzingsprocedure
Elke wijziging van het Intern Reglement dient door de Algemene Vergadering (AV) te worden
aangenomen met een gewone meerderheid. Er wordt voor de stemming een advies gevraagd aan de
Afdelingsraad. De Algemene Vergadering kan met een 2/3de meerderheid evenwel beslissen om
hiervan gemotiveerd af te wijken.
ARTIKEL 3 – Reglementaire uitzondering
De AV kan met een 2/3de meerderheid een uitzondering voorafgaandelijk goedkeuren op elke bepaling
van het IR, tenzij anders bepaald. Deze uitzonderingen worden meegedeeld aan de Afdelingsraad op
haar eerstvolgende zitting.

TITEL II – GELEDINGEN VAN DE VZW
HOOFDSTUK I – ENTITEITEN

AFDELING 1 – Algemeen
ARTIKEL 4 – Werkingsniveaus
De vzw Jong N-VA is georganiseerd op drie werkingsniveaus, zijnde:
1. Het nationaal niveau;
2. Het regionaal niveau;
3. Het lokaal niveau.
Deze rangorde geeft de hiërarchische schikking van de verschillende niveaus weer.
ARTIKEL 5 – Hernieuwbaarheid mandaten
Alle bestuursfuncties binnen elke entiteit op elk werkingsniveau zijn hernieuwbaar, tenzij anders
bepaald.
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ARTIKEL 6 – Onverenigbaarheden
De functies van Algemeen Voorzitter, Algemeen Secretaris, Algemeen Penningmeester,
Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan, Afdelingsraadsvoorzitter en N-VA-Partijbestuurslid zijn
onderling onverenigbaar.
N-VA-Partijbestuurslid houdt in: de door de leden van Jong N-VA verkozen vertegenwoordiger in het
N-VA-Partijbestuur.
Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functie van Algemeen Voorzitter enerzijds en tussen de
functies van voorzitter op de onderscheiden niveaus anderzijds.
Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functie van Algemeen Penningmeester enerzijds en tussen de
functies van penningmeester op de onderscheiden niveaus anderzijds.
Men kan slechts Afdelingsvoorzitter zijn in één afdeling, uitgezonderd Studentenafdelingen of
Gemengde Afdelingen.
De functie van RC en lid van het Bestuursorgaan wordt niet gecumuleerd.
AFDELING 2 – Entiteiten op Lokaal niveau
ARTIKEL 7 – De Afdeling
Het lokaal niveau wordt in beginsel gevormd door Afdelingen. Een Afdeling is de kleinste
organisatorische entiteit binnen de vzw.
Alle leden die tot het werkingsgebied van een Afdeling behoren maken deel uit van die Afdeling.
Artikel 7.1 – Erkenning
Als Afdeling kan erkend worden:
 Een groep leden van de vzw Jong N-VA, woonachtig in een afgebakend werkingsgebied van
één gemeente of district en vertegenwoordigd door een Afdelingsbestuur (AB) bestaande uit
tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een Afdelingssecretaris en een
Afdelingspenningmeester. Dergelijke Afdeling wordt een Lokale Afdeling genoemd.


Een groep leden van de vzw Jong N-VA, woonachtig in een afgebakend werkingsgebied van
meerdere aangrenzende gemeenten en vertegenwoordigd door een Afdelingsbestuur (AB)
bestaande uit tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een Afdelingssecretaris en
een Afdelingspenningmeester. Dergelijke Afdeling wordt een Intergemeentelijke Afdeling
genoemd



Een groep leden van de vzw Jong N-VA, woonachtig in een afgebakend werkingsgebied van
meerdere Lokale of Intergemeentelijke afdelingen en vertegenwoordigd door een
Afdelingsbestuur (AB) bestaande uit tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een
Afdelingssecretaris en een Afdelingspenningmeester. Dergelijke Afdeling wordt een
Koepelafdeling genoemd
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Een groep leden van de vzw Jong N-VA, studerend in een afgebakend werkingsgebied of aan
één of meerdere onderwijsinstelling(en) en vertegenwoordigd door een Afdelingsbestuur (AB)
bestaande uit tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een Afdelingssecretaris en
een Afdelingspenningmeester. Dergelijke afdeling wordt een Studentenafdeling genoemd.



Een groep leden van de vzw Jong N-VA, woonachtig in een afgebakend werkingsgebied en/of
studerend in een afgebakend werkingsgebied of aan één of meerdere onderwijsinstelling(en)
en vertegenwoordigd door een Afdelingsbestuur (AB) bestaande uit tenminste 3 leden, zijnde
een Afdelingsvoorzitter, een Afdelingssecretaris en een Afdelingspenningmeester. Dergelijke
afdeling wordt een Gemengde Afdeling genoemd.

Teneinde de vervulling van de erkenningsvoorwaarden na te gaan, is op de oprichtingsvergadering van
een nieuwe Afdeling steeds een RC of een lid van het DB aanwezig als getuige en voorzitter van de
vergadering. In eerste instantie wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de RC van de regio waartoe
de Afdeling behoort. Indien een andere RC op de oprichtingsvergadering aanwezig was als getuige,
deelt deze, teneinde de erkenning mogelijk te maken, onverwijld zijn bevindingen mee aan de RC van
de Regio waartoe de Afdeling behoort en het secretariaat van Jong N-VA. De aanwezige getuige mag
geen kandidaat zijn voor een functie in het Afdelingsbestuur.
De erkenning en de afbakening van het werkingsgebied gebeurt, na de geldige afronding van de
oprichtingsvergadering en vervulling van de erkenningsvoorwaarden, door de RC van de regio waartoe
de Afdeling behoort of door de plaatsvervangend waarnemer van het Bestuursorgaan (DB). De
erkenning wordt onverwijld en gemotiveerd meegedeeld aan het DB en, zo die gebeurde door de
plaatsvervangend waarnemer van het Bestuursorgaan (DB), aan de RC van de Regio waartoe de
Afdeling behoort.
Het DB kan op gemotiveerd voorstel van de RC of een DB-lid, gericht aan de Afdelingsraadsvoorzitter,
een Afdeling die niet meer voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden of onvoldoende activiteit
vertoont ontbinden.
Enkel Studentenafdelingen en Gemengde Afdelingen kunnen hun eigen werking bepalen aan de hand
van een eigen intern reglement, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, maar steeds kaderend
binnen de statuten van de vzw en dit IR. Een dergelijk intern reglement of elke wijziging daaraan wordt
onverwijld meegedeeld aan het secretariaat van Jong N-VA, die dit op zijn beurt onverwijld meedeelt
aan het DB. Het DB dient het voorgelegde intern reglement te bekrachtigen en toezicht te houden op
de conformiteit. Het reglement is pas geldig van zodra het Bestuursorgaan dit heeft bekrachtigd. Het
Bestuursorgaan behoudt zich het recht voor om een bepaling te schappen en/of te wijzigen indien die
niet conform de statuten of het intern reglement is.
Het Bestuursorgaan houdt een register bij van de erkende Afdelingen en hun bestuursleden.
Artikel 7.2 – Afdelingsbestuur (AB)
Per afdeling wordt een Afdelingsbestuur (AB) verkozen. De eerste bestuursverkiezing vindt plaats op
de oprichtingsvergadering van de Afdeling.
Artikel 7.2.1 – Samenstelling
Het Afdelingsbestuur bestaat uit tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een
Afdelingssecretaris en een Afdelingspenningmeester.
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De binnen de grenzen van de afdeling wonende leden die als mandataris zetelen voor de N-VA worden
mits hun instemming automatisch ter coöptatie in het Afdelingsbestuur voorgedragen.
De samenstelling van het AB moet bij elke wijziging onverwijld meegedeeld worden aan de bevoegde
RC en het secretariaat van Jong N-VA, die deze informatie onverwijld aan het DB bezorgt.
Artikel 7.2.2 – Bestuursverkiezing
Elk bestuurslid wordt gekozen in een geheime stemming onder alle leden van de Afdeling.
De (uittredende) Afdelingsvoorzitter leidt de bestuursverkiezing. Bij ontstentenis van de (uittredende)
Afdelingsvoorzitter komt het leiden van de bestuursverkiezing in volgorde toe aan de (uittredende)
Afdelingsondervoorzitter, de (uittredende) Afdelingssecretaris en de aanwezige getuige. Indien de
aangewezen voorzitter van de bestuursverkiezing zelf kandidaat is voor één of meerdere mandaten in
het te verkiezen Afdelingsbestuur dient hij aan het leiden van de bestuursverkiezing te verzaken en
neemt de volgende in rij de taak waar.
Ieder lid van de Afdeling kan zich kandidaat stellen voor één of meerdere vacante mandaten in het
Afdelingsbestuur.
Elk lid van de Afdeling dat minstens drie maanden lid is en aanwezig is op de vergadering heeft
stemrecht, ook de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor een mandaat in het AB.
In het geval een kandidaat wordt verkozen voor meer dan één vacante bestuursfunctie kan hij/zij
slechts één mandaat effectief opnemen. Over de hierdoor opnieuw vrijgekomen bestuursfuncties
wordt opnieuw gestemd.
In de Afdelingsbesturen kunnen de bestuursfuncties, behalve die van Afdelingsvoorzitter, na de
bestuursverkiezing in onderling overleg worden verwisseld na goedkeuring bij gewone meerderheid in
het afdelingsbestuur. Dit dient onverwijld meegedeeld te worden aan de RC van de regio en het
secretariaat van Jong N-VA.
Aanwezigheid is geen voorwaarde voor verkiesbaarheid.
Voor de vernieuwing van een AB worden alle leden die deel uitmaken van de afdeling door de
uittredende Afdelingssecretaris uitgenodigd zich kandidaat te stellen volgens de modaliteiten bepaald
in dit Intern Reglement en desgevallend het intern reglement van de Studentenafdeling of de
Gemengde afdeling. Deze uitnodiging dient minstens 2 en hoogstens 4 weken vóór de dag waarop het
nieuwe AB wordt verkozen bij de leden aan te komen. Een kopie van de uitnodiging wordt verzonden
naar het DB.
Het zich kandidaat stellen ter voordracht voor een mandaat in het AB gebeurt door verzending van de
kandidatuur naar de Afdelingssecretaris, of bij de oprichting naar de voorziene getuige, per brief,
online inschrijvingsformulier of e-post.
De volgorde waarin de opeenvolgende verkiezingen voor de vacante mandaten plaatsvinden is als
volgt:
1. Afdelingsvoorzitter
2. Afdelingssecretaris
3. Afdelingspenningmeester
4. Overige AB-leden
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Op de verkiezing van een nieuw AB is steeds een RC of een lid van het DB aanwezig als getuige. In
eerste instantie wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de RC van de regio waartoe de Afdeling
behoort. De aanwezig getuige mag geen kandidaat zijn in het nieuwe Afdelingsbestuur.

Artikel 7.2.2.1 – Verkiezing Afdelingsvoorzitter
De leden van de Afdeling kunnen slechts één kandidaat verkiezen voor het mandaat van
Afdelingsvoorzitter.
Elk stemgerechtigd lid van de Afdeling ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts
één van de kandidaten gestemd worden.
Verkozen voor het mandaat als Afdelingsvoorzitter is de kandidaat die bij de verkiezing de helft + 1 van
de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste meerderheid voor geen
enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door de aanwezig getuige.
Artikel 7.2.2.2 – Verkiezing Afdelingssecretaris
De leden van de Afdeling kunnen slechts één kandidaat verkiezen voor het mandaat van
Afdelingssecretaris.
Elk stemgerechtigd lid van de Afdeling ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts
één van de kandidaten gestemd worden.
Verkozen voor het mandaat als Afdelingssecretaris is de kandidaat die bij de verkiezing de helft + 1 van
de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste meerderheid voor geen
enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
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Het tellen van de stemmen gebeurt door de aanwezig getuige.
Artikel 7.2.2.3 – Verkiezing Afdelingspenningmeester
De leden van de Afdeling kunnen slechts één kandidaat verkiezen voor het mandaat van
Afdelingspenningmeester.
Elk stemgerechtigd lid van de Afdeling ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts
één van de kandidaten gestemd worden.
Verkozen voor het mandaat als Afdelingspenningmeester is de kandidaat die bij de verkiezing de helft
+ 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste meerderheid voor
geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door de aanwezig getuige.
Artikel 7.2.2.4 – Voordracht overige AB-leden
Het aantal te begeven mandaten is onbeperkt, uitgezonderd als er volgens het intern reglement van
de Studentenafdeling of de Gemengde afdeling een beperkt aantal te begeven mandaten is.
Elk stemgerechtigd lid van de Afdeling ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts
zoveel kandidaten als te begeven mandaten gestemd worden.
Verkozen voor het mandaat als overig AB-lid zijn de kandidaten die bij de verkiezing de helft + 1 van
de stemmen behalen, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste meerderheid voor geen
enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een of meerdere verkozene(n) aan te duiden, valt na de
2de stemronde telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten
een zelfde aantal stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal
stemmen, behalve als hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de
volgende stemronde geen enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door de aanwezig getuige van het hoger werkingsniveau.
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Artikel 7.2.3 – Legislatuur
Minstens om de twee jaar worden alle Afdelingsbesturen vernieuwd. Deze vernieuwing gebeurt ten
vroegste in de maand september en ten laatste in de maand december. Uitzonderingen hierop kunnen
worden toegestaan door het DB.
Wanneer tijdens de lopende legislatuur tussentijdse bestuursverkiezingen dienen plaats te vinden,
geldt de looptijd van de te begeven mandaten tot het einde van de voorziene legislatuur. Afdelingen
die in hetzelfde jaar zijn opgericht als het eindjaar van een legislatuur dienen niet te vernieuwen.
Artikel 7.2.4 – Bestuursfuncties
De AB-leden kunnen onder hun midden een Afdelingsondervoorzitter verkiezen zodra het aantal
bestuursleden meer dan drie bedraagt. De AB-leden zijn echter verplicht verkiezingen te organiseren
voor een Afdelingsondervoorzitter wanneer dit door een AB-lid wordt verzocht.
De AB-leden kunnen aan de leden van het Afdelingsbestuur, met uitzondering van de
Afdelingsvoorzitter, de Afdelingssecretaris en de Afdelingspenningmeester, een specifieke functie
toebedelen die niet vervat wordt in de functieomschrijving van de in dit lid ingesloten mandaten.
Artikel 7.2.5 – Functieomschrijving
De Afdelingsvoorzitter zit de vergaderingen van het Afdelingsbestuur voor, zorgt voor een efficiënte
communicatie tussen de Afdelingen en de hogere bestuursniveaus en staat in voor een vlotte
communicatie met het lokale N-VA-kader.
De Afdelingssecretaris zorgt voor het beheer van de lokale ledengegevens. Hij zorgt tevens voor de
administratieve zaken en de verslaggeving van de vergaderingen.
De Afdelingspenningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
afdelingsfinanciën en stelt de afdelingsbegroting en afdelingsrekening op.
De Afdelingsondervoorzitter vervangt de Afdelingsvoorzitter bij diens afwezigheid.
Artikel 7.3 – Opvolging
Afdelingen sturen na elke vergadering hun verslagen en activiteiten door aan de RC.
ARTIKEL 8 – De Koepelafdeling
Naast de Afdelingen kunnen op het lokaal niveau ook Koepelafdelingen erkend worden. Zij hebben
dezelfde rechten en plichten als een Afdeling.
Alle leden die tot het werkingsgebied van een Koepelafdeling behoren maken deel uit van die Afdeling.
Artikel 8.1 – Erkenning
Als Koepelafdeling kan erkend worden:
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Een groep leden van de vzw Jong N-VA, woonachtig in een afgebakend werkingsgebied dat twee of
meerdere reeds bestaande Afdelingen omvat en vertegenwoordigd door een Afdelingsbestuur (AB)
bestaande uit tenminste 3 leden, zijnde een Afdelingsvoorzitter, een Afdelingssecretaris en een
Afdelingspenningmeester.
Afdelingen die binnen hun erkend werkingsgebied geconfronteerd worden met de erkenning van één
of meerdere nieuwe Afdelingen met een werkingsgebied dat kleiner is dan het werkingsgebied van de
Afdeling, dienen het DB te verzoeken erkend te worden als Koepelafdeling of dienen over te gaan tot
de ontbinding van de Afdeling. Ten dien einde wordt elke potentiële erkenning van een nieuwe
Afdeling binnen het werkingsgebied van een bestaande Afdeling afgetoetst met het AB van de
bestaande Afdeling.
Teneinde de vervulling van de erkenningsvoorwaarden na te gaan, is op de oprichtingsvergadering van
een nieuwe Koepelafdeling steeds een RC of een lid van het DB aanwezig als getuige en voorzitter van
de vergadering. In eerste instantie wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de RC van de regio
waartoe de Koepelafdeling behoort. Indien een andere RC op de oprichtingsvergadering aanwezig was
als getuige, deelt deze, teneinde de erkenning mogelijk te maken, onverwijld zijn bevindingen mee aan
de RC van de Regio waartoe de Koepelafdeling behoort. De aanwezig getuige mag geen kandidaat zijn
voor een functie in het Afdelingsbestuur van de Koepelafdeling.
De erkenning en de afbakening van het werkingsgebied gebeurt, na de geldige afronding van de
oprichtingsvergadering en vervulling van de erkenningsvoorwaarden, door de RC van de regio waartoe
de Koepelafdeling behoort of door de plaatsvervangend waarnemer van het Bestuursorgaan (DB). De
erkenning wordt onverwijld en gemotiveerd meegedeeld aan het DB en, zo die gebeurde door de
plaatsvervangend waarnemer van het Bestuursorgaan (DB), aan de RC van de Regio waartoe de
Koepelafdeling behoort.
Het DB kan op gemotiveerd voorstel van de RC of een DB-lid, gericht aan de Afdelingsraadsvoorzitter,
een Koepelafdeling die niet meer voldoet aan de hoger gestelde voorwaarden of onvoldoende
activiteit vertoont ontbinden.
Het Bestuursorgaan houdt een register bij van de erkende Koepelafdelingen en hun bestuursleden.
Artikel 8.2 – Afdelingsbestuur (AB)
Per Koepelafdeling wordt een Afdelingsbestuur (AB) verkozen. De regels van toepassing op dit AB zijn
analoog aan deze bepaald in artikel 7.2 e.v.
Artikel 8.3 – Opvolging
Koepelafdelingen sturen na elke vergadering hun verslagen en activiteiten door aan de RC.
ARTIKEL 9 – Lokale Werkgroepen (LWG)
Het AB kan op eigen initiatief of op voorstel van elk lid een Lokale Werkgroep (LWG) installeren. De
LWG is toegankelijk voor alle leden van de afdeling en dient te worden voorgezeten door een lid.
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AFDELING 3 – Entiteiten op Regionaal niveau
ARTIKEL 10 – De Regio
Het regionaal niveau wordt in beginsel gevormd door regio’s.
Artikel 10.1 – Afbakening
De regio’s worden door de AR afgebakend volgens de op het moment geldende noden van Jong N-VA.
Het DB of elk lid uit de betreffende provincie kan bij de voorzitter van de AR een afbakeningsvoorstel
aanbrengen voor de regionale indeling van hun provincie. Het DB of meerdere leden uit aan elkaar
grenzende provincies kunnen tevens een afbakeningsvoorstel indienen voor een regionale indeling die
de provinciegrenzen overschrijdt.
De voorzitter van de AR legt per provincie, of in het geval van een provincie-overschrijdende indeling,
per cluster van provincies, de ingediende afbakeningsvoorstellen ter stemming voor aan de AR. Een
eventueel voorstel van het DB worden telkens als eerste ter stemming voorgelegd. Indien dit voorstel
niet de gevraagde meerderheid haalt of indien het DB geen voorstel heeft ingediend, wordt de
volgorde waarin de overige voorstellen ter stemming worden voorgelegd, bepaald door het aantal
leden die de voordracht ondersteunen, te beginnen met het voorstel dat het meest steunende leden
heeft. Het aantal steunende leden wordt voor dit artikel bepaald door het aantal personen die het
afbakeningsvoorstel samen indienen. Van zodra een voorstel met de vereiste meerderheid
aangenomen is, vervallen alle nog niet ter stemming voorgelegde voorstellen. Indien na een eerste
stemronde geen van de voorstellen de vereiste meerderheid heeft behaald, wordt een tweede
stemronde georganiseerd. Tijdens deze stemronde wordt enkel nog gestemd over de twee voorstellen
die tijdens de eerste stemronde het hoogste aantal stemmen behaalden.
Alvorens tot de stemming wordt overgegaan stelt de voorzitter van de AR elk ingediend voorstel voor
aan de AR-leden.
Enkel de leden van de betreffende provincie of cluster van provincies hebben stemrecht bij de
stemming aangaande de regionale indeling van hun provincie of cluster van provincies.
Het afbakeningsvoorstel wordt aangenomen als ten minste 2/3de van de aanwezige stemgerechtigde
leden met het voorstel instemt.
Voor deze stemming geldt een aanwezigheidsquorum van 1/5de van het aantal stemgerechtigde ARleden uit de betreffende provincie.
Artikel 10.2 – Regiocoördinator (RC)
Per regio wordt een Regiocoördinator (RC) aangesteld. Indien een Regio rekening houdend met de
bepalingen in onderhavig IR tijdelijk geen regiocoördinator heeft, wordt deze taak, tot de aanstelling
van een Regiocoördinator voor de betreffende Regio, waargenomen door de Afdelingsraadsvoorzitter.
Artikel 10.2.1 – Aanstelling
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Ieder Afdelingsraadslid kan zich in de Afdelingsraad (AR) kandidaat stellen voor het vacant mandaat
van Regiocoördinator van de Regio waarin het lid woonachtig is. Vervangers, zoals bepaald in artikel
12.4.1 van onderhavig IR, worden hierbij niet als Afdelingsraadsleden beschouwd.
De kandidaten voor een mandaat van RC mogen geen lid zijn van het DB en moeten ten minste 1 jaar
lid zijn van Jong N-VA. Het Bestuursorgaan kan uitzonderingen toestaan indien een kandidaat nog
minstens geen 1 jaar lid is.
Aanwezigheid is geen voorwaarde voor verkiesbaarheid.
Het zich kandidaat stellen voor een mandaat van RC gebeurt door verzending van de kandidatuur naar
de Voorzitter van de Afdelingsraad per brief, online inschrijvingsformulier of e-post.
Wanneer de verkiezingen voor de mandaten van Regiocoördinator plaatsvinden omwille van het
aflopen van de legislatuur, vinden deze plaats na de verkiezingen ter voordracht van de DB-leden, op
een vergadering van de Afdelingsraad die op hetzelfde moment als, of binnen de twee weken na de
Afdelingsraad ter voordracht van de DB-leden plaatsvindt. Wanneer de verkiezingen plaatsvinden
omwille van het vacant worden van één of meerdere mandaten voor Regiocoördinator, vinden de
verkiezingen voor de vacante mandaten voor Regiocoördinator plaats op de eerstvolgende
Afdelingsraad na het vacant worden van het mandaat.
De Afdelingsraad kan slechts één lid verkiezen voor het mandaat van RC van één Regio.
Enkel de AR-leden van Afdelingen die hun werking hebben in de betreffende Regio hebben stemrecht
bij de stemming aangaande het mandaat van RC van hun Regio.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor maximum één van de
kandidaten gestemd worden.
De stemming over het mandaat van RC is geheim.
Verkozen voor mandaat van RC van de respectieve Regio is de kandidaat die bij de verkiezingen op de
AR de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste
meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een mandaat van Regiocoördinator.

Artikel 10.2.2 – Legislatuur
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Minstens in de jaren waarin het DB wordt vernieuwd worden alle mandaten van Regiocoördinator
vernieuwd. Deze vernieuwing gebeurt rekening houdend met de bepalingen in artikel 10.2.1, 5de lid
van onderhavig IR.
Uitzonderingen op onderhavig artikel kunnen gemotiveerd worden toegestaan door het DB.
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Artikel 10.2.3 – Disciplinaire procedure
Indien het DB met een 2/3de meerderheid van de stemmen van oordeel is dat een RC zijn plichten
herhaaldelijk niet naar behoren uitvoert kan het een disciplinaire procedure tegen de betreffende RC
aanvatten.
Het disciplinair onderzoek wordt in opdracht van het DB gevoerd door de Afdelingsraadsvoorzitter, die
onverwijld minstens met de betrokken RC een gesprek voert waarin de grieven van het DB worden
meegedeeld en waarin de RC gehoord wordt.
De Afdelingsraadsvoorzitter kan naast de RC ook de Jong N-VA-leden in de Regio, de RC’s van de andere
regio’s en eventuele overige betrokkenen uitnodigen voor een gesprek.
Alle leden van het DB kunnen bij alle gevoerde gesprekken en onderzoeksdaden aanwezig zijn.
De Afdelingsraadsvoorzitter brengt na zijn onderzoek verslag uit op het DB, dat kan beslissen:
- De procedure af te sluiten;
- Dwingende doelstellingen mee te geven aan de betrokken RC in het kader van zijn plichten;
- Een motie van wantrouwen, zoals in navolgend artikel bepaald, in te dienen bij de Voorzitter
van de Afdelingsraad.
Deze procedure kan tegen eenzelfde RC maximaal twee keer herhaald worden. Als de procedure een
tweede keer wordt aangevat worden de afdelingen in de Regio sowieso op de hoogte gebracht, net als
de leden van de Algemene Vergadering.
Wanneer het DB met een 2/3de meerderheid van oordeel is dat de procedure een derde keer zou
moeten worden opgestart, wordt automatisch een motie van wantrouwen, zoals in navolgend artikel
bepaald, ingediend bij de Voorzitter van de Afdelingsraad.
Artikel 10.2.4 – Beëindiging van het mandaat
Indien de termijn van het mandaat van RC verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.
De RC’s kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Afdelingsraad, op voorwaarde dat hiertoe een
gemotiveerde motie van wantrouwen werd ingediend bij de Voorzitter van de Afdelingsraad en de
Voorzitter van de AV en deze met de helft + 1 van de stemmen werd aangenomen door de AR-leden
van de Afdelingen die hun werking hebben in de betreffende Regio, onthoudingen niet meegerekend.
Enkel deze AR-leden hebben hierbij stemrecht. De stemming over de afzetting van een RC is geheim.
Iedere RC kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de
Afdelingsraad en de Voorzitter van de AV.
Een RC wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
-

Wanneer de RC niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om RC te zijn.
Wanneer een RC 3 maal opeenvolgend niet aanwezig is geweest op de een samenkomst van
de AV of de AR, zonder te verontschuldigen.

Een RC is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien, met een maximum van 45 dagen.
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Het mandaat van RC eindigt van rechtswege bij het overlijden van de RC.
Artikel 10.2.5 – Bevoegdheden
De RC volgt binnen zijn werkingsgebied de werking van het lokale niveau op, coacht de AB-leden en
brengt hierover regelmatig verslag uit bij de Afdelingsraadsvoorzitter in het algemeen en aanvullend
bij de Algemeen penningmeester wat betreft de financiële zaken.
Verder behoort het tot de taken van de RC’s om:
 van de activiteiten en acties van de afdelingen in hun werkingsgebied op de hoogte te zijn,
deze te stimuleren en te ondersteunen en hierop maximaal aanwezig te zijn;
 bereidwillige leden te verzamelen in een regionaal actienetwerk waarop in overleg met het DB
een beroep kan gedaan worden voor nationale of regionale acties en leden hiervoor te
enthousiasmeren;
 te bemiddelen bij conflicten of interne problemen in afdelingen in hun regio, waarbij de nodige
terugkoppeling voorzien wordt naar het DB;
 verslagen van de afdelingen in hun regio te verzamelen en door te nemen, waarbij relevante
zaken onder de aandacht van het DB worden gebracht;
 Afdelingen in hun regio te ondersteunen bij hun werking en deze te motiveren hun werking
blijvend en maximaal te ontplooien;
 voor zover mogelijk de opstart van nieuwe afdelingen in hun regio aan te moedigen en te
begeleiden;
 de bestuursverkiezingen bij de afdelingen te begeleiden;
 aanwezigheid op en deelname aan nationale activiteiten te stimuleren binnen de afdelingen
in hun regio;
 als communicatiemedium op te treden tussen het nationale en het lokale werkingsniveau;
 in overleg met het DB vormingen te voorzien voor de AB-leden in hun regio;
 de Afdelingsraadsvoorzitter regelmatig te informeren over de uitvoering van hun functie.
In aanvulling op deze bepalingen kunnen door de AR of het DB extra taken en/of bevoegdheden aan
de RC’s worden toegekend.
ARTIKEL 11 – Regionale Werkgroepen (RWG)
Het DB of de RC kan op eigen initiatief of op voorstel van elk lid een Regionale Werkgroep (RWG)
installeren. De RWG is toegankelijk voor alle leden van de afdelingen binnen de Regio en dient te
worden voorgezeten door een lid.
AFDELING 4 – Entiteiten op Nationaal niveau
ARTIKEL 12 – Jong N-VA Nationaal
Het Nationaal niveau wordt als Jong N-VA Nationaal aangeduid en behelst het volledige grondgebied
van Vlaanderen (inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Artikel 12.1 – Aanvullende Nationale bestuursorganen
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Op het nationale niveau wordt naast de statutair voorziene Bestuursorgaan (Bestuursorgaan) en
Algemene Vergadering (AV) eveneens een Afdelingsraad (AR), een Congres en een Algemene
Ledenvergadering (ALV) ingesteld.
Artikel 12.2 – Het Bestuursorgaan (DB)
Conform de statuten heeft de vzw Jong N-VA een Raad van Bestuur.
Ter aanduiding van het Bestuursorgaan van de vzw Jong N-VA kan tevens de term ‘Bestuursorgaan’
(DB) worden gebruikt.
Artikel 12.2.1 – Voordracht DB-leden
Conform artikel 28 van de statuten kan ieder lid zich, naargelang statutair voorgeschreven, in de
Afdelingsraad (AR) of de Algemene Ledenvergadering (ALV), kandidaat stellen ter voordracht voor één
of meerdere vacante mandaten in het Bestuursorgaan (DB). De leden moeten niet in de AR zetelen om
zich kandidaat te kunnen stellen voor de voordrachten die door de AR dienen te worden gedaan, met
uitzondering van de voordracht voor de Afdelingsraadsvoorzitter.
In het geval een kandidaat wordt verkozen ter voordracht voor meer dan één bestuursfunctie kan
hij/zij slechts één voordracht effectief opnemen. Over de voordracht voor de hierdoor opnieuw
vrijgekomen bestuursfuncties wordt opnieuw gestemd.
Aanwezigheid is geen voorwaarde voor verkiesbaarheid.
Het zich kandidaat stellen ter voordracht voor een mandaat in het DB gebeurt door verzending van de
kandidatuur naar de Algemeen Secretaris per brief , online inschrijvingsformulier of e-post, uiterlijk
tien werkdagen voor de samenkomst van de Afdelingsraad (AR) of de Algemene Ledenvergadering
(ALV) waarop de verkiezing tot voordracht geagendeerd staat. Deze bezorgt de kandidaturen tevens
aan de voorzitter van het orgaan waarin de verkiezingen tot voordracht voor de respectievelijke
mandaten moeten worden geagendeerd.
De volgorde waarin de opeenvolgende verkiezingen voor de genoemde voordrachten plaatsvinden is
als volgt:
1. Algemeen Voorzitter
2. N-VA-Partijbestuurslid
3. Afdelingsraadsvoorzitter
4. Algemeen Secretaris
5. Algemeen Penningmeester
6. Overige DB-leden
Bij eventuele lacunes in de procedure worden aanvullingen tijdens de vergadering zelf gestemd en
goedgekeurd met een 2/3de meerderheid, onthoudingen niet meegeteld.
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Artikel 12.2.1.1 – Voordracht Algemeen Voorzitter
De kandidaat Algemeen Voorzitter wordt conform artikel 28 van de statuten voorgedragen door de
Algemene Ledenvergadering (ALV).
De Algemene Ledenvergadering kan slechts één kandidaat voordragen voor het mandaat van
Algemeen Voorzitter.
Kandidaten ter voordracht voor het mandaat van Algemeen Voorzitter dienen aan de Algemene
Ledenvergadering voorgedragen te worden door minstens vijf afdelingen uit minstens vier provincies.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hierbij als een provincie beschouwd.
Een afdeling kan slechts één kandidaat ter voordracht voor het mandaat van Algemeen Voorzitter aan
de ALV voordragen.
De kandidatuur moet, samen met de bovengenoemde voordrachten vanwege de afdelingen, uiterlijk
tien werkdagen voor de samenkomst van de ALV worden ingediend bij de Algemeen Secretaris.
Elk lid van de ALV dat minstens drie maanden lid is van Jong N-VA en aanwezig is op de vergadering
heeft stemrecht, ook de leden die zich kandidaat hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in
het DB.
Elk stemgerechtigd lid op de ALV ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts één
van de kandidaten gestemd worden.
De stemming over de voordracht voor het mandaat van Algemeen Voorzitter is geheim.
Verkozen ter voordracht voor het mandaat als Algemeen Voorzitter is de kandidaat die bij de verkiezing
op de ALV de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste
meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste lid van het uittredende DB die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB of door het oudste en jongste lid van de AR. Indien alle
uittredende DB-leden kandidaat zijn, duidt de vergadering twee tellers aan.
Artikel 12.2.1.2 – Voordracht N-VA-Partijbestuurslid
De kandidaat voor het mandaat van N-VA-Partijbestuurslid wordt conform artikel 28 van de statuten
voorgedragen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
De Algemene Ledenvergadering kan slechts één kandidaat voordragen voor het mandaat van N-VAPartijbestuurslid.
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Kandidaten ter voordracht voor het mandaat van N-VA-Partijbestuurslid dienen aan de Algemene
Ledenvergadering voorgedragen te worden door minstens vijf afdelingen uit minstens vier provincies.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hierbij als een provincie beschouwd.
Een afdeling kan slechts één kandidaat ter voordracht voor het mandaat van N-VA-Partijbestuurslid
aan de ALV voordragen.
De kandidatuur moet, samen met de bovengenoemde voordrachten vanwege de afdelingen, uiterlijk
tien werkdagen voor de samenkomst van de ALV worden ingediend bij de Algemeen Secretaris.
Elk lid van de ALV dat minstens drie maanden lid is van Jong N-VA en aanwezig is op de vergadering
heeft stemrecht, ook de leden die zich kandidaat hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in
het DB.
Elk stemgerechtigd lid op de ALV ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts één
van de kandidaten gestemd worden.
De stemming over de voordracht voor het mandaat van N-VA-Partijbestuurslid is geheim.
Verkozen ter voordracht voor het mandaat als N-VA-Partijbestuurslid is de kandidaat die bij de
verkiezingen op de ALV de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien
de vereiste meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde
georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste lid van het uittredende DB die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB of door het oudste en jongste lid van de AR. Indien alle
uittredende DB-leden kandidaat zijn duidt de vergadering twee tellers aan.
Artikel 12.2.1.3 – Voordracht Afdelingsraadsvoorzitter
De kandidaat Afdelingsraadsvoorzitter wordt conform artikel 28 van de statuten voorgedragen door
de Afdelingsraad (AR).
De Afdelingsraad kan uit haar leden slechts één kandidaat voordragen voor het mandaat van
Afdelingsraadsvoorzitter. Vervangers, zoals bepaald in artikel 12.4.1 van onderhavig IR, worden hierbij
niet als Afdelingsraadsleden beschouwd.
Elk lid van de AR aanwezig op de vergadering heeft stemrecht, ook de AR-leden die zich kandidaat
hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in het DB.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts één van de
kandidaten gestemd worden.
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De stemming over de voordracht voor het mandaat van Afdelingsraadsvoorzitter is geheim.
Verkozen ter voordracht voor het mandaat als Afdelingsraadsvoorzitter is de kandidaat die bij de
verkiezingen op de AR de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien
de vereiste meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde
georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB.
Artikel 12.2.1.4 – Voordracht Algemeen Secretaris
De kandidaat Algemeen Secretaris wordt conform artikel 28 van de statuten voorgedragen door de
Afdelingsraad (AR).
De Afdelingsraad kan slechts één kandidaat voordragen voor het mandaat van Algemeen Secretaris.
Elk lid van de AR aanwezig op de vergadering heeft stemrecht, ook de AR-leden die zich kandidaat
hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in het DB.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts één van de
kandidaten gestemd worden.
De stemming over de voordracht voor het mandaat van Algemeen Secretaris is geheim.
Verkozen ter voordracht voor het mandaat als Algemeen Secretaris is de kandidaat die bij de
verkiezingen op de AR de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien
de vereiste meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde
georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB.
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Artikel 12.2.1.5 – Voordracht Algemeen Penningmeester
De kandidaat Algemeen Penningmeester wordt conform artikel 28 van de statuten voorgedragen door
de Afdelingsraad (AR).
De Afdelingsraad kan slechts één kandidaat voordragen voor het mandaat van Algemeen
Penningmeester.
Elk lid van de AR aanwezig op de vergadering heeft stemrecht, ook de AR-leden die zich kandidaat
hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in het DB.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor slechts één van de
kandidaten gestemd worden.
De stemming over de voordracht voor het mandaat van Algemeen Penningmeester is geheim.
Verkozen ter voordracht voor het mandaat als Algemeen Penningmeester is de kandidaat die bij de
verkiezingen op de AR de helft + 1 van de stemmen behaalt, onthoudingen niet meegerekend. Indien
de vereiste meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde
georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een verkozene aan te duiden, valt na de 2de stemronde
telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten een zelfde aantal
stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal stemmen, behalve als
hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de volgende stemronde geen
enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozene bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB.
Artikel 12.2.1.6 – Voordracht overige DB-leden
De kandidaat overige DB-leden wordt conform artikel 28 van de statuten voorgedragen door de
Afdelingsraad (AR).
De Afdelingsraad kan slechts maximum vier kandidaten voordragen voor een mandaat van overig DBlid.
Elk lid van de AR aanwezig op de vergadering heeft stemrecht, ook de AR-leden die zich kandidaat
hebben gesteld ter voordracht voor een mandaat in het DB.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor maximum vier van de
kandidaten gestemd worden.
De stemming over de voordrachten voor de mandaten van overig DB-lid is geheim.
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Verkozen ter voordracht voor een mandaat als overig DB-lid zijn de kandidaten die bij de verkiezingen
op de AR de helft + 1 van de stemmen behalen, onthoudingen niet meegerekend. Indien de vereiste
meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd.
Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een of meerdere verkozene(n) aan te duiden, valt na de
2de stemronde telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten
een zelfde aantal stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal
stemmen, behalve als hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de
volgende stemronde geen enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozenen bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een functie in het DB.
Artikel 12.2.2 – Gemotiveerde motie van wantrouwen
Conform artikel 29, 2de lid van de statuten kan de AR bij de AV een gemotiveerde motie van
wantrouwen indienen tegen één of meerdere bestuurders.
Elk lid kan bij de AR een verzoek tot stemming van een gemotiveerde motie van wantrouwen tegen
één of meerdere bestuursleden indienen bij de voorzitter van de AR. Hiertoe levert het lid aan de
voorzitter van de AR een verzoekschrift af waarin de vraag tot de motie degelijk gemotiveerd wordt.
Een gemotiveerde motie van wantrouwen moet op voorhand op de agenda van de AR geplaatst
worden. Van zodra een verzoek tot stemming van een gemotiveerde motie van wantrouwen tegen
één of meerdere bestuursleden ingediend wordt, stelt de Afdelingsraadsvoorzitter het DB hiervan op
de hoogte.
De bestuursleden waartegen een gemotiveerde motie van wantrouwen op de agenda staat dienen op
de AR gehoord te worden.
Om te kunnen stemmen over een gemotiveerde motie van wantrouwen moet 2/3de van de
stemgerechtigde AR-leden aanwezig zijn.
Om aangenomen te worden moet 2/3de van deze aanwezige stemgerechtigde AR-leden de
gemotiveerde motie van wantrouwen goedkeuren, onthoudingen niet meegerekend.
Indien een gemotiveerde motie van wantrouwen aangenomen wordt, wordt zo snel mogelijk een AV
samengeroepen waarop het ontslag van de bestuurders waartegen de motie gericht is zal worden
behandeld.
Artikel 12.2.3 – Legislatuur
Minstens om de twee jaar wordt het DB volledig vernieuwd, uitgezonderd wanneer deze termijn
eindigt in een jaar waarin regionale of nationale parlementsverkiezingen plaatsvinden. Deze
vernieuwing gebeurt in de loop van de maand februari, behalve wanneer de voorgaande uitzondering
van kracht is. In dat geval bepaalt de AV de datum waarop de legislatuur afloopt. Deze valt binnen de
termijn van zes maanden na de regionale en/of nationale parlementsverkiezingen.
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Uitzonderingen op onderhavig artikel kunnen gemotiveerd worden toegestaan door de AV.
Artikel 12.2.4 – Functieomschrijving DB-leden
De Algemeen Secretaris zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de verschillende geledingen
van de vzw Jong N-VA. Hij staat ook in voor een vlotte communicatie met het N-VA-kader en het beheer
van de ledengegevens. Hij draagt de verantwoordelijkheid over de administratieve zaken en de
verslaggeving van de vergaderingen.
De Algemeen Penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën en
stelt de begroting en de jaarrekening op.
De Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid.
Artikel 12.2.5 – Politieke bevoegdheden
In uitoefening van haar statutaire bevoegdheden heeft het DB onder andere tot taak de politieke
ontwikkelingen van nabij te volgen en hierop, indien door haar opportuun geacht, in te spelen.
Behalve bij spoedeisende aangelegenheden en wanneer de periode tot de volgende AR als te lang
beoordeeld wordt, wint het DB indien mogelijk het advies in van de AR omtrent de in te nemen
politieke standpunten en de aspecten van haar werking die een politieke impact hebben. Het volledig
vernieuwde DB vraagt evenwel steeds op de eerste AR-zitting na haar installatie het advies van de AR
omtrent de algemene krijtlijnen voor de jongerenwerking tijdens de lopende legislatuur. De AR spreekt
hierbij niet bindend, al dan niet haar vertrouwen in het voorgelegde project uit.
Het DB informeert de AR over haar politieke werkzaamheden die plaatsvinden tussen de zittingen van
de AR.
Artikel 12.2.6 – Personeelsbeleid
Het DB voert het personeelsbeleid van de vzw en brengt de AR op de hoogte van de beslissingen
betreffende de aanwervingsprocedure, aanwervingen en ontslagen van personeelsleden.
De dagelijkse opvolging van het personeelsbeleid is een bevoegdheid van de Algemeen Voorzitter. Bij
ontstentenis van de Algemeen Voorzitter behoort de opvolging van het personeelsbeleid in volgorde
toe aan de Algemeen Secretaris, de Ondervoorzitter en de Algemeen Penningmeester.
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Artikel 12.2.7 – Belangenoordeel
Het DB oordeelt in toepassing van artikel 26, 3de lid van de statuten en artikel 26 van het IR over de
geldigheid van het algemeen of persoonlijk belang dat een Effectief of toegetreden lid of een derde
wenst aan te tonen.
Artikel 12.2.8 – Handtekenrecht
Op het nationaal vlak behoort het handtekenrecht toe aan de Algemeen Voorzitter, de Algemeen
Secretaris en de Algemeen Penningmeester.
Om de vzw rechtsgeldig te kunnen verbinden, dient de voorzitter en een van de andere bovenvermelde
personen te tekenen.
Artikel 12.3 – De Algemene Vergadering (AV)
Conform de statuten heeft de vzw Jong N-VA een Algemene Vergadering.
Artikel 12.3.1 – Aanstelling afgevaardigde afdelingsraadsleden
Conform artikel 15 van de statuten kan ieder Afdelingsraadslid zich in de Afdelingsraad (AR) kandidaat
stellen voor een vacant mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid in de AV. Vervangers, zoals
bepaald in artikel 12.4.1 van onderhavig IR, worden hierbij niet als Afdelingsraadsleden beschouwd.
De kandidaten voor een mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid in de AV mogen geen RC zijn,
noch lid zijn van het DB en moeten ten minste 1 jaar lid zijn van Jong N-VA.
Aanwezigheid is geen voorwaarde voor verkiesbaarheid.
Het zich kandidaat stellen voor een mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid in de AV gebeurt door
verzending van de kandidatuur naar de Voorzitter van de Afdelingsraad per brief, online
inschrijvingsformulier of e-post.
De verkiezingen voor de vacante mandaten van afgevaardigd afdelingsraadslid in de AV vinden plaats
na de verkiezingen ter voordracht van de DB-leden en de verkiezingen van de RC’s, op dezelfde
vergadering van de Afdelingsraad als de verkiezing van de RC’s.
De Afdelingsraad kan slechts zoveel leden verkiezen als er vacante mandaten zijn voor afgevaardigd
afdelingsraadslid voor de AV.
Elk stemgerechtigd lid ontvangt voor de stemming één stembiljet. Er kan voor maximum het aantal te
begeven mandaten gestemd worden.
De stemming over het mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid voor de AV is geheim.
Verkozen voor mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid voor de AV zijn de kandidaten die bij de
verkiezingen op de AR de helft + 1 van de stemmen behalen, onthoudingen niet meegerekend. Indien
de vereiste meerderheid voor geen enkele kandidaat wordt behaald of er na de stemronde niet
voldoende kandidaten verkozen zijn om alle vacante mandaten in te vullen, wordt een nieuwe
stemronde georganiseerd.
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Indien meerdere stemrondes nodig zijn om een of meerdere verkozene(n) aan te duiden, valt na de
2de stemronde telkens de kandidaat met het minste aantal stemmen af. Indien meerdere kandidaten
een zelfde aantal stemmen behalen, geldt dit voor alle kandidaten met hetzelfde minste aantal
stemmen, behalve als hierdoor slechts één kandidaat overblijft. In dit laatste geval valt tijdens de
volgende stemronde geen enkele kandidaat af.
Na elke stemronde worden de stemmen geteld en wordt indien van toepassing de naam van de
verkozenen bekend gemaakt.
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en jongste aanwezige lid van de AR die geen
kandidaat zijn voor een mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid voor de AV.
Bij eventuele lacunes in de procedure worden aanvullingen tijdens de vergadering zelf gestemd en
goedgekeurd met een 2/3de meerderheid, onthoudingen niet meegeteld.
Artikel 12.3.2 – Beëindiging van het mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid
Indien de legislatuur van de Algemene Vergadering verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.
De afgevaardigde afdelingsraadsleden kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Afdelingsraad,
op voorwaarde dat hiertoe een gemotiveerde motie van wantrouwen werd ingediend bij de Voorzitter
van de Afdelingsraad en de Voorzitter van de AV en deze met de helft + 1 van de stemmen werd
aangenomen in de Afdelingsraad, onthoudingen niet meegerekend. De stemming over de afzetting
van een afgevaardigd afdelingsraadslid is geheim.
Ieder afgevaardigd afdelingsraadslid kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
Voorzitter van de Afdelingsraad en de Voorzitter van de AV.
Een afgevaardigd afdelingsraadslid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
-

Wanneer het afgevaardigd afdelingsraadslid niet meer voldoet aan de inhoudelijke
voorwaarden om afgevaardigd afdelingsraadslid te zijn.
Wanneer het afgevaardigd afdelingsraadslid 3 maal opeenvolgend niet aanwezig is geweest
op de een samenkomst van de AV of de AR, zonder te verontschuldigen.

Een afgevaardigd afdelingsraadslid is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien, met een maximum van 45 dagen.
Het mandaat van afgevaardigd afdelingsraadslid eindigt van rechtswege bij het overlijden van het
afgevaardigd afdelingsraadslid.
Artikel 12.3.3 – Installatievergadering
Binnen de 30 dagen na de voordrachten voor de volledige vernieuwing van het DB, houdt de AV haar
installatievergadering voor de komende legislatuur.
Op de installatievergadering bekrachtigt de AV vooreerst zijn nieuwe samenstelling indien deze
gewijzigd is, waarna ze in overeenstemming met artikel 28 en 29 van de statuten overgaat tot de
aktename van het ontslag met onmiddellijke ingang van de uittredende bestuurders en de benoeming

26

met onmiddellijke ingang van de nieuwe bestuurders. Hierna bekrachtigt de AV wederom zijn nieuwe
samenstelling.
De installatievergadering van een nieuwe AV wordt tot en met de benoeming van de nieuwe
bestuurders voorgezeten door de uittredende Algemeen Voorzitter. Zo deze verhinderd is wordt de
vergadering voorgezeten door het oudste lid van de AV. Van zodra de nieuwe bestuurders benoemt
zijn, neemt de nieuw benoemde Algemeen Voorzitter het voorzitterschap van de vergadering over. Zo
deze verhinderd is wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid van de AV.
Indien de installatievergadering plaatsvindt voor de zitting van de Afdelingsraad waarop de mandaten
van Regiocoördinator volledig vernieuwd worden, dient de AV een tweede keer bijeen te komen
binnen de 30 dagen na de volledige vernieuwing van de mandaten van RC. Op deze tweede
installatievergadering bekrachtigd de AV vooreerst wederom zijn nieuwe samenstelling.
Artikel 12.3.4 – Legislatuur
De legislatuur van de AV loopt af op de installatievergadering die plaats vindt na de voordrachten voor
een volledige vernieuwing van het DB.
Artikel 12.4 – De Afdelingsraad (AR)
De Afdelingsraad groepeert de verschillende entiteiten binnen de werking.
Artikel 12.4.1 – Samenstelling
De Afdelingsraad wordt samengesteld uit twee vertegenwoordigers per afdeling en maximum 1
gecoöpteerd lid uit een gemeente of district waar die gedomicilieerd is en waar geen Lokale Afdeling
en Intergemeentelijke Afdeling bestaat. De vergadering wordt aangevuld met de AV-leden, die er
integraal deel van uitmaken.
De twee Afdelingsraadsleden per Afdeling worden verkozen door het Afdelingsbestuur (AB). Indien het
AB nalaat deze leden te verkiezen worden de Afdelingsvoorzitter en de Afdelingssecretaris aangesteld
als afdelingsraadslid. Het AB kan tevens twee vervangers aanduiden. Indien geen vaste vervanging is
voorzien, zal de vervanging ad hoc gebeuren.
De gecoöpteerde AR-leden worden verkozen door de Afdelingsraad zelf. Dit gebeurt telkens als eerste
agendapunt op de zitting van de AR, tenzij de vergadering hier anders over beslist.
Wanneer een nieuwe afdeling wordt opgericht, krijgt deze automatisch twee vertegenwoordigers in
de Afdelingsraad. Eventuele gecoöpteerde leden die woonachtig zijn in het werkingsgebied van een
nieuwe lokale Afdeling worden vervangen door de vertegenwoordigers van hun afdeling.
Artikel 12.4.2 – Samenkomst
De Afdelingsraad komt minstens vier keer per jaar samen.
Artikel 12.4.3 – Stemrecht
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Behoudens de bepalingen in het volgende lid hebben alle leden van de AR gelijk stemrecht, zijnde één
stem. Dit geldt ook voor de vervangende AR-leden wanneer het effectief lid dat zij vervangen niet
aanwezig is. Het intern reglement van de Afdelingsraad kan op dit lid gemotiveerd afwijkingen voorzien
bij wijze van tuchtmaatregel.
De personeelsleden van Jong N-VA en de leden van het Bestuursorgaanhebben geen stemrecht in de
Afdelingsraad. De regiocoördinatoren hebben, behoudens indien anders bepaald, enkel stemrecht in
de AR wanneer ze ook als Afdelingsraadslid voor een afdeling in de AR zetelen.
Artikel 12.4.4 – Quorum
Om geldig te vergaderen moet minstens 1/5de van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Artikel 12.4.5 – Voorzitterschap
Het lid dat conform artikel 12.2.1.3 van onderhavig IR als kandidaat Afdelingsraadsvoorzitter aan de
AV wordt voorgedragen en door de AV als bestuurder van de vzw wordt benoemd, wordt automatisch
aangesteld als voorzitter van de Afdelingsraad.
Artikel 12.4.6 – Bevoegdheden
De bevoegdheden van de Afdelingsraad zijn:
-

-

Het conform de statuten voordragen van de bestuurders van de vzw, met uitzondering van de
Algemeen Voorzitter en het N-VA-Partijbestuurslid;
Het conform onderhavig IR verkiezen van de RC’s en de afgevaardigde afdelingsraadsleden in
de AV;
Het conform de statuten en het IR indienen van een gemotiveerde Motie van Wantrouwen
tegen een bestuurder, RC of afgevaardigd afdelingsraadslid in de AV;
Het geven van advies over de amendementen die door het DB van Jong N-VA worden
ingediend op de ontwerpcongresteksten van de N-VA-congressen, waarbij de
Congrescommissie overeenkomstig art. 12.5.3 van onderhavig IR als voorbereidende
werkgroep en adviesorgaan ten aanzien van de AR optreedt.
Het overeenkomstig art. 12.5.1 van onderhavig IR bepalen van het thema van het Congres.
Het geven van adviezen aan het DB, de AV, de RC’s, de afdelingen, waarbij een afwijking op
het advies door het bevoegde orgaan moet gemotiveerd worden;
Het beoordelen van de algemene krijtlijnen voor de jongerenwerking tijdens de lopende
legislatuur, zoals voorgesteld door het DB;
De aktename van de beslissingen van het DB betreffende de aanwervingsprocedure, de
aanwerving en het ontslag van personeelsleden

Het DB kan naast deze bevoegdheden, conform de statuten, bijkomende bevoegdheden aan de AR
delegeren.
Artikel 12.4.7 – Interne werking
De Afdelingsraad kan zijn eigen werking bepalen aan de hand van een eigen intern reglement dat
kadert binnen de statuten van de vzw en dit IR. De AV houdt toezicht op de conformiteit.
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Artikel 12.5 – Het Congres
Het Congres is het hoogste orgaan aangaande de politieke werking binnen Jong N-VA.
Artikel 12.5.1 – Samenkomst
Het Congres komt samen ter bespreking van een onderdeel van het politiek programma. De
Afdelingsraad bekrachtigt het thema of de thema’s van dit congres.
Artikel 12.5.2 – Stemrecht
Op het Congres heeft elk lid dat minstens drie maanden lid is van Jong N-VA gelijk stemrecht, zijnde
één stem.
Artikel 12.5.3 – De CCongrescommissie
De Congrescommissie staat in voor de voorbereiding van het Congres. Bovendien treedt de
Congrescommissie in overeenstemming met artikel 12.4.6 van onderhavig IR op als voorbereidende
werkgroep en adviesorgaan ter gelegenheid van het AR-advies over de amendementen die door het
DB van Jong N-VA worden ingediend op de ontwerpcongresteksten van de N-VA-congressen.
De Congrescommissie bestaat uit:
 een Congresvoorzitter, voorgedragen door het DB en bekrachtigd door de AR;
 de leden van de Algemene Vergadering;
 de Congresondervoorzitter;
 de voorzitters van de commissiewerkgroepen.
Alle leden van de Congrescommissie zijn stemgerechtigd.
Artikel 12.5.4 – Bevoegdheden
Het Congres oefent de gedelegeerde bevoegdheden uit die door het DB aan dit orgaan werden
toebedeeld.
Artikel 12.6 – De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering groepeert alle leden van de vzw Jong N-VA.
Artikel 12.6.1 – Samenkomst
De Algemene Ledenvergadering komt minstens samen in de maand waarin het volledige DB vernieuwd
wordt.
Artikel 12.6.2 – Stemrecht
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Op de ALV heeft elk lid dat minstens drie maanden lid is van Jong N-VA gelijk stemrecht, zijnde één
stem.
Artikel 12.6.3 – Bevoegdheden
De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering zijn:
-

Het conform de statuten voordragen van de Algemeen Voorzitter en het N-VAPartijbestuurslid.
De gedelegeerde bevoegdheden door het DB of de AR aan dit orgaan toebedeeld.

ARTIKEL 13 – Nationale Werkgroepen (NWG)
Het DB, de AV of de AR kan op eigen initiatief of op voorstel van elk lid een Nationale Werkgroep
(NWG) installeren. De NWG is toegankelijk voor alle leden van de vzw Jong N-VA en dient te worden
voorgezeten door een lid.

HOOFDSTUK II – VERTEGENWOORDIGERS

AFDELING 1 – Algemeen
ARTIKEL 14 – Onverenigbaarheden
Personeelsleden van de vzw Jong N-VA worden niet namens Jong N-VA afgevaardigd naar de Partijraad
of het Partijbestuur van de N-VA.
AFDELING 2 – Afvaardiging naar N-VA-organen
ARTIKEL 15 – Partijbestuur
Conform artikel 3.54 van de partijstatuten van de N-VA duidt Jong N-VA een lid aan dat namens Jong
N-VA zal zetelen in het Partijbestuur van de N-VA.
Artikel 15.1 – Aanduiding
Het lid dat conform artikel 12.2.1.2 van onderhavig IR als kandidaat N-VA-Partijbestuurslid aan de AV
wordt voorgedragen en door de AV als bestuurder van de vzw wordt benoemd, wordt automatisch
aangeduid als het lid dat conform artikel 3.54 van de partijstatuten van de N-VA namens Jong N-VA zal
zetelen in het Partijbestuur van de N-VA.
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Artikel 15.2 – Beëindiging mandaat
Het N-VA-Partijbestuurslid dat conform dit IR wordt aangeduid, verliest van rechtswege zijn zetel in
het Partijbestuur van N-VA op het ogenblik dat zijn mandaat in het DB wordt beëindigd.
Artikel 15.3 – Vrijwillig ontslag
Indien het aangeduid N-VA-Partijbestuurslid ontslag neemt uit het Partijbestuur van N-VA verliest het
lid de hoedanigheid van N-VA-Partijbestuurslid in de zin van de statuten en onderhavig IR en wordt
conform de toepasselijke regelgeving in de statuten en onderhavig IR een nieuw N-VA-Partijbestuurslid
aangesteld.
ARTIKEL 16 – Partijraad
Conform artikel 3.42 van de partijstatuten van de N-VA duidt het DB van Jong N-VA twee leden aan die
namens Jong N-VA deel zullen uitmaken van de Partijraad van de N-VA.
Artikel 16.1 – Aanduiding
Op de eerste vergadering van het nieuw verkozen DB wordt de aanduiding van de vertegenwoordigers
van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA geagendeerd. Bij beëindiging van het
vertegenwoordigingsmandaat of vrijwillig ontslag uit het vertegenwoordigingsmandaat, wordt de
aanduiding van de nieuwe vertegenwoordiger(s) geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van
het DB.
De aanduiding als vertegenwoordiger van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA geldt, behoudens
beëindiging van het mandaat of ontslag tot het einde van de legislatuur van het DB.
Behoudens de Algemeen Voorzitter en het N-VA-Partijbestuurslid, die conform de statuten van de NVA automatisch deel uitmaken van de Partijraad, kan elk DB-lid zich kandidaat stellen voor een vacant
mandaat als vertegenwoordiger van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA.
De DB-leden die geïnteresseerd zijn in een vacant mandaat als vertegenwoordiger van Jong N-VA in
de Partijraad van de N-VA stellen zich staande de vergadering waarop de aanduiding geagendeerd
staat kandidaat.
Het DB streeft naar een consensus over de aanduiding van de kandidaten. Wanneer overeenstemming
wordt bereikt worden de consensuskandidaten voor het vertegenwoordigingsmandaat aangeduid.
Indien er na beraadslaging meer kandidaten overblijven dan vacante mandaten te begeven, wordt er
door het DB gestemd over de kandidaturen. Per vacant mandaat wordt een afzonderlijke stemming
georganiseerd.
Bij de stemming beschikt elk aanwezig stemgerechtigd lid van het DB over een stembiljet, waarop alle
kandidaten voor het mandaat als vertegenwoordiger van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA
vermeld staan. Er kan voor slechts 1 van de kandidaten gestemd worden.
Verkozen voor het te begeven mandaat is diegene de het hoogste aantal stemmen behaalt. Bij staking
van stemmen is de stem van de Algemeen Voorzitter doorslaggevend.
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De aanduiding van de vertegenwoordigers van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA wordt
voorgelegd aan de eerstvolgende AR, die de beslissing van het DB ofwel positief ofwel negatief
adviseert. In het eerste geval kunnen de aangeduide DB-leden zitting nemen in de Partijraad van de NVA. In het tweede geval dient het DB de procedure in dit artikel te hernemen op de eerstvolgende
vergadering van het DB of op deze vergadering gemotiveerd beslissen de aanduiding te handhaven.
Artikel 16.2 – Beëindiging mandaat
De Partijraadsleden die door Jong N-VA worden aangeduid verliezen van rechtswege hun zetel in de
Partijraad van de N-VA op het ogenblik dat hun mandaat in het DB wordt beëindigd.
De vertegenwoordigers van Jong N-VA in de Partijraad van de N-VA kunnen te allen tijde worden
ontslagen door het DB, op voorwaarde dat hiertoe een gemotiveerde motie van wantrouwen werd
ingediend bij de Algemeen Voorzitter en deze met de helft + 1 van de stemmen door het DB werd
aangenomen. De stemming over de afzetting van een afgevaardigd partijraadslid is geheim.
Artikel 16.3 – Vrijwillig ontslag
Indien een aangeduid Partijraadslid ontslag neemt uit de Partijraad van de N-VA duidt het DB volgens
de procedure in artikel 16.1 van onderhavig IR een vervanger aan.
ARTIKEL 17 – Provinciaal Overlegcomité
Het Bestuursorgaan duidt de vertegenwoordigers van Jong N-VA in de verschillende Provinciaal
Overlegcomités van de N-VA aan.
De vertegenwoordiger van Jong N-VA in het Provinciaal Overlegcomité van de N-VA moet woonachtig
zijn in de respectievelijke provincie.
De aanduiding van de vertegenwoordigers van Jong N-VA in de verschillende Provinciaal
Overlegcomités van de N-VA wordt voorgelegd aan de eerstvolgende AR, die de beslissing van het DB
ofwel positief ofwel negatief adviseert. In het eerste geval kunnen de aangeduide vertegenwoordigers
zitting nemen in het respectievelijke Provinciaal Overlegcomité van de N-VA. In het tweede geval dient
het DB de procedure in dit artikel voor de betreffende Provinciale Overlegcomités van de N-VA te
hernemen op de eerstvolgende vergadering van het DB of op deze vergadering gemotiveerd beslissen
de aanduiding te handhaven.
AFDELING 3 – Afvaardiging naar overige organisaties
ARTIKEL 18 – Externe afvaardiging
Het DB bepaalt de Jong N-VA afgevaardigden bij externe organisaties.
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TITEL III – WERKING VAN DE GELEDINGEN
HOOFDSTUK I – BESTUURSWERKING

AFDELING 1 – Partijtucht
ARTIKEL 19 – Bestuursgezag
De hiërarchie en het gezag van de besturen op elk vlak moet door alle leden worden aanvaard en
geëerbiedigd.
ARTIKEL 20 – Codex
Kaderleden en Afdelingsraadsleden van de vzw Jong N-VA houden zich onverkort aan de ‘Codex van
de mandatarissen, bestuursleden en kandidaat-mandatarissen’ van de Nieuw-Vlaamse Alliantie,
goedgekeurd op 26 mei 2018, zoals in bijlage bij onderhavig IR bijgevoegd.
AFDELING 2 – Beslissingsproces
ARTIKEL 21 - Beslissingsmeerderheid
Tenzij door statuten, IR of intern reglement van een bestuur anders wordt bepaald, worden
beslissingen steeds bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
ARTIKEL 22 - Stemprocedure
Stemmingen gebeuren, tenzij door statuten, IR of intern reglement van een orgaan anders wordt
bepaald, steeds bij handopsteking, tenzij bij stemmingen over personen of als één van de
stemgerechtigde leden van een vergadering om een geheime stemming verzoekt.
ARTIKEL 23 - Volmachten
Volmachten moeten ter inzage zijn bij aanvang van de vergadering.
Elke volmacht draagt de naam van de volmachtgever en de volmachtnemer, de vergadering waarvoor
volmacht wordt gegeven, de datum waarop de volmacht wordt uitgevaardigd en de handtekening van
de volmachtgever.
Men kan volmachten laten geworden via post , online inschrijvingsformulier of via e-post.
Een kaderlid kan slechts één volmacht toekennen aan een ander kaderlid. Als kaderlid moet begrepen
worden: de leden van het DB en de AV op nationaal niveau of de leden van het AB op lokaal niveau.
Op de ALV, het Congres en de AR en bij bestuursverkiezingen op het lokaal niveau kan niet met
volmacht worden gestemd.
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HOOFDSTUK II - TOEZICHT

AFDELING 1 – Actief toezicht
ARTIKEL 24 – Toezicht op verklaringen van bestuursleden
Elk bestuur houdt op zijn niveau toezicht op de inhoud van alle publicaties en publieke verklaringen
van zijn bestuursleden.
ARTIKEL 25 – Hiërarchische aanwezigheidsmachtiging
DB-leden en RC’s kunnen binnen hun werkingsgebied steeds met adviserende stem vergaderingen van
een lager bestuur bijwonen.
De personeelsleden van Jong N-VA kunnen iedere vergadering van een geleding, college of commissie
van Jong N-VA met raadgevende stem bijwonen.
AFDELING 2 – Post factum toezicht
ARTIKEL 26 – Hoger beroep
Tegen de beslissingen van alle besturen alsook tegen alle verkiezingen kan elk bestuur en elk
stemgerechtigd lid, of een derde die een persoonlijk of algemeen belang kan doen gelden, hoger
beroep aantekenen, behalve wanneer anders bepaald.
Artikel 26.1 – Beroepscollege
Tegen de beslissingen van of verkiezingen binnen het AB wordt hoger beroep aangetekend bij het DB.
Tegen de beslissingen van de RC’s wordt hoger beroep aangetekend bij het DB.
Tegen de beslissingen van of verkiezingen binnen het DB wordt hoger beroep aangetekend bij de AV.
Hierna wordt het DB dat of de AV die het hoger beroep dient te behandelen ‘het beroepscollege’
genoemd.
Artikel 26.2 – Modaliteiten
Hoger beroep wordt aangetekend bij gemotiveerd verzoekschrift, bij ter post aangetekende brief
toegezonden aan de voorzitter van het beroepscollege of tegen ontvangstbewijs afgegeven.
Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid:
- de voornaam, naam, adres, hoedanigheid en handtekening van de appellant of van de
voorzitter en de secretaris van de raad of het bestuur dat hoger beroep aantekent;
- de beslissing waartegen hoger beroep wordt aangetekend;
- het algemeen of persoonlijk belang dat de appellant inroept;
- de motieven waarom hoger beroep wordt aangetekend en de middelen waarop het hoger
beroep steunt.
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Artikel 26.3 – Beroepstermijn
Het beroepsverzoekschrift moet, behoudens andersluidende bepaling, uiterlijk de vijfde dag na de dag
waarop de beslissing werd genomen, vernomen of ter kennis werd gegeven, worden toegezonden of
afgegeven aan de voorzitter van het beroepscollege.
Is deze vervaldag een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 26.4 – Procedure
Onmiddellijk nadat zij het beroepsverzoekschrift hebben ontvangen, geven de voorzitter en de
secretaris van het beroepscollege hiervan melding aan de appellant en aan respectievelijk de voorzitter
en de secretaris van het bestuur dat of de RC die de bestreden beslissing heeft genomen.
Degene die de klacht ontvangen heeft onderzoekt het hoger beroep en hoort daarbij alle betrokken
partijen, waarna verslag wordt uitgebracht bij het beroepscollege. Het beroepscollege kan alle
onderzoeksmaatregelen bevelen die het nuttig acht.
Het beroepscollege doet uitspraak binnen de maand nadat het hoger beroep werd aangetekend. Deze
termijn kan tijdens de maanden januari, juli en augustus worden geschorst.
Het beroepscollege laat zich leiden door de statuten, het Intern Reglement en de krachtens deze
documenten genomen beslissingen, de ‘Codex van de mandatarissen, bestuursleden en kandidaatmandatarissen’ (zie bijlage) en door het algemeen belang van de vzw Jong N-VA en van de partij N-VA.
Artikel 26.5 – Quorum
Het beroepscollege kan slechts geldig beraadslagen en stemmen wanneer 2/3de van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 26.6 – Beslissingsmogelijkheden
Het beroepscollege kan met 2/3de meerderheid de bestreden beslissing vernietigen en vervolgens met
gewone meerderheid ofwel zelf een beslissing nemen, dan wel het bestuur of de raad die de
vernietigde beslissing heeft genomen opdragen opnieuw te beslissen. Het beroepscollege kan in
voorkomend geval richtlijnen opleggen.
Verkiezingen kunnen alleen dan worden nietig verklaard, wanneer de ingeroepen onregelmatigheden
de uitslag werkelijk hebben beïnvloed.
Artikel 26.7 – Kennisgeving
De beslissing wordt door de voorzitter en de secretaris van het beroepscollege binnen de week ter
kennis gebracht van de appellant en van het bestuur of de raad die de bestreden beslissing heeft
genomen. Het beroepscollege moet de uitvoering van de beslissing ook opvolgen.
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ARTIKEL 27 – Hiërarchische vernietiging
Het DB of de RC kan een beslissing van een AB op eigen initiatief gemotiveerd te niet doen. In het geval
het initiatief uitgaat van een RC meldt deze dit onverwijld aan het DB.
De AV kan een beslissing van het DB op eigen initiatief gemotiveerd te niet doen voor zover deze
beslissing in strijd is met de statuten of het IR.
De regelgeving bepaald in artikel 26 is in deze gevallen voor zover toepasselijk analoog van toepassing.
ARTIKEL 28 – Verzoenings- en Tuchtregeling
Leden die het gezag van een bestuur ondermijnen, die de codex van mandatarissen niet naleven, die
weigeren zich neer te leggen bij definitieve bestuursbeslissingen of door hun gedrag of houding de
organisatie in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen het voorwerp uitmaken van een
Verzoenings- en Tuchtprocedure.
Artikel 28.1 – Schorsing
Personen die volgens artikel 28 van onderhavig IR het voorwerp kunnen uitmaken van een
Verzoenings- en Tuchtprocedure kunnen op gemotiveerde manier in hun functies en/of als lid
geschorst worden door het DB bij 2/3de meerderheid, hetzij op initiatief van het DB of de AV, dan wel
op voorstel van het bestuur van de afdeling waarvan de betrokkene deel uitmaakt.
De schorsing van een lid leidt automatisch tot het opstarten van een Verzoenings- en Tuchtprocedure
tegen dat lid. De schorsingsbeslissing moet samen met het dossier binnen de week worden ingediend
bij de voorzitter van de Verzoenings- en Tuchtcommissie.
De schorsing geldt voor een termijn van ten hoogste vier maanden vanaf de beslissing.
Artikel 28.2 – Verzoenings- en Tuchtprocedure (V&T-procedure)
Het DB of de AV kan op eigen initiatief, dan wel op voorstel van de RC of het bestuur van de afdeling
waarvan de betrokkene deel uitmaakt, besluiten een Verzoenings- en Tuchtprocedure op te starten
tegen leden die volgens artikel 28 van onderhavig IR het voorwerp kunnen uitmaken van deze
procedure. Het opstarten van Verzoenings- en Tuchtprocedure leidt niet automatisch tot de schorsing.
Artikel 28.2.1 – Kennisgeving procedure
Het orgaan dat besluit de V&T-procedure op te starten stuurt haar gemotiveerde beslissing, samen
met het dossier, binnen de week na de beslissing naar de voorzitter van de Verzoenings- en
Tuchtcommissie en doet hiervan melding op de eerstvolgende vergadering van de AV.
De Algemeen Secretaris brengt de betrokkenen in het dossier binnen de week na de beslissing op de
hoogte van de beslissing.
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Artikel 28.2.2 – Verzoenings- en Tuchtcommissie
Per jaar wordt een Verzoenings-en Tuchtcommissie opgericht bestaand uit:
- Drie Regionale Coördinatoren, geloot door de AV;
- Drie leden van het DB, met uitsluiting van de Algemeen Voorzitter, geloot door het DB en
indien mogelijk elk woonachtig in een andere Regio;
- Drie leden van de AR, geloot door de AR en elk woonachtig in een andere Regio.
Een geloot lid kan weigeren deel uit te maken van de Verzoenings- en Tuchtcommissie of er
gemotiveerd uit ontslag nemen door melding hiervan aan de voorzitter van de Verzoenings- en
Tuchtcommissie en aan de voorzitter van de geleding waarin het geloot werd. In dit geval houdt de
geleding dat het lid geloot had onverwijld een nieuwe loting ter invulling van het vacant mandaat.
Een lid van een Verzoenings- en Tuchtcommissie dat zelf betrokken is in een procedure kan niet zetelen
en wordt ad hoc bij loting vervangen door een lid van de geleding waaruit het betrokken lid in de V&Tcommissie zetelt. Het vervangend lid mag niet afkomstig zijn uit dezelfde regio van het te vervangen
betrokken lid.
Leden van een Verzoenings- en Tuchtcommissie die afkomstig zijn uit de regio van de leden die
betrokken zijn in de procedure, verliezen voor het te behandelen dossier hun zetel in de V&Tcommissie. Deze zetel wordt niet vervangen.
Het voorzitterschap wordt bij beslissing van de Verzoenings- en Tuchtcommissie waargenomen door
één van de RC’s. Het secretariaat wordt waargenomen door een DB-lid. Voor deze mandaten kan een
beurtrol bepaald worden.
Artikel 28.2.3 – Procedure
Binnen de twee weken na ontvangst van het dossier door de voorzitter komt de Verzoenings- en
Tuchtcommissie samen op uitnodiging van haar voorzitter om het dossier te onderzoeken. Zij moet in
het verdere verloop van haar werkzaamheden de verschillende betrokken partijen horen, hun dossier
en nota's in ontvangst nemen en een rapport opstellen met de respectievelijke standpunten. Dit
rapport wordt bezorgd aan de Algemeen Secretaris.
De betrokken partijen kunnen zich doorheen de procedure laten vertegenwoordigen door een
vertrouwenspersoon of raadsman. Zij kunnen zich ook louter schriftelijk tot de commissie wenden.
De Verzoenings- en Tuchtcommissie bepaalt zelf haar agenda binnen de termijnen die elders in dit IR
worden genoemd. Zij moet daarbij de betrokken partijen voldoende mogelijkheden bieden hun
verhaal te doen. De partijen die in de procedure betrokken zijn respecteren de agenda.
Artikel 28.2.4 – Termijnen
Binnen twee maanden na haar eerste vergadering moet de Verzoenings- en Tuchtcommissie haar
rapport, haar besluit en haar voorstel tot verzoening of tot tuchtmaatregel aan de AV zenden. De
Verzoenings- en Tuchtcommissie beslist bij eenvoudige meerderheid, onthoudingen niet
meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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Op de eerstvolgende vergadering van de AV brengt de voorzitter van de Verzoenings- en
Tuchtcommissie mondeling verslag uit over het geheel en licht het voorstel toe, waarna de AV zich
onmiddellijk uitspreekt.
Artikel 28.2.5 – Verzoenings- en Tuchtmaatregelen
De verzoenings- en tuchtcommissie zal steeds in eerste instantie een verzoening nastreven.
De Verzoenings- en Tuchtcommissie kan het DB vragen om opheffing van de beslissing tot schorsing
bedoeld in artikel 28.1 van onderhavig IR indien dit tot een eventuele verzoening kan bijdragen.
De V&T-commissie kan echter ook volgende tuchtmaatregelen voorstellen, dit in orde van
belangrijkheid:
A. de blaam
B. de schorsing in een bestuursfunctie en/of als lid, voor ten hoogste 6 maanden, met
kennisgeving aan de geleding en de Algemeen Secretaris van Jong N-VA.
C. de schorsing in een bestuursfunctie en /of als lid, voor de rest van de bestuurstermijn, met
kennisgeving aan de geleding en de Algemeen Secretaris van Jong N-VA.
D. de uitsluiting, met kennisgeving aan de geleding en de Algemeen Secretaris van Jong N-VA en
verzending van het dossier aan het partijbestuur van de N-VA.
Artikel 28.2.6 – Beslissing
De AV beslist bij gewone meerderheid over de te nemen maatregel, behalve voor de uitsluiting
waarvoor een 2/3de meerderheid is vereist. Er wordt het eerst gestemd over het meest vérstrekkend
voorstel van tuchtmaatregel.
Bij verwerping kan steeds een minder vérstrekkende tuchtmaatregel worden voorgesteld.
Artikel 28.2.7 – Kennisgeving beslissing
De beslissing van de AV moet binnen de week door de Algemeen Secretaris aan de betrokkenen
worden betekend.
Artikel 28.3 – Discretieplicht
Alle aanhangig gemaakte klachten moeten steeds intern blijven en met de grootste discretie worden
behandeld.
Artikel 28.3 –Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)
Het bestuursorgaan stelt in het begin van haar mandaat een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit
(API) aan.
De API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij leden of andere betrokkenen terechtkunnen met
een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en
seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan
preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
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DE API waarborgt de nodige integriteit van de leden en waarborgt de vertrouwelijkheid.
Problematieken worden op een gedegen manier opgevolgd en, indien nodig in het belang van de
vzw, meegedeeld aan het Bestuursorgaan.
De API heeft recht een opleiding inzake API te volgen, na goedkeuring van het Bestuursorgaan. De
kosten hiervan worden door de vzw gedragen.
HOOFDSTUK III - VERMOGEN

AFDELING 1 – EIGENDOM
ARTIKEL 29 – Eigendom van entiteiten
Alle fondsen, schulden, schuldvorderingen en roerende en onroerende goederen die zich bevinden
binnen de verschillende geledingen van de vzw Jong N-VA, zijn eigendom van de vzw Jong N-VA.
ARTIKEL 30 – Bewaring financiële activa
Alle bestuursniveaus, met uitzondering van de regio’s, kunnen rekeningen openen bij financiële
instellingen met kennisgeving hiervan aan de Algemeen Penningmeester. Het Bestuursorgaan kan ten
allen tijde gemotiveerd het beheer van de betreffende rekeningen overnemen als het belang van de
vzw Jong N-VA dit vereist.
AFDELING 2 – FINANCIEN
ARTIKEL 31 – Financieel beheer
Het financieel beheer gebeurt door en onder de verantwoordelijkheid van elk bestuur op zijn niveau.
Op alle bestuursniveaus worden de financiële bewegingen uitgevoerd door de penningmeester, in
opdracht en onder controle van zijn bestuur.
Bij onregelmatigheden of problemen op lokaal niveau wordt de RC op de hoogte gebracht. De RC
brengt hierover dan verslag uit bij de Afdelingsraadsvoorzitter die het DB informeert.
ARTIKEL 32 – Inkomsten
De inkomsten van de organisatie zijn: de lidgelden en abonnementsgelden, de opbrengst van de
verschillende activiteiten en beheersdaden, de subsidies en de giften.
De AV regelt de verdeling van deze inkomsten en bepaalt de bijdragen te betalen door de lagere
besturen.

ARTIKEL 33 – Boekhouding
De boekhouding op nationaal niveau wordt uitgevoerd volgens de regels van de dubbele boekhouding.
Voor elke verrichting moet een bewijskrachtig stuk voorhanden zijn. Inzake de te voeren boekhouding
zal de Algemeen Penningmeester zich laten inspireren door de wet van 17 juli 1975 betreffende de
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.
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Op voorstel van de Algemene Penningmeester legt het DB de minimumnormen vast van de te voeren
boekhoudingen op lagere bestuursniveaus.
Artikel 33.1 – Boekhoudkundige controle
De boekhouding wordt ten minste jaarlijks gecontroleerd door:
- de Algemene Vergadering die deze al dan niet goedkeurt.
- de Algemeen Penningmeester wat betreft de boekhoudingen op het lokaal niveau.
De Algemeen Penningmeester heeft controlebevoegdheid op alle bestuursniveaus. Minstens één maal
per jaar leggen de afdelingen hun kastoestand voor aan de Algemeen Penningmeester.
Artikel 33.2 – Jaarrekening
Voor het einde van het eerste kwartaal wordt de jaarrekening voorgelegd over het afgesloten
boekjaar. De bewijsstukken worden ter beschikking gehouden.
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BIJLAGE
CODEX VAN DE MANDATARIS, BESTUURSLEDEN EN KANDIDAAT-MANDATARISSEN

Deze codex bevat de essentiële plichten en gedragscode waar de N-VA-mandatarissen, kandidaatmandatarissen en bestuursleden zich toe verbinden, met het oog op het respecteren van de grondslagen en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de N-VA zoals opgenomen in art. 1.1. van de
statuten.
De N-VA-mandatarissen, kandidaat-mandatarissen en bestuursleden verbinden er zich toe om bij het
vervullen van hun mandaat of opdracht, in hun onderlinge relaties en contacten, bij hun activiteiten en
het nemen en uitvoeren van beslissingen, bij hun communicatie, en in het algemeen bij alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de N-VA in de ruimste zin, om:

Statuten – doelstellingen – grondslagen van de N-VA
1. De volgende bepalingen na te leven, te doen naleven en te verdedigen:
de partijstatuten;
de beginselverklaring en het manifest van 13 oktober 2001;
- deze codex;
de verkiezingsprogramma’s en de standpunten van de N-VA of haar organen op elk bestuursniveau;
- de beslissingen genomen door alle organen van de N-VA inclusief de richtlijnen van het N-VApartijsecretariaat zoals beslist door de nationale partijorganen.
- de afgesloten bestuursakkoorden door de N-VA op elk bestuursniveau;
de kieswetgeving;
het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM);
2. Het algemeen belang en de doelstellingen van de N-VA steeds te laten primeren;
3. De hiërarchie en het gezag van de partijorganen te respecteren op alle niveaus en de genomen
beslissingen loyaal uit te voeren;
4. Beslissingen te nemen via het democratische besluitvormingsproces overeenkomstig de statuten,
met respect voor het algemeen belang, het belang van de N-VA en dat van de groep, en (indien
van toepassing) de rechten van verdediging;
5. Persoonlijke ambitie en rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen ondergeschikt te
maken aan het partijbelang;
6. Op een democratische, wettelijke en ethisch correcte wijze te handelen, zowel ten aanzien van de
partijgenoten, de politieke medestanders en tegenstanders;

Samenwerking en organisatie
7. Alles in het werk te stellen voor de realisatie van de statuten en het partijprogramma;
8. Actief mee te werken aan de uitbouw van de N-VA en bereid te zijn om ter beschikking te staan van
de partij, onder meer bij de werking van alle partijorganen, de lijstvorming, de organisatie van verkiezingen en de aanvaarding van mandaten;
9. De samenwerking van de groep in alle organen en op alle bestuursniveaus voorop te stellen door
het maken en houden van afspraken, beraadslaging, delen van kennis en informatie en het verlenen
van bijstand in woord en daad;
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10. Op de hoogte te blijven van de N-VA-standpunten via deelname aan bestuursvergaderingen, vorming en lectuur;
11. Een mandaat terug te geven aan de partij indien men dit niet langer namens de N-VA wenst uit te
voeren;

Communicatie
12. Het bewaken van en rekening houden met het programma, de standpunten, de doelstellingen en
de belangen van de N-VA in alle contacten en communicatie, inclusief deze op sociale media;
13. Een open dialoog en wederzijdse communicatie tussen de organen van de N-VA en de mandatarissen, en tussen mandatarissen onderling te bevorderen;
14. De N-VA of haar leden niet publiek af te vallen en eendrachtig en solidair te handelen;
15. Inhoudelijke besprekingen en meningsverschillen intern te houden en niet publiek te maken;
16. Vertrouwelijkheid en discretie van besprekingen, beslissingen en discussies ten aanzien van derden
te bewaren;
17. De wijze van communicatie, contacten met de pers, bekendmaking van feiten en beslissingen zoals
vastgelegd door de N-VA en haar organen strikt na te leven of hierover vooraf overleg te plegen,
zeker indien die communicatie een invloed kan hebben op de reputatie en het imago van de partij,
haar organen of de leden;
18. Voor de oplossing van conflicten bij voorrang beroep te doen op bemiddeling door de daartoe aangestelde partijorganen;
19. De N-VA de toestemming geven dat minimaal de volgende persoonsgegevens publiek kenbaar
gemaakt worden gedurende de looptijd van de functie: naam, foto en N-VA e-mailadres, bij functies
of procedures waar dit noodzakelijk is kunnen meer persoonsgegevens publiek kenbaar gemaakt
worden (adres, telefoonnummer, gsm-nummer, biografie, curriculum vitae);
20. De richtlijnen en de wetgeving rond het gebruik van databestanden en privacywetgeving na te leven;

Realisatie doelstellingen partij
21. Als middel voor de realisatie van de doelstellingen van de partij, te streven naar deelname aan de
macht op elk bestuursniveau, zonder dat dit een doel op zich wordt;
22. Bij coalitievorming te streven naar een billijk en evenwichtig bestuursakkoord, waarin de doelstellingen en het programma van de N-VA maximaal gerealiseerd wordt;
23. Kwaliteit, integriteit, objectiviteit, het belang en de doelstellingen van de partij steeds te laten primeren, zowel bij lijstvorming, benoemingen en verlenen van mandaten op elk niveau;
24. Afdrachten stipt en correct te betalen overeenkomstig de toepasselijke statutaire bepalingen;
25. Afspraken te maken en na te leven inzake publieke tussenkomsten in alle politieke organen;

Gedragscode
26. Professioneel, respectvol en integer zijn/haar mandaat of bestuursfunctie uit te oefenen. Dit zowel
in relatie tot N-VA-leden, leden van andere partijen en andere burgers.
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27. Vermijden dat zijn/haar gedrag en handelen het vertrouwen van het publiek en van de partij ernstig
aantast – inclusief het gedrag buiten de uitoefening van hun functie.

Ondertekening codex
28. Akkoord te gaan met de codex door deze te ondertekenen bij het kandidaat stellen voor een bestuursfunctie of coöptatie en bij de ondertekening van een N-VA-kandidatenlijst.

Naam:

Afdeling:
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