
 Congresreglement 2023 

1. Openbaarheid  

Het congres is open voor alle N-VA-leden en voor genodigden op vertoon van hun uitnodiging.  

2. Stemrecht  

Kiesgerechtigde leden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en ten minste 3 maanden 
lid zijn.  

Voor de deelname aan het congres wordt uitgegaan van een voorafgaande inschrijving (ten 
laatste 10 dagen voor het congres). Wie vooraf zijn deelname meldt, krijgt aan het onthaal 
meteen een persoonlijke stemkaart. Anderen krijgen de stemkaart pas overhandigd na 
voorlegging van de N-VA- lidkaart of na aankruising op de ledenlijst.  

Congresvoorzitter en Congrescommissie  

3. Congresvoorzitters 

De congresvoorzitters zitten het congres voor.  

Ze leiden de congresbesprekingen in goede banen. Ze bepalen onder meer de precieze agenda, 
leggen de volgorde van de besprekingen en van de stemmingen vast, verdelen de spreektijd en 
kunnen aan de vergadering concrete voorstellen doen.  

4. Congrescommissie  

De inhoudelijke congresbegeleiding wordt toevertrouwd aan de congrescommissie.  

De congrescommissie heeft onder andere de volgende taken:  

• de ontwerp-congrestekst en de ingediende amendementen tot een gecoördineerde  

congrestekst verwerken en daarbij desgewenst advies uitbrengen over de ingediende  
amendementen (zie punt 5);  

• na de discussies en stemmingen in de sectievergaderingen, de plenaire sessie 
voorbereiden  

(zie punt 7).  

Overeenkomstig de statuten wordt de congrescommissie samengesteld uit:  

• de congresvoorzitters, voorgedragen door het partijbestuur en bekrachtigd door de 
partijraad;  

• alle leden van het Partijbestuur;  
• een vertegenwoordiger per N-VA-arrondissement, uit te breiden tot maximum 3 per  

provincie voor die provincies die minder dan 3 arrondissementen hebben. 
Overeenkomstig artikel 3.37 van de statuten worden de aantallen vastgelegd door de 
partijraad op voorstel van het partijbestuur.  



De congrescommissie probeert steeds tot consensus te komen. Indien geen consensus kan 
worden bereikt, beslist zij bij gewone meerderheid (zie punt 9).  

Voorbereiding van het Congres  

5. Amendementen  

Publicatie  

De ontwerp-congrestekst wordt ten minste twee maanden vóór het congres ter beschikking 
gesteld via het ledenblad en via de N-VA webstek.  

Ledenvergaderingen per provincie en per afdeling  

Na de publicatie in het ledenblad wordt er een ledenvergadering georganiseerd per provincie 
waarbij de congresvoorzitter en een delegatie van de congrescommissie de teksten toelichten.  

Na deze provinciale ledenvergadering moeten de afdelingen een ledenvergadering organiseren 
over de ontwerp-congrestekst en dit binnen de maand na de publicatie in het ledenblad. De 
procedure hiervoor wordt vastgelegd door het Partijbestuur.  

Amendering  

Elk N-VA-lid kan amendementen op de ontwerpteksten voorleggen tijdens de ledenvergadering 
van zijn afdeling. Leden die geen eigen afdeling hebben, kunnen een beroep doen op een 
naburige afdeling. Enkel de amendementen die op deze vergadering een gewone meerderheid 
(zie punt 9) bekomen, kunnen worden bezorgd aan de congrescommissie.  

Elk Jong-N-VA-lid kan amendementen op de ontwerptekst voorleggen aan de Algemene 
Vergadering van Jong N-VA. De amendementen die op deze vergadering een meerderheid 
bekomen kunnen bezorg worden aan de congrescommissie. 

De einddatum voor de indiening van amendementen door de afdelingen wordt vastgelegd op de 
datum vermeld in de volgende alinea.  

De congrescommissie beslist over de ontvankelijkheid van de ingediende amendementen. 
Amendementen zijn maar ontvankelijk wanneer:  

• Ze handelen over het onderwerp van de congrestekst. Enkel de door de 
congrescommissie voorgestelde en genummerde resoluties kunnen worden 
geamendeerd. Inleidingen en toelichtingen kunnen niet worden geamendeerd. 
Amendementen moeten bijgevolg een (deel van een) genummerde resolutie uit de 
ontwerp-congrestekst schrappen, herformuleren, of aanvullen; Indien men een resolutie 
wil schrappen, moet deze vervangen worden door een andere. Het definitieve aantal 
resoluties moet gelijk zijn aan het aantal ontwerp-resoluties. 

• Ze zijn opgesteld op basis van het modelformulier dat is terug te vinden via het N-VA 
intranet.  

Amendementen moeten duidelijk en correct de afdeling, het lidnummer, de naam-, 
adres- en e-mailgegevens van het lid dat het amendement indient, vermelden evenals de 
naam en het e-mailadres van de afdelingsvoorzitter en van de afdelingssecretaris. Geen 
handgeschreven amendementen, dit ter wille van de leesbaarheid;  



• Ze worden ingediend door de afdelingsvoorzitter of –secretaris die bevestigt dat het 
amendement werd goedgekeurd door de ledenvergadering van de afdeling. De indiening 
gebeurt via het N-VA intranet ten laatste op XX maand XX. Het indienende lid en zijn 
afdelingsvoorzitter en –secretaris ontvangen een elektronische bevestiging van goede 
ontvangst.  

• De amendementen van Jong N-VA worden ingediend door de nationale voorzitter of 
secretaris die bevestigt dat het amendement werd goedgekeurd op de Algemene 
Vergadering van Jong N-VA. 

De congrescommissie beoordeelt alle ontvankelijke tekstamendementen:  

• De congrescommissie kan deze amendementen ofwel volledig of gedeeltelijk aanvaarden 
- en dus in het voorstel van de congrescommissie verwerken - ofwel afwijzen. De 
congrescommissie kan verscheidene amendementen tot één gecoördineerd 
amendement verwerken. 

Niet-aanvaarde of gedeeltelijk aanvaarde amendementen blijven gelden. Dit betekent dat 
de indiener ervan of, bij diens afwezigheid, zijn afdelingsvoorzitter, de kans krijgt zijn 
voorstel te verdedigen en het ter stemming voor te leggen. Voor de bespreking en de 
stemming wordt verwezen naar de bepalingen onder punten 6 en 8;  

• De congrescommissie kan een stemadvies geven over de amendementen;  
• De congrescommissie neemt de amendementen die neerkomen op loutere 

tekstcorrecties in de mate van het mogelijke automatisch op in de tekst.  

De congrescommissie verwerkt de ontwerp-congrestekst en de ingediende 
amendementen tot één congrestekst met het oog op bespreking in de 
sectievergaderingen en de plenaire vergadering. Deze tekst wordt als volgt 
gestructureerd:  

o De tekst wordt per resolutie uitgewerkt;  
o Bovenaan staat de betreffende ontwerp-resolutie van de congrestekst, zoals 

voorbereid en aangepast door de congrescommissie. De amendementen die 
reeds door de congrescommissie in de tekst werden gein̈tegreerd, worden 
daarbij cursief weergegeven;  

o Daaronder staan de amendementen die werden ingediend maar die niet of 
slechts gedeeltelijk werden aanvaard, eventueel samen met het mogelijk 
stemadvies van de congrescommissie. Deze amendementen worden gerangschikt 
door de congrescommissie. Daarbij kan de congrescommissie deze 
amendementen splitsen, hergroeperen en rangschikken en via 
beslissingsblokken of -bomen voorleggen aan de sectievergaderingen en de 
plenaire vergadering.  

Een papieren versie van de herwerkte congrestekst met de aangenomen en de 
niet of slechts gedeeltelijk aanvaarde amendementen wordt 10 dagen voor de 
congresdatum toegestuurd naar alle ingeschreven congresgangers.  

Het Congres  

6. Sectievergaderingen  

Een sectievergadering wordt geleid door een van de congresvoorzitters. De voorzitter leidt 
onder meer de stemmingen, verdeelt de spreektijd en kan daarbij sprekers het woord verlenen 



en ontnemen. De voorzitter zorgt voor de verslaggeving naar de congrescommissie en naar de 
plenaire vergadering.  

Spreekrecht  

In de sectievergaderingen hebben alle leden recht op inspraak en deelname aan het debat. De 
voorzitter kan genodigden spreekrecht geven.  

Slechts de ontvankelijke amendementen kunnen ter bespreking worden voorgelegd.  

Wie over een amendement wil tussenkomen, moet zich vooraf inschrijven op de spreeklijst bij 
de voorzitter van de sectievergadering. Hij die het amendement zelf heeft ingediend of, bij diens 
afwezigheid, zijn afdelingsvoorzitter moet zich niet inschrijven op de spreeklijst. Hij heeft steeds 
spreekrecht met betrekking tot zijn amendement. De inschrijving wordt afgesloten vijf minuten 
voor de start van de behandeling.  

De persoon die het amendement heeft ingediend of, bij diens afwezigheid, zijn 
afdelingsvoorzitter, opent de bespreking van het amendement en licht dit amendement toe. 
Daarbij wordt voorrang gegeven aan de amendementen die niet of slechts ten dele door de 
congrescommissie in de congrestekst werden gein̈tegreerd.  

Voor de spreektijd geldt:  

• 2 minuten voor de indiener van het amendement of, bij diens afwezigheid, zijn 
afdelingsvoorzitter;  

• 1 minuut voor leden die willen tussenkomen en die ingeschreven zijn op de spreeklijst;  
• 2 minuten voor de repliek van de congresvoorzitter, of de persoon die namens de 

voorzitter repliceert.  

Indien nodig kan de voorzitter steeds tussenkomen.  

Amendering, besprekingen en stemmingen  

De indiener van een amendement of, bij diens afwezigheid, zijn afdelingsvoorzitter, kan steeds 
besluiten dit amendement in te trekken. Ingetrokken amendementen kunnen niet door anderen 
worden overgenomen.  

De voorzitter van de sectievergadering houdt een stemming na de bespreking van een 
amendement. Wanneer een bijzondere meerderheid zoals voorzien in punt 9 tegen het 
amendement stemt, vervallen het amendement en alle identieke amendementen definitief. Zij 
kunnen niet ter stemming worden voorgelegd in de plenaire vergadering.  

Met uitzondering van de amendementen die met bijzondere meerderheid in de 
sectievergadering, worden weggestemd, hebben de definitieve stemmingen plaats in de 
plenumvergadering.  

7. Vergadering congrescommissie na de besprekingen in de sectievergaderingen  

De congrescommissie vergadert na de discussies en stemmingen in de sectievergaderingen. Zij 
bereidt de plenaire sessie voor, geeft stemadvies over de niet-vervallen amendementen en kan 
nieuwe tekstvoorstellen formuleren.  



De hierbij herwerkte congrestekst ligt, na toelichting door de congrescommissie, ter stemming 
in de plenaire vergadering.  

8. Plenaire vergadering  

Organisatie  

De Congresvoorzitters zitten de plenaire vergadering voor en leiden de stemmingen over de 
congrestekst (zie punt 3).  

Spreekrecht  

In de plenaire vergadering wordt geen debat meer gevoerd (zie artikel 3.60 statuten).  

Tijdens de plenaire vergadering op zondag is het spreekrecht voorbehouden aan de indieners 
van de amendementen die niet definitief zijn vervallen en die van de congrescommissie geen 
positief stemadvies hebben gekregen of, bij hun afwezigheid, aan hun afdelingsvoorzitter.  

Voor de spreektijd geldt:  

• 2 minuten voor de indiener van het amendement of, bij diens afwezigheid, voor zijn  

afdelingsvoorzitter;  

• 2 minuten voor de repliek van een congresvoorzitter of voor de persoon die namens een 
congresvoorzitter repliceert.  

Indien nodig kan een congresvoorzitter steeds tussenkomen.  

Amendering, besprekingen en stemmingen  

De stemmingen tijdens de plenaire vergadering op zondag verlopen plenair.  

Vooraleer tot stemming wordt overgegaan, en voorzover het amendement niet is vervallen, 
krijgen de indieners van de amendementen die van de congrescommissie geen positief 
stemadvies hebben gekregen de kans om deze amendementen toe te lichten. Bij afwezigheid van 
de indiener, licht zijn afdelingsvoorzitter het amendement toe.  

Amendementen zijn vervallen en kunnen niet meer ter sprake worden gebracht tijdens de 
plenaire vergadering:  

• Wanneer die tijdens de sectievergadering met bijzondere meerderheid werden 
weggestemd;  

• Wanneer die werden ingetrokken door de indiener of, bij diens afwezigheid, door zijn 
afdelingsvoorzitter;  

• Wanneer de indiener en zijn afdelingsvoorzitter niet aanwezig zijn tijdens de plenaire 
vergadering.  

De indiener van een amendement of, bij diens afwezigheid, zijn afdelingsvoorzitter, kan 
steeds besluiten dit amendement in te trekken. Ingetrokken amendementen kunnen niet 
door anderen worden overgenomen.  



De congresvoorzitters beslissen over de volgorde waarin de plenaire vergadering over 
de amendementen op de congrestekst stemt. Zij laten zich daarbij leiden door de 
volgende richtlijnen:  

• Er wordt niet gestemd over amendementen die zijn vervallen, noch over amendementen 
die door een eerdere stemming hun relevantie hebben verloren;  

• Eerst wordt gestemd over de amendementen en de eventuele nieuwe tekstvoorstellen 
van de congrescommissie. Wanneer de aanpassing wordt aanvaard, wordt het 
opgenomen in de ontwerptekst en er samen mee ter goedkeuring voorgelegd.  

• Daarna wordt over de tekst gestemd, al dan niet gewijzigd met de goedgekeurde 
aanpassingen.  

Een voorstel van de congrescommissie of een aangehouden amendement wordt 
aanvaard bij gewone meerderheid (zie punt 9). Deze regel geldt ook bij de 
eindstemmingen over de hoofdstukken en over het geheel van de congrestekst.  

Bij eventuele betwisting kunnen de congresvoorzitters gebruik maken van hun 
bevoegdheden vermeld in punt 3. Zij kunnen bovendien de vergadering schorsen voor 
een spoedbijeenkomst van de congrescommissie. Deze commissie kan dan samenkomen 
om een nieuw voorstel te formuleren.  

Tijdens de slotzitting op zondagnamiddag wordt gestemd over het geheel van de 
congrestekst. 

Organisatorisch  

9. Meerderheden  

Een gewone meerderheid bedraagt meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Een 
bijzondere meerderheid bedraagt minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen.  

Onthoudingen worden niet meegerekend voor het behalen van een gewone meerderheid, noch 
van een bijzondere meerderheid. Ongeldige stemmen worden nooit meegerekend.  

Indien de helft of meer dan de helft van de stemmen onthouding zijn, wordt de stemming als 
ongeldig beschouwd en vervalt het amendement.  

Indien een voorstel geen meerderheid haalt, is het voorstel verworpen  

10. Betwisting  

Bij organisatorische betwisting nemen de congresvoorzitters, na overleg met de algemeen 
voorzitter, de eindbeslissing  

*** 

 


