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De statuten van sp.a, zoals goedgekeurd door het
congres van 22 november 2002 en op het congres
van 5 juni 2016
Het doel
Artikel 1
De actie van sp.a is onvoorwaardelijk democratisch en sociaal.
sp.a wil een samenleving zonder klassenonderscheid, waarin iedereen zich vrij en volledig kan ontplooien, zonder enige vorm van
discriminatie van geslacht, ras, handicap, taal, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging.
Ze stelt solidariteit tegenover egoïsme. Ze beschouwt de samenleving als een samenwerkingsverband waarin democratische en
gelijke rechten, zowel als gelijke plichten, op alle vlakken moeten gelden: politiek, economisch, sociaal, ecologisch en cultureel.
Ze verwerpt alle systemen of regimes waarin de beslissingsmacht in handen van weinigen berust en de rechten en vrijheden van
de mens evenals het recht op zelfbeschikking worden miskend.
Ze verbindt er zich toe om de rechten en vrijheden, zoals gewaarborgd door het bij de wet van 13 mei 1955 bekrachtigde verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, en door de in België van kracht
zijnde aanvullende protocollen bij dat Verdrag, na te leven en door haar diverse geledingen en mandatarissen in acht te doen
nemen.
Het socialisme is voor sp.a dus een bevrijdingsbeweging. Zij kiest voor een maximale ontplooiing van het individu, maar in een
maatschappelijke samenhang. Haar actie gebeurt in het verlengde van de grote humanistische traditie voor menselijke
ontvoogding.
Toelichting:
sp.a bepaalt haar ideologische visie op een ideologisch congres (cfr. het ideologisch congres van 1974).
Artikel 2
sp.a strijdt voor de verwezenlijking van haar doel door het bundelen van alle democratische en sociale krachten, onder meer door
de openheid van haar actie en door de samenwerking met economische, sociale, ecologische en culturele groepen, die eveneens
uitgaan van onvoorwaardelijk democratische en sociale beginselen.
Toelichting :
Hiermee worden onder meer de organisaties aangesloten bij de socialistische gemeenschappelijke actie bedoeld.
Artikel 3
sp.a werkt samen met andere partijen in Europa en de wereld, die het democratisch socialisme nastreven.

Het lid
Artikel 4
Men wordt lid van de partij door individuele aansluiting. Aansluiting houdt de aanvaarding in van doelstelling en actiemiddelen
van de partij.
Alhoewel deze aansluiting het gevolg kan zijn van contacten buiten de gemeente, treedt men in de regel toe tot de afdeling van de
gemeente waar men woont.
Indien deze afdeling het oneens is met de aansluiting, als gevolg van een contact buiten de gemeente, dan kan zij de aansluiting
weigeren door een gemotiveerd besluit.
Het lid kan hiertegen beroep aantekenen bij de administratieve commissie.
De minimumleeftijd voor aansluiting is vijftien jaar.
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Alleen door een partijlid kan een organisatie vertegenwoordigd worden in de bestuursinstanties van de partij.
Toelichting :
De aansluiting van een nieuw lid kan het gevolg zijn van contacten buiten de gemeente. De secretaris van de afdeling waar het lid
woont, wordt onmiddellijk geïnformeerd over de aansluiting. Hij/zij deelt dit mee aan de secretaris van de provinciale federatie.
De regel is dat het lid aansluit bij de plaatselijke afdeling in de gemeente waar het woont. Dit sluit niet uit dat men in bepaalde
gevallen naar geëigende oplossingen zoekt, zoals:
1. bij langdurig verblijf in het buitenland;
2. om speciale redenen, die men meldt aan de federatie. De federatie zoekt met het nieuw lid en met de betrokken afdelingen
naar een oplossing.
Artikel 5
Wie aansluit bij sp.a verkrijgt door dit lidmaatschap de volgende rechten :
1.
2.
3.

4.

het recht op maximale informatie bijvoorbeeld via een ledenblad;
het recht om deel te nemen aan de verkiezing van de partijvoorzitter;
het recht op regelmatig contact met de sp.a-mandatarissen.
De sp.a-leden krijgen minstens om de twee jaar de kans om de Europese parlementsleden van sp.a te ontmoeten.
Zij worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een discussie met de voorzitter en de verantwoordelijken van sp.a,
aangeduid door het partijbureau. (Bij regeringsdeelname behelst dit onder meer een afvaardiging van sp.a-ministers in de
federale regering, de Vlaamse regering en, voor Brussel, de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest).
Op lokaal niveau worden zij regelmatig en minstens eenmaal per jaar op een algemene vergadering uitgenodigd, om de sp.avertegenwoordigers in de gemeentelijke bestuursorganen te ontmoeten. Deze vertegenwoordigers hebben de plicht hun
werking te verantwoorden tegenover de leden.
het recht om actief mee te beslissen in sp.a.

Toelichting :
Om deze rechten te garanderen maakt sp.a het lidmaatschap eenvormig. Het nationaal secretariaat zet een eenvormige
geautomatiseerde procedure op. Zo organiseert men de ledenadministratie nationaal en schept men ook de mogelijkheid om aan
te sluiten via de nationale administratie. Hierbij vormt de snelle en efficiënte bereikbaarheid van de ledenbestanden voor de
provinciale federaties en de afdelingen een prioriteit. Dat geldt eveneens voor de vlotte verzending van het ledenblad.
Leden kunnen slechts stemrecht uitoefenen (op afdelings- of provinciaal vlak) binnen de provinciale federatie waar zij hun lidgeld
betalen, ook al wonen ze in een andere provinciale federatie dan waar zij hun lidgeld betalen.
Als een lid in een andere afdeling woont, dan waar het zijn lidgeld betaalt, dan bepalen de provinciale statuten of het lid in die
provinciale federatie stemrecht heeft en, zo ja, in welke afdeling.
Artikel 6
Het partijbureau kan over specifieke onderwerpen de partijleden of de leden van de partijorganen bevragen. De vraagstelling
moet door het partijbureau goedgekeurd worden. De resultaten ervan zijn indicatief.
Artikel 7
De nationaal secretaris is verantwoordelijk voor de nationale ledenadministratie. De provinciaal secretaris en de
afdelingssecretaris zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de bestanden van de provinciale federatie en die van de afdeling. Dit
behelst het verzamelen en actueel houden van de ledenbestanden.
De nationaal secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden en het correct gebruiken van het centraal ledenbestand en kan
daartoe alle nodige maatregelen treffen.
De privacy van de leden wordt gewaarborgd.
De volgende gegevens over het lid worden bijgehouden:
naam en voornaam, volledig adres, afdeling van aansluiting, geboortedatum, geslacht, functies in de partij, in de partijorganisaties
en in de nevenorganisaties en de mandaten.
Een afdeling, een provinciale federatie of de nationale geleding kan bovendien bepaalde gegevens, nuttig voor hun werking, in het
ledenbestand doen opnemen.
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Voor deze bijkomende gegevens gelden op alle niveaus de beperkingen en waarborgen, voorzien in de wetgeving op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit bestand is uitsluitend toegankelijk op de volgende wijze :
1. de voorzitter en de secretaris kunnen namens de afdeling steeds de lijsten van hun eigen leden opvragen voor
afdelingsgebruik. Zij richten hun aanvraag via de provinciaal secretaris;
2. de provinciale federatie kan de lijsten van haar eigen leden opvragen voor partijgebruik, volgens de bepalingen die bestaan in
de federatie;
3. de nationaal secretaris kan de lijsten van alle leden opvragen voor partijgebruik.
De gegevens van de leden van de erkende nevenorganisaties kunnen eveneens in dit centraal ledenbestand opgenomen worden,
zowel op lokaal vlak als op het vlak van de provinciale federatie en op het nationale niveau. Daarbij geldt eveneens dat elke
geleding van deze organisatie slechts de lijsten van de eigen geleding kan opvragen.
De administratieve commissie behandelt de conflicten aangaande bijhouden of gebruiken van het ledenbestand en aangaande
vermoede schending van de privacy.

De afdeling
Artikel 8.
Per gemeente wordt één partijafdeling gevormd. Dit is de basiseenheid voor het voeren van de politieke actie en besluitvorming.
Ze is tevens bevoegd voor de politieke lijn van de partij inzake het beleid en het beheer in de gemeente. De afdeling belegt een
algemene ledenvergadering ter voorbereiding van de nationale congressen en de congressen van de provinciale federatie. De
afdeling kan open discussievergaderingen houden, voor bepaalde materies.
Het feit dat er één partijafdeling per gemeente bestaat, sluit andere specifieke organisatievormen niet uit, op basis van de
vroegere deelgemeenten of wijken, of op basis van welbepaalde politieke thema’s.
Toelichting :
De afdeling belegt een algemene ledenvergadering ter voorbereiding van de nationale congressen en de congressen van de
provinciale federatie, tenzij ze in de materiële onmogelijkheid verkeert.
De algemene ledenvergadering ter voorbereiding van de nationale congressen en de congressen van de provinciale federatie kan in
dat geval ook per kanton georganiseerd worden.
De afdeling werkt nauw samen met de plaatselijke afdelingen van de andere takken van de socialistische gemeenschappelijke actie
en met de progressieve organisaties en actiegroepen, zoals bepaald in artikel 2.
Artikel 9
De afdelingen en provinciale federaties streven er naar de partijleden met interesse voor welbepaalde politieke thema’s maximaal
te betrekken bij de discussie daarover. Bij voorbeeld door thematische groepen op te richten, die geïnteresseerden uit
verschillende afdelingen verzamelen.
Artikel 10
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling. Ze verkiest het bestuur van de afdeling, volgens de regels
bepaald in de statuten van de provinciale federatie.
Bij het verkiezen van het afdelingsbestuur gelden de artikels 56, 57 en 58, over de vertegenwoordiging van de vrouwen, de
jongeren en de senioren.
Maximaal de helft van de bestuursleden oefent een politiek mandaat uit.
Toelichting :
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Onder politiek mandaat wordt verstaan : Europees parlementslid, lid van het federaal parlement, lid van het Vlaamse parlement,
lid van de Brusselse hoofdstedelijke raad, Europees Commissaris, minister, lid van de provincieraad, lid van de bestendige
deputatie, lid van de gemeenteraad, lid van de OCMW-raad, lid van het college van burgemeester en schepenen.
Haalt men de vereiste verhoudingen, bepaald in de artikels 56, 57 en 58 niet door rechtstreekse verkiezing, dan bereikt men ze door
aanvulling. De aanvulling gebeurt volgens de rangorde van de uitslag van de verkiezingen. Deze bestuursleden beschikken over
stemrecht.
De plaatselijke afdeling betrekt bij haar werking ook de plaatselijke geleding van de erkende nevenorganisaties.

De provinciale federaties
Artikel 11
De provinciale federatie streeft de verwezenlijking van het partijprogramma na, in samenwerking met de nationale geledingen van
de partij. De provinciale federatie draagt bij tot de politieke besluitvorming. Ze heeft de plicht ervoor te zorgen dat in alle
gemeenten van de provincie afdelingen van de partij bestaan en een werkelijke politieke actie ontplooien.
Ze stimuleert de propaganda en de ledenwerving. Ze werkt samen met de andere takken van de socialistische gemeenschappelijke
actie en met de progressieve organisaties en actiegroepen, zoals bedoeld in artikel 2. Ze organiseert de politieke actie
overeenkomstig de beslissingen van het congres, de raad van voorzitters en secretarissen en het partijbureau en volgens de
richtlijnen bepaald door het partijbureau.
Artikel 12
Het provinciaal congres is het hoogste orgaan in de provinciale federatie. Het verkiest het bestuur van de provinciale federatie.
Bij de samenstelling van het provinciaal bestuur gelden de artikels 56, 57 en 58 over de vertegenwoordiging van de vrouwen, de
jongeren en de senioren.
Maximaal de helft van de leden oefent een provinciaal, gewestelijk, federaal of Europees mandaat uit.
Ten slotte streeft men naar een evenwichtige regionale spreiding binnen de provinciale federatie en naar maximale
vertegenwoordiging van de afdelingen.
Toelichting :
In het provinciaal bestuur streeft men een evenwichtige regionale spreiding na, zonder dat dit leidt tot een te uitgebreid provinciaal
bestuur.
Haalt men de vereiste verhoudingen, bepaald in de artikels 56, 57 en 58 niet door rechtstreekse verkiezing, dan bereikt men ze door
aanvulling. De aanvulling gebeurt volgens de rangorde van de uitslag van de verkiezingen.
Deze leden beschikken over volwaardig stemrecht in het bestuur van de provinciale federatie.
Artikel 13
Het provinciaal bestuur moet om de vier jaar aan het provinciaal congres, bij het partijbureau en bij de administratieve commissie
een omstandig verslag voorleggen over de politieke werking, de financiën van de provinciale federatie, de administratieve
werking, de propaganda en de ledenwerving.
Toelichting:
Dit omstandig verslag is het verslag dat voorgelegd wordt aan het provinciaal congres. Het wordt dan ook ingediend telkens
wanneer een provinciaal administratief congres heeft plaatsgegrepen. Het vierjaarlijks provinciaal Werkingscongres vindt
voorafgaand plaats aan het vierjaarlijks nationaal Werkingscongres.
Artikel 14
De partijafdelingen van een kieskanton mogen zich groeperen in een kantonnale structuur, die nader omschreven wordt in de
statuten van de provinciale federatie. De kieskantons uit een zelfde district, verenigen zich voor het samenstellen en indienen van
de kandidatenlijst voor de verkiezing van de provincieraadsleden. De partijpropaganda voor die verkiezing wordt gezamenlijk
gevoerd.
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Het congres
Artikel 15
Het congres is het hoogste orgaan van de partij. Het bepaalt de politieke lijn.
Het congres komt tenminste éénmaal per jaar bijeen en bespreekt de politieke toestand.
Het congres keurt, op voorstel van het partijbureau, de kandidatenlijsten goed voor de kieskring Vlaanderen.
Het partijbureau legt hiervoor een procedure vast, op voorstel van de administratieve commissie.
Het congres wijst de kandidaten voor gemeenschapssenator en gecoöpteerd senator aan.
Tijdens het vierjaarlijks administratief congres legt men het politiek verslag, de werkingsverslagen en de financiële verslagen ter
goedkeuring voor. Het congres verkiest bij deze gelegenheid het partijbureau en de financiële commissie.
Het administratief congres richt de componenten van sp.a op of erkent deze. Het administratief congres erkent of bevestigt de
nevenorganisaties van sp.a, met wie een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.
Op het administratief congres wordt tevens het definitieve resultaat van de rechtstreekse verkiezing van de partijvoorzitter
bekend gemaakt. Het mandaat van de zo verkozen voorzitter vangt hiermee automatisch aan.
Het partijbureau roept de congressen bijeen, stelt de agenda op en bepaalt de regels voor de voorbereiding en het verloop ervan.
Het congres staat in principe open voor alle leden van sp.a. Alleen de leden aangeduid door hun afdeling voorzien in artikel 16,
hebben stemrecht en spreekrecht.
Op gelijkluidend verzoek van tenminste vijfentwintig afdelingen, uit minstens twee provincies, kunnen deze afdelingen
agendapunten aan de dagorde toevoegen. Dit gebeurt binnen de twee weken nadat de agenda en de verslagen werden
meegedeeld.
Anderzijds kan men een buitengewoon congres bijeenroepen bij beslissing van het partijbureau of op gelijkluidend verzoek van
tenminste vijfentwintig afdelingen, uit tenminste vier provincies.
Toelichting :
De agenda en de bijhorende verslagen worden aan de afdelingen meegedeeld minstens vier weken vòòr het nationaal congres.
Betreft het een buitengewoon congres, dan kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Mits de bepalingen terzake nageleefd
worden, moeten de afdelingen die dit wensen steeds de nodige tijd krijgen om bijkomende agendapunten aan de dagorde toe te
voegen.
In het kader van deze statuten wordt het Brusselse hoofdstedelijk gewest gelijkgesteld met een provincie.
Artikel 16
Elke sp.a-afdeling heeft recht op één stemgerechtigde afgevaardigde per begonnen schijf van tweehonderd leden. Het aantal
stemgerechtigde afgevaardigden wordt bepaald op basis van het aantal jaarbijdragen, die voor het vorige jaar afgerekend en
betaald werden.
De namen van de stemgerechtigde afgevaardigden van de afdelingen op het congres, worden op voorhand overgemaakt aan het
nationaal secretariaat.
Ook de namen van de woordvoerders van de afdelingen worden op voorhand overgemaakt aan het nationaal secretariaat. Deze
namen zijn slechts ontvankelijk als ze worden overgemaakt door de voorzitter en door de secretaris van de afdeling. Het
partijbureau kan beslissen om bijkomende sprekers het woord te geven.
Toelichting :
Vergadert men tijdens een congres in werkgroepen, dan voorziet men de mogelijkheid dat de congresdeelnemers het woord nemen
zonder uitdrukkelijk mandaat van hun afdeling.
Artikel 17
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Een resolutiecommissie, waarop amendementen worden besproken, gaat vooraf aan de raden en congressen, waarop
ontwerpteksten ter stemming worden voorgelegd.
Het partijbureau organiseert de werkzaamheden van deze resolutiecommissie.
Artikel 18
Het congresbureau bestaat uit een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter, aangeduid door het partijbureau, de nationale
voorzitter, de ondervoorzitter van de partij, de voorzitter van de administratieve commissie, de nationaal secretaris en eventueel
de adjunct-secretaris.
Het congresbureau bestaat uit mannen en vrouwen.
Bij de opening van het congres stelt het congresbureau het verloop ervan vast.
Artikel 19
Stemmen op het congres gebeurt door opsteken van de stemkaart. Stemmen per afdeling is verplicht indien dit wordt gevraagd
door het congresbureau of door ten minste vijfentwintig afdelingen uit minstens twee provincies. De zitting wordt dan geschorst
om de afgevaardigden van de afdelingen gelegenheid te geven afzonderlijk te vergaderen en te beraadslagen.
De congresafgevaardigden hebben in principe een bindend mandaat. Zij vertolken het standpunt ingenomen door de algemene
vergadering van hun afdeling, hetzij bij unanimiteit, hetzij proportioneel. Indien er zich nieuwe feiten voordoen, dan kunnen de
congresafgevaardigden hun standpunt wijzigen. Zij verantwoorden zich achteraf voor hun afdeling.

De Raad van voorzitters en secretarissen
Artikel 20
De raad van voorzitters en secretarissen is het hoogste orgaan tussen twee congressen. Hij heeft als opdracht, op voorstel van het
partijbureau :
1. het benoemen van de nationaal secretaris en de adjunct-secretaris(sen);
2. het behandelen tussen twee congressen in, van politieke problemen in het algemeen;
3. zich bij hoogdringendheid uit te spreken over het beheer gevoerd door het partijbureau of de administratieve commissie.
Artikel 21
De stemgerechtigde leden van de raad van voorzitters en secretarissen zijn:
1. de stemgerechtigde leden van het partijbureau en de leden van de administratieve commissie;
2. de leden van het Europees parlement, de fracties van het federale parlement, van het Vlaamse parlement, van de Brusselse
hoofdstedelijke raad en de bestendige deputaties;
3. de voorzitters en de secretarissen van de provinciale federaties;
4. de voorzitters en de secretarissen van de afdelingen van sp.a;
5. elke sp.a-afdeling die meer dan vijfhonderd leden telt heeft recht op één bijkomende afgevaardigde per begonnen schijf van
vijfhonderd leden boven de vijfhonderd leden.
Streefdoel is dat deze bijkomende afgevaardigden komen uit verschillende sp.a-deelstructuren waar zij het mandaat van
voorzitter of secretaris waarnemen.
De raadgevende leden van de raad van voorzitters en secretarissen zijn:
1. de leden van het partijbureau met raadgevende stem;
2. een afgevaardigde van iedere erkende nevenorganisatie;
Toelichting:
Bedoeld worden de voorzitters en de secretarissen van de hoofdafdeling van de gemeente.
Uitzonderingen vormen de bijkomende afgevaardigden per begonnen schijf van vijfhonderd boven de vijfhonderd leden, waar het
streefdoel is dat zij de voorzitter of secretaris van een sp.a-deelstructuur moeten zijn.
Bekleedt een lid van de raad van voorzitters en secretarissen meer dan één functie, vermeld in de opsomming van de
stemgerechtigde leden, of is het lid tegelijk stemgerechtigd en raadgevend lid, dan zal dit feit geen aanleiding geven tot een
bijkomende afgevaardigde.
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Artikel 22
De raad van voorzitters en secretarissen vergadert op initiatief van het partijbureau of van de administratieve commissie.
De raad van voorzitters en secretarissen wordt bijeengeroepen op verzoek van minstens vijfentwintig afdelingen uit tenminste vier
provincies of op verzoek van de fracties van het federale parlement, van het Vlaamse parlement of van de Brusselse
hoofdstedelijke raad.
Op gelijkluidend verzoek van tenminste vijfentwintig afdelingen uit minstens twee provincies, kunnen deze afdelingen
agendapunten aan de dagorde toevoegen.
De vergaderingen van de raad van voorzitters en secretarissen worden zodanig georganiseerd (dag, uur), dat een maximale
aanwezigheid gewaarborgd is.
De afdelingen maken hun afgevaardigden bekend bij het nationaal secretariaat via de secretaris van de provinciale federatie.
Artikel 23
Stemmen gebeurt door opsteken van de stemkaart. De meerderheid kan beslissen een stemming te houden door de namen van
de stemgerechtigden af te roepen.
Een geheime stemming geschiedt steeds individueel. Men roept de namen van de stemgerechtigden af en overhandigt hen de
stembiljetten.
Bij beslissingen over personen is de stemming steeds geheim.
Toelichting :
Om wederzijdse beïnvloeding tegen te gaan, gebeuren zowel het stemmen door afroepen van de namen als de geheime stemming
schriftelijk (of elektronisch).
Bij het stemmen door afroepen van de namen staan de stembiljetten op naam van de stemgerechtigden. Bij een geheime
stemming wordt er uiteraard voor gezorgd dat de identiteit van de stemmer onbekend blijft.
Artikel 24
Het partijbureau kan beslissen een open raad van voorzitters en secretarissen te organiseren.
Hierop worden alle geïnteresseerde leden van sp.a uitgenodigd. Zij nemen deel aan de besprekingen.
Voor de open raad van voorzitters en secretarissen gelden verder dezelfde statutaire bepalingen als voor de gewone raad van
voorzitters en secretarissen.
Toelichting :
Alle partijleden nemen deel aan de besprekingen en discussies, maar zij kunnen niet deelnemen aan eventuele stemmingen.
Effectief stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden, zoals bepaald in artikel 21.
Artikel 25
De leden van de raad van voorzitters en secretarissen kunnen vergaderen op het niveau van een provinciale federatie of het
Brussels hoofdstedelijk gewest.
Deze vergaderingen hebben een informatief karakter. Zij worden bijeengeroepen, hetzij door het provinciaal bestuur, hetzij door
het bestuur van sp.a Brussels-hoofdstedelijk gewest, hetzij door het partijbureau.

Het partijbureau
Artikel 26
Het partijbureau leidt en vertegenwoordigt de partij. Het voert de beslissingen van het congres en van de raad van voorzitters en
secretarissen uit.
Het is bovendien bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk aan het congres en aan de raad van voorzitters en secretarissen is
voorbehouden. Het benoemt de delegaties die de partij vertegenwoordigen.
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Om de samenwerking met de andere socialistische partijen in Europa en in de wereld, zoals voorzien in artikel 3, voor te bereiden
en te coördineren, wijst het partijbureau tijdens de eerste zitting na het administratief congres een internationaal secretaris aan.
Deze internationaal secretaris wordt aangewezen voor een periode van vier jaar. De internationaal secretaris maakt met
raadgevende stem deel uit van het partijbureau en is lid van het uitvoerend bestuur.
Het partijbureau neemt alle nodige beslissingen en vraagt desgewenst de mening van elke statutaire geleding van de partij.
Het kan voor het één of ander punt van de agenda raad inwinnen van een partijlid, dat hierover inlichtingen kan verschaffen.
Het partijbureau moet aan het nationaal congres een verslag over het voorbije politieke jaar voorleggen.
Het stelt politieke beslissingen op halflange of lange termijn voor, evenals de ontwerpresoluties.
Wordt het verslag, dat het partijbureau aan het congres voorlegt, niet éénparig door de leden van het partijbureau goedgekeurd
en verzet zich minstens één derde ertegen, dan heeft deze oppositie het recht een minderheidsnota bij het verslag te voegen.
Alle stemmingen van het partijbureau, die niet bij éénparigheid geschieden, gebeuren bij afroepen van de naam. Zij worden in de
notulen van de vergadering opgetekend.
De genomen beslissingen en de stemverdeling worden in het schriftelijk verslag aan het congres opgenomen.
Artikel 27
Het partijbureau vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van ten minste vier leden.
Het regelt zijn werkzaamheden (dagen en uren van vergadering, werkmethode) zo dat een maximale betrokkenheid van alle leden
gewaarborgd blijft.
Artikel 28
Het partijbureau bestaat uit de partijvoorzitter, de ondervoorzitter van de partij, de nationaal secretaris, de adjunctsecretaris(sen) en zestien verkozen leden, rekening houdende met de bepalingen van de artikels 56, 57 en 58, over
vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren en senioren.
Artikel 29
Wonen de vergadering van het partijbureau bij met raadgevende stem:
1. de voorzitters van de sp.a-fracties van het federale parlement, het Vlaamse parlement en de Brusselse hoofdstedelijke raad.
De voorzitter van de sp.a-delegatie in het Europees parlement;
2. de sp.a-ministers van staat;
3. elk sp.a-lid van de federale en Vlaamse regering, van de Brusselse gewestregering en van de Europese commissie;
4. de internationale secretaris;
5. de afgevaardigden van de andere takken van de socialistische gemeenschappelijke actie;
6. een afgevaardigde van de erkende politieke vrouwenorganisatie van de partij;
7. een afgevaardigde van de erkende politieke jongerenorganisatie van de partij;
8. een afgevaardigde van de VFSG;
9. de directeur van de studiedienst.
De partijvoorzitter kan iedereen uitnodigen wiens aanwezigheid nuttig wordt geacht.
Artikel 30
Ten minste drie afdelingen dragen de kandidaat partijbureauleden voor. Elke afdeling kan slechts één kandidaat voordragen.
De administratieve commissie bepaalt de wijze waarop de voordracht gebeurt.
Het vierjaarlijks administratief congres verkiest bij geheime stemming de zestien leden van het partijbureau. Bij deze verkiezing
houdt men rekening met de regionale spreiding.
De aanwijzing van de verkozenen gebeurt als volgt :
1. De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen.
2. Eerst worden voor iedere provinciale federatie de twee hoogst gerangschikte kandidaten aangeduid.
3. Vervolgens worden onder de resterende kandidaten, de eerste vier gerangschikte kandidaten aangeduid.
4. Om te voldoen aan de artikels 56, 57 en 58 over vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren en senioren, worden vervolgens
uit de niet verkozen kandidaten, in volgorde van het aantal behaalde stemmen, het vereiste aantal vrouwen, vervolgens het
vereiste aantal jongeren en tenslotte de senior(en) gecoöpteerd, tot aan deze bepalingen wordt voldaan.
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5.

6.

Indien er een zetel in het partijbureau voortijdig vrijkomt, dan wordt deze ingenomen door de kandidaat met het hoogst
aantal stemmen die tijdens het voorbije administratief congres niet werd verkozen. Er wordt rekening gehouden met de
regionale spreiding en met de artikels 56, 57 en 58 van deze statuten.
Bij gelijkheid van stemmen heeft de kandidaat die geen nationaal mandaat bekleedt voorrang.

De leden van het partijbureau, verkozen voor een termijn van vier jaar, zijn her verkiesbaar. De leden van de federale en de
Vlaamse regering, van de regering van het Brusselse gewest en van de Europese commissie maken steeds voor de volledige
termijn van vier jaar deel uit van het partijbureau met raadgevende stem.
Artikel 31
Het mandaat van stemgerechtigd lid van het partijbureau is onverenigbaar met het mandaat van minister of staatssecretaris of
het lidmaatschap van een ministerieel kabinet.

De partijvoorzitter en -ondervoorzitter
artikel 32
De partijvoorzitter wordt verkozen door alle sp.a-leden, die ten laatste zestig dagen voor de verkiezing geregistreerd zijn in het
centraal ledenbestand.
De kandidaten partijvoorzitter worden, samen met een kandidaat ondervoorzitter van het andere geslacht door drie afdelingen
voorgedragen. Een afdeling kan slechts één voorzitter/ondervoorzitter voordragen. Het mandaat duurt maximaal vier jaar.
De kandidaten voorzitter/ondervoorzitter schrijven een intentieverklaring en nemen deel aan minstens één debat per federatie.
De verkiezing van de partijvoorzitter en de door haar/hem voorgestelde kandidaat ondervoorzitter, gebeurt rechtstreeks, geheim
en persoonlijk. Het partijbureau stelt de procedures vast voor de voordracht van kandidaten, inzake het verloop van de verkiezing
en het voeren van campagne. Dit gebeurt op voorstel van de administratieve commissie.
Er vindt steeds een stemming plaats ook als er slechts één kandidaat partijvoorzitter is. Om verkozen te zijn moet deze enige
kandidaat minstens de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen halen.
Zijn er meerdere kandidaten, dan moet de verkozene eveneens de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen halen. Is dit
niet het geval, dan gaat men over tot een tweede stemronde tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste
stemmen behaalden, tenzij de tweede kandidaat zich terugtrekt. In dat geval wordt er geen tweede stemronde georganiseerd. De
volledige procedure mag, vanaf het uitschrijven van de verkiezingen maximaal zestig werkdagen in beslag nemen.
Het partijbureau kan met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden een einde stellen aan het mandaat van
de voorzitter/ondervoorzitter en onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het gemotiveerde schriftelijk verzoek van
beëindiging moet door de helft van de stemgerechtigde leden van het partijbureau worden aangevraagd. Het verzoek moet
binnen de week aan de leden van het partijbureau worden bezorgd. De stemming over de beëindiging is geheim en gebeurt op de
eerstvolgende vergadering van het partijbureau. Om geldig te kunnen stemmen dient minstens de helft plus een van de
stemgerechtigde bureauleden aanwezig te zijn.
Komt het voorzitterschap voortijdig vrij, dan voorziet het partijbureau in de vervanging en schrijft een nieuwe rechtstreekse
verkiezing uit.
Indien de politieke agenda het vereist, kan het partijbureau beslissen om de voorzittersverkiezingen met maximum zes maanden
te verplaatsen. Deze beslissing wordt genomen met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
artikel 33
De functies van partijvoorzitter is onverenigbaar met elke ministeriële verantwoordelijkheid en het mandaat van parlementslid,
burgemeester, schepenen of OCMW-voorzitter.
De functies van ondervoorzitter zijn onverenigbaar met elke ministeriële verantwoordelijkheid.

De administratieve commissie
Artikel 34
De opdracht van de administratieve commissie bestaat uit:
1. toezicht houden op de naleving van de statuten en zo nodig elke inbreuk beteugelen;
2. voorleggen aan het vierjaarlijks administratief congres van een voorstel van samenstelling van de financiële commissie;
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3.
4.

zich uitspreken over de toepassing van de statuten.
nader aangeven van de werkmethodes.

Artikel 35
De administratieve commissie telt negen leden. Daarvan duidt het partijbureau vier leden aan uit haar stemgerechtigde leden. Dit
gebeurt tijdens de zitting volgend op het administratief congres.
Het partijbureau verkiest tevens de voorzitter van de administratieve commissie onder haar stemgerechtigde leden.
Het Korps van secretarissen van de provinciale federaties duidt in haar midden vier leden van de administratieve commissie aan
tijdens de eerste zitting na het administratief congres.
De nationale secretaris en de adjunct-secretaris(sen) en een vertegenwoordiger van de erkende politieke vrouwen- en
jongerenbeweging van de partij maken deel uit van de administratieve commissie met raadgevende stem.
De administratieve commissie bestaat uit mannen en vrouwen.
De administratieve commissie vergadert op uitnodiging van haar voorzitter of op verzoek van tenminste drie leden.
Artikel 36
Op voorstel van de administratieve commissie bepaalt de raad van voorzitters en secretarissen een eenvormig stelsel van
lidgelden, gebaseerd op verschillende bijdragen en hun verdeelsleutel.
Neemt een partijlid een betaald mandaat of een betaalde openbare vertegenwoordiging op zich, dan moet dit lid een financiële
bijdrage betalen aan de partijgeleding, die dit statutair voorziet.
De administratieve commissie bepaalt een eenvormig bijdragenreglement voor alle mandatarissen op alle niveaus.
Een afdeling of een provinciale federatie kan beslissen dat hogere bijdragen worden betaald.
De administratieve commissie stelt tevens een dwingende regeling vast voor de bijdragen van de mandataris die zijn mandaat
uitoefent samen met een beroep.
Toelichting :
De administratieve commissie heeft als opdracht om de werkwijze en het minimumpercentage voor de bijdragen te bepalen,
zonder dat dit afbreuk doet aan de huidige regelingen in bepaalde federaties. Deze regelingen kunnen immers verder gaan dan de
minimumbijdragen.
Artikel 37
De administratieve commissie houdt toezicht op de naleving van deze statuten en beteugelt zo nodig elke inbreuk.
Aan de hand van het tuchtreglement, dat volledig deel uitmaakt van de statuten, regelt de administratieve commissie de
geschillen tussen leden en/of geledingen van de partij.
De administratieve commissie onderzoekt de inbreuken of geschillen. Zij hoort daartoe alle betrokkenen.
Beslissingen van de administratieve commissie worden genomen bij een meerderheid van minstens twee derde van de
uitgebrachte stemmen.
De administratieve commissie beslist als hoogste partijgeleding. Hoger beroep is niet mogelijk.
Artikel 38
De partijvoorzitter beschikt over het evocatierecht. Dit betekent dat hij preventief kan ingrijpen bij hoogdringende gevallen,
waarbij het belang en de werking van de partij op lokaal, provinciaal of nationaal vlak in het gedrang komen.
Daartoe zal de voorzitter zich eerst grondig over de situatie informeren.
Bestaat er in de gevatte geleding geen eensgezindheid over het ingrijpen van de partijvoorzitter, dan wordt dit geschil
onmiddellijk op de dagorde van de administratieve commissie geplaatst.
Gaat het over lijstvorming, dan wordt het geschil uitzonderlijk op de dagorde van het partijbureau geplaatst.
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De financiële commissie
Artikel 39
De administratieve commissie legt de samenstelling van de financiële commissie voor aan het vierjaarlijks administratief congres.
Keurt het administratief congres dit niet goed, dan formuleert de administratieve commissie een nieuw voorstel.
De financiële commissie bestaat uit vijf leden. Zij worden aangesteld voor vier jaar. De financiële commissie duidt in haar schoot
een voorzitter aan.
Lid zijn van de financiële commissie is onverenigbaar met:
1. de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester van een provinciale federatie of een afdeling;
2. lid zijn van het partijbureau;
3. de functie van bestuurder van een component van sp.a;
4. het statuut van personeelslid van sp.a of van een component;
Artikel 40
De opdracht van de financiële commissie is:
1. het partijbureau adviseren over de jaarrekeningen van sp.a en de componenten die aan de parlementaire controlecommissie voorgelegd worden, overeenkomstig de wet van 4 juli 1989. Deze rekeningen worden jaarlijks aan het
partijbureau ter goedkeuring voorgelegd, ten laatste op 15 maart.
2. het partijbureau adviseren over de begrotingen van sp.a en haar componenten. Deze begrotingen worden jaarlijks aan
het partijbureau ter goedkeuring voorgelegd ten laatste op 15 december vóór het begrotingsjaar;
3. een verslag over de financiële toestand van sp.a en haar componenten ter goedkeuring voorleggen aan het vierjaarlijks
administratief congres.
De financiële commissie, of een delegatie, kan steeds en zonder vooraf te verwittigen alle financiële gegevens van sp.a en haar
componenten onderzoeken.

Het uitvoerend bestuur
Artikel 41
Het uitvoerend bestuur van de partij is samengesteld uit:
1. de partijvoorzitter;
2. de ondervoorzitter van de partij;
3. de voorzitters van de sp.a-fracties in de federale parlementen en het Vlaamse parlement;
4. de voorzitter van de sp.a-delegatie in het Europees parlement;
5. de nationaal secretaris en de adjunct-secretaris(sen);
6. de internationale secretaris;
7. de voorzitter van de administratieve commissie;
8. de directeur van de studiedienst.
Het uitvoerend bestuur bestaat uit mannen en vrouwen. Enkel leden van het partijbureau maken deel uit van het uitvoerend
bestuur.
De partijvoorzitter kan iedereen, wiens aanwezigheid nuttig is, uitnodigen om de vergaderingen van het uitvoerend bestuur bij te
wonen met raadgevende stem.
Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en beleidsvoorbereidend werk van de partij en haar
componenten en voor de praktische en dagelijkse leiding van verkiezingscampagnes, volgens de richtlijnen van het partijbureau.
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Het uitvoerend bestuur sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de nevenorganisaties.
Toelichting :
Indien het uitvoerend bestuur met een vrouw moet uitbreiden om aan dit artikel te voldoen, dan zal het partijbureau uit zijn
midden een lid aanduiden.

Het nationaal secretariaat
Artikel 42
Het nationaal secretariaat bestaat uit de nationaal secretaris, de adjunct-secretaris(sen), de directeur communicatie en de
directeur financiën en personeel.
De raad van voorzitters en secretarissen verkiest de nationaal secretaris en de adjunct-secretaris(sen) voor een periode van vier
jaren. Zij zijn herkiesbaar. Zij mogen geen Europese, nationale of gewestelijke mandataris zijn. Slechts een stemming in de raad
van voorzitters en secretarissen kan hen afzetten. Daartoe formuleren hetzij het partijbureau, hetzij de provinciale federaties, die
samen ten minste één vijfde van de partijleden tellen, een gemotiveerd voorstel van afzetting.
In ernstige en dringende gevallen kan het partijbureau hen in hun ambt schorsen. Deze beslissing wordt dan binnen de acht dagen
aan de raad van voorzitters en secretarissen voorgelegd. De nationaal secretaris en adjunct-secretaris(sen) mogen geen
kandidatuur voor een politiek of ander mandaat aanvaarden, zonder de goedkeuring vooraf van het partijbureau.
De nationaal secretaris en de adjunct-secretaris(sen) leiden het nationaal secretariaat.
Het partijbureau benoemt de directeur communicatie en de directeur financiën en personeel.
De Directeur communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van sp.a en haar componenten. De directeur
financiën en personeel is verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeheer van sp.a en haar componenten.
Toelichting :
De directeur financiën en personeel en de directeur communicatie mogen geen Europees, nationaal of gewestelijk mandataris zijn.
Zij mogen evenmin een kandidatuur voor een politiek of ander mandaat aanvaarden, zonder de goedkeuring vooraf van het
partijbureau.

Het college van provinciale secretarissen
Artikel 43
Een college van provinciale secretarissen bouwt de plaatselijke werking uit. Het partijbureau werft de secretarissen aan, op
voorstel van het congres van de betrokken provinciale federaties.
Het college vergadert regelmatig over de organisatorische, propagandistische en financiële aspecten van de partij. Het college
wordt regelmatig ingelicht over de politieke toestand en de politieke lijn van de partij.
Toelichting :
De provinciaal secretarissen genieten van een eenvormig sociaal statuut. De administratieve commissie zal terzake een voorstel
doen aan het partijbureau.
Is het partijbureau het niet eens met het voorstel van het congres van de betrokken provinciale federatie tot aanwerven van de
secretaris, dan kan deze provinciale federatie opnieuw een voorstel doen.

Componenten en nevenorganisaties
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Artikel 44
Componenten zijn rechtspersonen of feitelijke verenigingen van sp.a, die de werking van sp.a ondersteunen. Zij worden opgericht
of erkend door het administratief congres. Zij leggen hun werkings- en financiële verslagen ter goedkeuring voor aan het
administratief congres.
Het beheer van deze componenten staat onder toezicht van het uitvoerend bestuur. Zij zijn onderworpen aan de controle van de
financiële commissie. In het kader van de wet van 4 juli 1989 controleert een erkend bedrijfsrevisor de jaarrekeningen van deze
componenten samen met de jaarrekening van sp.a. Zij worden dan neergelegd bij de parlementaire controlecommissie
Toelichting :
Om het globale beheer van de partij en haar componenten waar te nemen, erkent het administratief congres een overkoepelende
component met rechtspersoonlijkheid. De raad van Beheer en de algemene vergadering ervan bestaan minstens uit het uitvoerend
bestuur van de partij.
Artikel 45
Nevenorganisaties zijn autonome organisaties waarmee sp.a een samenwerkingsovereenkomst aangaat. Het administratief
congres erkent of bevestigt deze organisaties. Vierjaarlijks delen de erkende nevenorganisaties hun werkingsverslagen mee aan
het administratief congres.
De werkwijze van deze samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken
nevenorganisatie en het uitvoerend bestuur van de partij.
Enkel het administratief congres kan een samenwerkingsakkoord met een erkende nevenorganisatie opzeggen.

De nationale mandatarissen
Artikel 46
De federale volksvertegenwoordigers, senatoren, Vlaamse volksvertegenwoordigers, Brusselse volksvertegenwoordigers en de
leden van het Europees parlement van sp.a vormen voor sp.a respectievelijk de kamerfractie, de senaatsfractie, de fractie van het
Vlaamse parlement, de fractie van de Brusselse hoofdstedelijke raad en de delegatie van het Europees parlement. Samen met de
sp.a-leden van de bestendige deputaties zijn zij de nationale mandatarissen van sp.a.
De werking van de raden en de parlementen, het statuut van fractieleden en de parlementaire werkzaamheden behoren tot de
bevoegdheid van de respectieve fracties en de delegatie.
De fracties en de delegatie leggen uitgebreid verslag over hun werking voor aan het congres en het partijbureau.
Het partijbureau is op de vergaderingen van de fracties en de delegatie vertegenwoordigd.
Elke fractie en de delegatie stellen hun eigen huishoudelijk reglement op.

De financiën van de partij
Artikel 47
Zoals voorzien in de wet van 4 juli 1989, over de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen, stelt het partijbureau een erkend bedrijfsrevisor aan voor de controle van de
jaarrekeningen.
Het uitvoerend bestuur waakt over het correct en eenvormig financieel beleid en personeelsbeleid van de partij en haar
componenten. Dit behelst ondermeer een eenvormig boekhoudplan.
Artikel 48
Overeenkomstig de wet van 4 juli 1989 bestaan de financiële middelen van de partij uit:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de door de overheid toegekende dotaties;
de giften, schenkingen en legaten;
de bijdragen van de fracties van de kamer van volksvertegenwoordigers, de senaat, de raden of het Europees parlement;
de lidgelden;
de opbrengsten uit het roerend of onroerend vermogen;
de opbrengsten uit manifestaties, publicaties of reclame;
de bijdragen gestort door de partijgeledingen;
de diverse prestaties die een geldelijke waarde hebben of in een geldelijke waarde kunnen worden uitgedrukt.

De lijstvorming, de mandaten, de onverenigbaarheden
artikel 49
Voor alle bovenlokale verkiezingslijsten, die ingediend worden onder de naam, het nummer of het logo van sp.a geldt dat binnen
de eerste drie kandidaten op de lijst en de opvolgerslijst er minstens één kandidaat geen uittredend Europees, Federaal, Vlaams,
Brussels parlementslid, minister, staatssecretaris, Europees Commissaris of partijvoorzitter mag zijn.
Voor andere door sp.a aanvaarde bovenlokale lijsten (gemengde lijsten, kartellijsten) geldt dat er binnen de eerste drie sp.a
plaatsen op een dergelijke lijst en de opvolgerslijst minstens één kandidaat geen uittredend Europees, Federaal, Vlaams, Brussels
parlementslid, minister , staatssecretaris, Europees Commissaris of partijvoorzitter mag zijn.
Uittredende Europees, Federaal, Vlaams, Brusselse parlementsleden die minder dan één jaar hun mandaat hebben uitgeoefend,
kunnen een uitzondering vragen aan het Partijbureau.
Artikel 50
De lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden uiterlijk twee maanden voor de dag van de verkiezingen bekend gemaakt
aan het provinciaal bestuur, dat zich er van vergewist dat de statuten nageleefd zijn.
De lijsten voor de verkiezingen van de kamer en het Vlaamse parlement - voor zover deze verkiezingen niet plaatsvinden in de
kieskring Vlaanderen - en de lijsten voor de verkiezing van de Brusselse hoofdstedelijke raad en de provincieraden, worden ten
minste twee maanden voor de dag van de verkiezingen bekend gemaakt aan het partijbureau, dat dit zich ervan vergewist dat de
statuten nageleefd zijn.
Bij vervroegde verkiezingen vervalt deze termijn van twee maanden. De administratieve commissie legt dan een aangepaste,
bindende termijn op.
Het partijbureau, en het provinciaal bestuur voor wat betreft de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, geven een advies of de
voorgelegde lijsten stroken met de letter en de geest van de statuten en met het belang van de partij.
Wenst de betrokken provinciale federatie dit advies niet te volgen, dan wordt op vraag van het partijbureau een
arbitragecommissie aangesteld. Deze bestaat uit zes vertegenwoordigers van het partijbureau en zes vertegenwoordigers van de
provinciale federatie.
Enerzijds het partijbureau en anderzijds het bestuur van de provinciale federatie duiden de leden van de delegaties aan bij
geheime stemming. Deze stemming gebeurt met een stembiljet waarop de stemgerechtigden vier namen voor hun delegatie
noteren. De zes personen, wiens naam het meest voorkomt, worden afgevaardigd.
De arbitragecommissie beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist het provinciaal bestuur.
Artikel 51
Voldoet een lijst niet aan deze bepalingen, dan zal de partij de toekenning van het sp.a-logo en nummer weigeren. Dan zal de lijst
ook geen beroep kunnen doen op de nationale of de provinciale verkiezingsinfrastructuur.
De administratieve commissie kan de tuchtprocedure op gang brengen en zo eventuele bijkomende sancties voor de
partijgeleding of voor de kandidaten op deze lijst uitspreken.
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De bepalingen van deze statuten gelden voor alle kandidaten op lijsten, die opkomen onder de naam, het nummer of het logo van
sp.a of gebruik maken van de nationale of provinciale socialistische verkiezingsinfrastructuur.
De bepalingen van deze statuten gelden tevens voor alle kandidaten die lid zijn van sp.a of haar erkende nevenorganisaties en die
opkomen op andere door sp.a aanvaarde lijsten (gemengde lijsten, kartellijsten).
Artikel 52
De uitoefening van elk politiek mandaat is onverenigbaar met de functie van lid van de raad van bestuur of van het college van
commissarissen of een vast adviseur van financiële, handels- of industriële ondernemingen van de privésector.
De afwijking van deze bepaling om beroepsredenen kan toegestaan worden door de partijgeledingen. De administratieve
commissie wordt ingelicht en treedt op als beroepsorgaan.
De onverenigbaarheid geldt niet voor mandaten die uitgeoefend worden in:
1. zuivere intercommunales of elk ander organisme van openbaar nut;
2. gemengde maatschappijen, mits het mandaat uitgevoerd wordt in opdracht van een openbaar bestuur;
3. vennootschappen opgericht door of op initiatief van de socialistische beweging;
4. vennootschappen waar het mandaat voortvloeit uit een opdracht van de openbare sector.
Overtreedt een partijlid dit artikel, dan is zijn kandidatuur onontvankelijk voor elke politieke functie voor de duur van de
overtreding, vermeerderd met twee jaar.
Toelichting :
“Vaste adviseurs” zijn zij die betaald aan bedoelde ondernemingen verbonden zijn. Het zijn diegenen die op permanente wijze als
raadgevers optreden en die precies omwille van hun politiek mandaat daartoe aangezocht zijn.
Artikel 53
Elke voordracht voor een mandaat in een zuivere intercommunale, een ander organisme van openbaar nut, of een gemengde
maatschappij wordt vooraf goedgekeurd door de plaatselijke afdelingsbesturen, de provinciale besturen of het partijbureau al
naar gelang van de aard van het mandaat.
Het bestuur van de afdeling of de provinciale federatie kan de voordrachten delegeren naar de overeenkomstige fracties, mits
hierover een uitdrukkelijke beslissing is genomen.
Artikel 54
Naast de thans bestaande wettelijke onverenigbaarheden is elk Europees, nationaal, gewestelijk, gemeenschaps- of provinciaal
mandaat niet cumuleerbaar met dat van burgemeester.
Het partijbureau kan, in het belang van de partij en alleen voor gemeenten van minder dan 20.000 inwoners, hierop voor het
lopende en voor maximum één legislatuur een uitzondering toestaan. De stemming is geheim en de beslissing wordt genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het verzoek om een dergelijke uitzondering gaat uit van de algemene vergadering van de partijafdeling, waar het bij geheime
stemming met twee derden meerderheid goedgekeurd is.
Naast de thans bestaande wettelijke onverenigbaarheden is elk Europees, nationaal, gewestelijk, gemeenschaps- en provinciaal
mandaat niet cumuleerbaar met dat van schepen of voorzitter van een OCMW.
Het partijbureau kan, in het belang van de partij en alleen voor gemeenten van minder dan 30.000 inwoners, hierop voor
maximum één legislatuur een uitzondering toestaan. De stemming is geheim en de beslissing wordt genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.
Het verzoek om een dergelijke uitzondering gaat uit van de algemene vergadering van de partijafdeling, waar het bij geheime
stemming met twee derden meerderheid goedgekeurd is.
Toelichting: Artikel 54 gaat in werking bij de eerstvolgende gehele vernieuwing van de Kamer, de deelparlementen of de
provincieraad.
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Artikel 55
Het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een OCMW in gemeenten met meer dan twintigduizend inwoners is
onverenigbaar met de functie van voorzitter of secretaris van een partijafdeling.
De functies van secretaris en voorzitter van een provinciale federatie zijn onverenigbaar met die van voorzitter van een
partijafdeling.
De functie van provinciaal secretaris is tevens onverenigbaar met een federaal, gewestelijk of Europees mandaat of een mandaat
van bestendig afgevaardigde.
Het mandaat van voorzitter van een fractie van de federale parlementen, de fractie van het Vlaamse parlement of van de raad van
het Brusselse hoofdstedelijk gewest is onverenigbaar met de functie van nationaal partijvoorzitter.

De vrouwen, de jongeren, de senioren
Artikel 56
sp.a wil dat de vrouwen een voldoende aandeel hebben in het bestuur van de partij en bij de mandaten. Daartoe gelden de
volgende algemene bepalingen:
1. bij de samenstelling van de lijsten op elk niveau moet de helft van de kandidaten vrouw zijn;
2. voor alle bestuursniveaus (ook voor uitvoerende besturen) wordt gestreefd naar pariteit tussen vrouwen en mannen en moet
minimum één vierde van de leden vrouw zijn;
3. de bepaling van punt 2. van dit artikel geldt niet voor de volgende bestuursorganen:
• het uitvoerend bestuur van de partij wordt samengesteld volgens artikel 41. Het uitvoerend bestuur moet bestaan uit
mannen en vrouwen;
• de administratieve commissie wordt samengesteld volgens artikel 35;
• het congres wordt samengesteld volgens artikel 16;
• het congresbureau wordt samengesteld volgens artikel 18. Het congresbureau moet bestaan uit mannen en vrouwen;
• de raad van voorzitters en secretarissen wordt samengesteld volgens artikel 21.
Artikel 57
sp.a wil dat de jongeren een voldoende aandeel hebben in het bestuur van de partij. Daartoe gelden de volgende bepalingen:
1. bij de samenstelling van de lijsten op elk niveau geldt dat minimum één vijfde van de kandidaten de leeftijd van vijfendertig
jaar niet heeft overschreden op het moment van de verkiezing;
2. voor alle bestuursniveaus (ook voor uitvoerende besturen) mag minimum één vierde van de leden de leeftijd van vijfendertig
jaar niet overschrijden;
3. de bepaling van punt 2. van dit artikel geldt niet voor de volgende bestuursorganen
• het uitvoerend bestuur van de partij wordt samengesteld volgens artikel 41;
• de administratieve commissie wordt samengesteld volgens artikel 35;
• het congres wordt samengesteld volgens artikel 16;
• het congresbureau wordt samengesteld volgens artikel 18;
• de raad van voorzitters en secretarissen wordt samengesteld volgens artikel 21.
Artikel 58
sp.a wil dat de senioren billijk vertegenwoordigd zijn in alle geledingen van de partij.
Daartoe moeten in alle bestuursniveaus (ook voor uitvoerende besturen) senioren (zestig plus) opgenomen zijn.
Deze bepaling geldt niet voor de volgende bestuursorganen:
• het uitvoerend bestuur van de partij wordt samengesteld volgens artikel 41;
• de administratieve commissie wordt samengesteld volgens artikel 35;
• het congres wordt samengesteld volgens artikel 16;
• het congresbureau wordt samengesteld volgens artikel 18;
• de raad van voorzitters en secretarissen wordt samengesteld volgens artikel 21.
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De relaties met andere socialistische partijen
Artikel 59
Waar gemeenschappelijke standpunten mogelijk zijn stelt de sp.a het op prijs overleg te plegen met de Parti Socialiste, om de
socialistische solidariteit zowel op federaal als op Europees en wereldvlak te ontwikkelen.
Artikel 60
sp.a maakt deel uit van de partij van de Europese Sociaal-democraten (PES). Deze partij moet uitgroeien tot een volwaardige
Europese sociaal-democratische partij.
Artikel 61
Het administratief congres duidt een vaste delegatie aan voor het Bureau en het congres van de partij van de Europese Sociaaldemocraten.
De partijvoorzitter leidt deze delegatie en de internationale secretaris neemt er het secretariaat van waar. Zij zijn vaste leden van
de delegatie.
Zij brengen regelmatig verslag uit van de werkzaamheden van de partij van de Europese Sociaal Democraten aan het partijbureau.

Slotbepalingen & overgangsbepalingen
Artikel 62
Deze statuten kunnen slechts door een congres worden herzien mits de vraag daartoe juist op de agenda is geplaatst, conform
artikel 15. Wijzigingen worden goedgekeurd door een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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Tuchtreglement
Inleiding
De geschillen, zoals vermeld in artikel 38 van de nationale statuten situeren zich op drie vlakken: het plaatselijke vlak, het
provinciale vlak (provinciale federaties en kantons) en het nationaal vlak (provincies, gewesten, nationale geledingen).
Geschillen worden behandeld conform de statuten van de geleding waar het geschil zich situeert. Deze bepalingen mogen niet in
tegenspraak zijn met de bepalingen van de nationale statuten en van dit tuchtreglement.
Beslissingen inzake geschillen kunnen slechts worden getroffen door bevoegde en verkozen bestuursinstanties (in casu het
plaatselijk of provinciaal bestuur en/of de plaatselijke algemene vergadering of het provinciaal congres.
Dit is een minimumregeling, waaraan zeker moet voldaan worden. Bijkomende regels kunnen door de plaatselijke statuten
opgelegd worden, mits deze regels niet strijdig zijn met dit nationaal tuchtreglement. Er kunnen echter geen andere sancties
opgelegd worden dan deze, zoals voorzien in punt 3.E van dit tuchtreglement.

Behandelingsniveaus en werkwijze
A. Geschillen, met betrekking tot de werking van de partij of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op
plaatselijk vlak
• het bestuur van de afdeling bemiddelt en streeft naar een oplossing;
• blijft het geschil bestaan, dan onderzoekt en bemiddelt de provinciale tuchtcommissie. Zij stelt een oplossing voor. Van
zodra de provinciale geledingen ingeschakeld worden, wordt ook de administratieve commissie op de hoogte gesteld
door de provinciale federatie;
• blijft de betwisting bestaan, dan neemt het provinciaal bestuur een beslissing;
• binnen de maand na het betekenen van de beslissing van het provinciaal bestuur kunnen de betrokkenen beroep
indienen bij de administratieve commissie.
B. Geschillen, met betrekking tot de werking van de partij of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op
provinciaal vlak
• de provinciale tuchtcommissie onderzoekt en bemiddelt. Zij stelt een oplossing voor. De administratieve commissie wordt
op de hoogte gesteld door de provinciale federatie;
• blijft de betwisting bestaan, dan neemt het provinciaal bestuur een beslissing;
• binnen de maand na het betekenen van de beslissing van het provinciaal bestuur kunnen de betrokkenen beroep
indienen bij de administratieve commissie.
C. Geschillen, met betrekking tot de werking van de partij of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op
nationaal vlak
• De administratieve commissie behandelt de geschillen slechts nadat de hierboven beschreven procedure werd gevolgd,
tenzij bij hoogdringendheid of uitzonderlijk belang;
• de administratieve commissie onderzoekt en bemiddelt. Op basis van arbitrage stelt zij een oplossing voor;
• blijft de betwisting bestaan, dan neemt de administratieve commissie een beslissing;
• tegen deze beslissing is geen hoger beroep mogelijk; deze beslissing is bindend voor alle partijen.
D. Beroep bij de administratieve commissie tegen beslissingen inzake geschillen zoals hierboven is gestipuleerd
• De administratieve commissie behandelt de beroepen slechts nadat de hierboven beschreven procedure werd gevolgd,
tenzij bij hoogdringendheid of uitzonderlijk belang;
• de administratieve commissie onderzoekt en bemiddelt. Op basis van arbitrage stelt zij een oplossing voor;
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•
•

blijft de betwisting bestaan, dan neemt de administratieve commissie een beslissing;
tegen deze beslissing is geen hoger beroep mogelijk; deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Procedure
A. Algemene principes
• Elk geschil wordt op de agenda geplaatst van de bevoegde vergadering, die over het geschil bijeenkomt, conform de
statuten van de geleding.
• De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering en de provinciale en de nationale statuten en tuchtreglementen
worden bij voorbaat schriftelijk overgemaakt aan alle betrokken partijen. Alle betrokken partijen worden op de
beraadslagingen uitgenodigd en krijgen de kans om hun standpunt kenbaar te maken.
• De betrokken partijen kunnen zich laten bijstaan of verdedigen door een partijlid.
• Sancties worden beslist met 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, ongeacht het niveau van de
beslissing. Er kunnen op geen enkel niveau andere dan de hieronder beschreven sancties opgelegd worden.
• De behandeling van een geschil op om het even welk niveau, inclusief behandeling in beroep, schorst de uitvoering op.
• De nationale voorzitter en de voorzitter van de administratieve commissie kunnen in een gezamenlijk besluit bepalen dat
het opschortend karakter geen doorgang vindt.
B. De samenstelling van de provinciale tuchtcommissie
• Op het provinciaal niveau installeert het provinciaal bestuur in haar midden de provinciale tuchtcommissie, bestaande uit
4 leden. Tevens wordt voorzien in vier opeenvolgende plaatsvervangers. Deze namen worden meegedeeld aan de
nationale administratieve commissie.
• Een betrokken partij kan een lid van de provinciale tuchtcommissie wraken, mits aangetoond wordt dat deze rechtstreeks
betrokken is bij het geschil of dat deze partijdigheid kan verweten worden.
Dit moet gebeuren bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van de provinciale federatie.
Het wraken moet gebeuren voordat het geschil behandeld wordt door de tuchtcommissie.
Het provinciaal bestuur beslist ten gronde over dit wraken. Indien zij oordelen dat het wraken terecht is, dan wordt
automatisch de eerste plaatsvervanger in de tuchtcommissie aangeduid.
C. De behandeling van het geschil
• Behandeling op provinciaal niveau
De provinciale tuchtcommissie probeert in eerste instantie door middel van een bemiddelingsvoorstel te komen tot een
vergelijk tussen de betrokken partijen.
Lukt dit bemiddelingsvoorstel niet dan doet de provinciale tuchtcommissie verslag van haar onderzoek en bemiddeling
aan het plenum provinciaal bestuur en formuleert zij een ontwerpbeslissing.
Alle betrokken partijen worden in kennis gesteld van de ontwerpbeslissing.
De leden van de tuchtcommissie zijn aanwezig bij de behandeling van het tuchtdossier in het plenum provinciaal bestuur
om desgewenst bijkomende informatie aan hun verslag toe te voegen. Zij nemen echter niet deel aan de beraadslagingen
of aan de stemmingen.
Bij de behandeling van het tuchtdossier hoort het plenum provinciaal bestuur eerst alle partijen en beslist daarna bij
gewone meerderheid of het al dan niet gevat is in dit geschil.
Vervolgens hoort het plenum het verslag en de ontwerpbeslissing van de tuchtcommissie.
Dan gaan zij over tot de beraadslaging over het tuchtdossier.
Vervolgens wordt bij geheime stemming een beslissing genomen.
Tegen de beslissing van de provinciale tuchtcommissie kan binnen de maand na betekening van de beslissing een beroep
aangetekend worden bij de nationale administratieve commissie.
• Behandeling op nationaal niveau
De administratieve commissie probeert in eerste instantie door middel van een bemiddelingsvoorstel te komen tot een
vergelijk tussen de betrokken partijen.
Lukt dit bemiddelingsvoorstel niet dan formuleert de administratieve commissie een beslissing nadat zij alle partijen
gehoord heeft.
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De administratieve commissie beslist vooreerst bij gewone meerderheid of ze in dit geschil al dan niet gevat is of gevat
kan worden (hoogdringendheid).
Dan gaan zij over tot de beraadslaging over het tuchtdossier.
Vervolgens wordt bij geheime stemming een beslissing genomen.
Tegen een beslissing van de nationale administratieve commissie is geen hoger beroep mogelijk.
Bij de nationale behandeling voor de plenumvergadering van de administratieve commissie kunnen de in het geschil
betrokken partijen of afgevaardigden van de betrokken afdelingen of provinciale federaties niet deelnemen aan de
beraadslagingen of de stemmingen. Zij dienen het vergaderlokaal te verlaten.
• Algemene behandelingsprincipes
De provinciale tuchtcommissies en de nationale administratieve commissie kunnen bij hun onderzoek van de geschillen
iedereen horen die zij wenselijk achten en alle documenten laten voorleggen, die zij nuttig achten voor de oplossing van
het geschil.
De toekenning van de sancties wordt individueel beslist en per geval gemotiveerd.
De sanctie kan slechts post factum toegekend worden. Het stellen van een bepaalde daad kan dus niet meebrengen dat
automatisch, t.t.z. zonder beslissing van de bevoegde organen, een sanctie van kracht wordt.
D. Procedure bij hoogdringendheid (enkel op het nationale vlak)
• De behandeling van een geschil of een beroep is hoogdringend als de beslechting van het geschil via de normale
procedures inhoudt dat de eindbeslissing reeds door de gevolgen achterhaald zou zijn of indien een uitstel van de
beslissing tot onherstelbare schade voor de belangen van de partij leidt.
• De hoogdringendheid wordt vastgesteld door een gezamenlijke beslissing genomen door de nationale partijvoorzitter en
de voorzitter van de administratieve commissie.
• Omwille van de hoogdringendheid kan de administratieve commissie een dossier, dat op om het even welk vlak wordt
behandeld, naar zich toe trekken en zich gevat verklaren.
• Bij hoogdringendheid wordt het geschil door de administratieve commissie behandeld conform de normale procedure,
maar op een versnelde wijze.
E.

De sancties
• gemotiveerde terugroeping tot de orde;
• blaam;
• tijdelijke schorsing;
Leden worden geschorst in de uitoefening van een mandaat of een functie, afdelingen worden geschorst in het recht op
vertegenwoordiging in de partij;
• de afzetting uit de functie of de terugtrekking van het mandaat;
• de uitsluiting van het lid, van de afdeling of de groep in kwestie.
De administratieve commissie moet onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de opgelegde sancties.
De administratieve commissie waakt over de toepassing van de opgelegde sancties.
Bij een uitsluiting, een afzetting of een schorsing is het aan alle geledingen van sp.a verboden het gestrafte lid in de
uitoefening van het mandaat of de functie te behouden.
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Deontologische code voor mandatarissen van sp.a
Artikel 1
Deze code richt zich tot eenieder die sp.a – in hoe geringe mate ook – bindt: de verkozen mandatarissen op alle niveaus van het
beleid, de personen die namens sp.a zitting hebben in instellingen, raden van bestuur, enz. Ook interne partijfunctionarissen zijn
door deze code gebonden.
Artikel 2
De code wordt impliciet onderschreven vanaf het ogenblik van de kandidaatstelling.
Artikel 3
De code heeft betrekking op de politieke en maatschappelijke gedragingen van de personen bedoeld in Artikel 1 (in het vervolg
gemakshalve mandatarissen genoemd) in zoverre deze gedragingen gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van de politieke
actie van de partij.
De mandataris gedraagt zich integer. Hierbij is het belangrijk dat de mandataris zichzelf uitdaagt om niet enkel naar de letter van
de wet te handelen, maar ook belang hecht aan de geest van de wet. Ethiek gaat verder dan de letterlijke bepalingen van de wet
en dient door de mandataris zo geïnterpreteerd te worden
Artikel 4
Mandatarissen van sp.a dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende principes zoals opgesomd in de statuten van de
partij.
Zij oefenen hun mandaten uit conform de hoogste standaarden van betrokkenheid, ethiek en professionalisme.
Zij vertolken een voorbeeldfunctie voor de partijleden en de kiezers.

Deontologische commissie
Artikel 5
sp.a richt een deontologische commissie op. Elke mandataris kan een beroep doen op deze commissie voor een advies over een
concreet deontologisch probleem waarmee hij/zij wordt geconfronteerd. Deze commissie is geen rechtbank die klachten
behandelt, maar een instelling die in geval van twijfel en onzekerheid raad geeft: zij staat de mandataris bij en waarborgt
vertrouwelijkheid m.b.t. zijn/haar probleem.
Artikel 6
De deontologische commissie wordt verkozen door het Administratief Congres, op voordracht van het Partijbureau. Zij bestaat uit
drie permanente leden. Ze worden verkozen voor een termijn van vier jaar en ze zijn herverkiesbaar.
Artikel 7
De drie permanente leden van de commissie kunnen geen mandataris zijn. Evenmin kunnen ze zich kandidaat stellen voor een
mandaat.
Artikel 8
De permanente leden kunnen - mits akkoord van de betrokkene - een beroep doen op externe specialisten, al naar gelang van het
concrete geval. Deze externe specialisten hebben een raadgevende stem.
Artikel 9
De commissie laat zich bijstaan door een secretaris.
Artikel 10
De permanente leden, de externe specialisten en de secretaris verbinden zich ertoe in strikte vertrouwelijkheid te werken. De
contacten met de commissie, haar zittingen en haar adviezen behoren tot de sfeer van de strikte vertrouwelijkheid. Van haar
beraadslagingen worden geen notulen opgesteld. Alleen haar adviezen worden op schrift gesteld.
Artikel 11
De partijvoorzitter en/of de voorzitter van de Administratieve Commissie kan/kunnen een mandataris of een kandidaatmandataris verwijzen naar de deontologische commissie. In dat geval zijn ook zij gebonden door strikte vertrouwelijkheid. Deze
mandataris is dan verplicht de commissie te raadplegen. Als hij/zij in dit geval het advies van de commissie naast zich neerlegt,
maakt de commissie haar advies bekend aan de partijvoorzitter. Als het om de partijvoorzitter zelf gaat, wordt het advies
overgemaakt aan de voorzitter van de Administratieve Commissie.
Artikel 12
Een derde persoon die een aanklacht zou wensen te formuleren tegen de mandataris of een kandidaat-mandataris, kan niet bij de
deontologische commissie terecht.
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Artikel 13
Een mandataris of een kandidaat-mandataris die in een strafrechtelijke procedure betrokken raakt die schadelijke gevolgen kan
hebben op de uitoefening van zijn/haar mandaat, moet dit zo snel mogelijk melden aan de deontologische commissie. In dat geval
wordt, in afwijking van Artikel 11, het advies van de commissie eveneens bekend gemaakt aan de partijvoorzitter.
Artikel 14
Na een werkingsperiode van vier jaar evalueert de commissie haar werking, in samenspraak met het Partijbureau.

Contact met de bevolking
Artikel 15
De mandataris is verplicht op georganiseerde wijze contact te houden met de bevolking.
Artikel 16
Organisatie en regelmaat van deze contacten komen toe aan de diverse partij-instanties.
Artikel 17
De mandataris staat door middel van rechtstreeks dienstbetoon ten dienste van de bevolking. Bij het uitoefenen van dit
dienstbetoon neemt hij/zij de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid en wettelijkheid als absolute regel. Bij het behartigen
van dossiers en het begeleiden van de vraagsteller respecteert de mandataris de onafhankelijkheid van de ambtenaren of
diensten en de objectiviteit van de procedures. Belangrijkste doelstelling blijft het informeren en doorverwijzen van de
vraagsteller naar de administraties, publieke en private diensten, die geacht worden het probleem van de vraagsteller op te
lossen.
Artikel 18
Als een mandataris om steun gevraagd wordt door een kandidaat die een bepaalde functie of bevordering ambieert, of door een
andere mandataris die de kandidaat wenst te steunen, gebruikt hij de volgende werkwijze: indien voor de beoogde functie een
vergelijkend examen wordt georganiseerd, deelt de mandataris aan de kandidaat mee dat het resultaat ervan het uitsluitend
criterium is voor de toewijzing.
Het enige engagement dat kan worden aangegaan, is het toezicht op de objectiviteit van het examen. Indien bij keuze of na een
bekwaamheidsexamen wordt beslist, zal de mandataris zijn eventuele aanbeveling staven met functioneel-kwalitatieve
argumenten. Dubbele aanbeveling voor meerdere kandidaten voor dezelfde functie is dan niet toegelaten.
Artikel 19
Dienstbetoon dient zo mogelijk in ploegverband te worden georganiseerd. De organisatie berust bij de diverse partij-instanties.
Artikel 20
Ten einde deze dienstverlening aan de bevolking te optimaliseren, brengt de mandataris jaarlijks verslag uit over zijn/haar
dienstbetoon aan de diverse partij-instanties die de werking ervan coördineren. Deze rapportering gebeurt met respect voor de
privé levenssfeer. Einddoel moet zijn algemene besluiten af te leiden uit de individuele contacten die eventueel kunnen resulteren
in wetgevende initiatieven.

Contact met professionele stakeholders
Artikel 21: Gepaste relaties met stakeholders
De mandataris moet gepaste relaties onderhouden met een brede waaier van stakeholders in de maatschappij. Hij/zij is zich
bewust van de bevoorrechte positie als mandataris in de omgang met stakeholders. Hij/zij moet te allen tijde onafhankelijk zijn
van één of meerdere stakeholders voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.
Artikel 22: Verbod op ontvangen van giften
De mandataris aanvaardt geen giften van natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ook een stakeholder
vertegenwoordigen.
De mandataris aanvaardt enkel sponsoring in het kader van een specifiek evenement van de partijafdeling, indien de sponsoring
publiek gemaakt wordt en indien er daarbij geen rechtstreekse bevoegdheid bestaat in hoofde van de mandatarissen ten aanzien
van de sponsor.
De mandataris aanvaardt geen giften van natuurlijke en/of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreek ook een stakeholder
vertegenwoordigen
Artikel 23: Aanwezigheid op evenementen op uitnodiging
Een mandataris mag ingaan op een uitnodiging louter als gast voor een specifiek evenement wanneer er een rechtstreekse
regelgevende of administratieve bevoegdheid in het spel is, indien die ook uitgaan naar andere bestuurders en beleidsmakers en
publiek mag gemaakt worden.
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Mandaten
Artikel 24: Respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat
Wanneer de mandataris een mandaat van bestuurder aanvaardt, moet die zich grondig informeren en bewust zijn van de rechten,
de plichten en de verantwoordelijkheid waarmee hij of zij akkoord gaat door het aanvaarden van een bestuursmandaat.
De mandataris mag een mandaat enkel aanvaarden als hij/zij beschikt over competenties en nuttige ervaringen voor de goede
uitvoering van het bestuursmandaat of zich engageert om die te verwerven. Hij/zij neemt enkel die mandaten op waarvoor hij/zij
zich ten volle kan inzetten. Bij een vernieuwing van zijn/haar mandaat, stelt de bestuurder zich de vraag of nog steeds aan die
vereisten is voldaan.
Indien hij/zij reeds drie politieke mandaten bekleedt naast zijn/haar hoofdmandaat en de wettelijk en reglementaire van
rechtswege eruit voortvloeiende mandaten, moet hij/zij uitleggen dat hij/zij nog steeds de goede uitvoering van die mandaten kan
verzekeren. De mandataris vraagt voorafgaand toestemming aan het partijbureau om mandaten, conform dit reglement te
kunnen opnemen. De beslissingen van het bureau zijn bindend
Hij/zij kent en respecteert het wettelijke kader, de relevante governance codes, de statuten van de onderneming of organisatie
en, indien van toepassing, de beheersovereenkomst.
Hij/zij neemt kennis van het specifieke aandeelhoudersbeleid dat rekening houdt met alle stakeholders en streeft ernaar dat de
raad dit beleid als toetssteen hanteert bij het uitstippelen van haar strategie.
Indien een dergelijk aandeelhoudersbeleid afwezig is, dient de bestuurder de ontwikkeling ervan aan te moedigen.
Artikel 25: Concentreren op taken eigen aan de bestuurder
De mandataris vervult op een behoorlijke manier zijn/haar bestuursmandaten, binnen de bevoegdheden en prerogatieven die de
wet en statuten hem/haar opdragen en met het oogpunt op het vertegenwoordigen en verdedigen van het algemeen belang.
De bestuurder waakt over een efficiënte werking van de raad van bestuur en van eventuele gespecialiseerde comités. Als hij/zij
het gevoel heeft dat de legale en reglementaire verplichtingen niet worden gerespecteerd, ethische grenzen worden
overschreden of er gehandeld wordt in tegenstrijd met het algemeen belang, dan heeft hij/zij de plicht om onmiddellijk te
reageren en vervult hiermee zijn/haar wettelijke verantwoordelijkheden.
Hij/zij verifieert dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur superviseert en de onderneming controleert, de strategische
objectieven bepaalt en die in een ondernemingsplan vertaalt.
In geval de bestuurder deelneemt aan een gespecialiseerd comité dan engageert hij/zij zich om dezelfde standaarden van
betrokkenheid, ethiek en professionalisme te hanteren als diegene die vooropgesteld zijn in het charter of de code voor zijn/haar
lidmaatschap aan de raad van bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat het comité op regelmatige tijdstippen bijeen komt en zich focust op
de toegewezen onderwerpen.
Hij/zij zorgt ervoor dat het gespecialiseerde comité geen beslissingen neemt zonder de goedkeuring van het daartoe bevoegde
maatschappelijk orgaan.
Hij/zij engageert zich om op adequate manier te rapporteren aan het bevoegde maatschappelijk orgaan aangezien deze laatste de
finale verantwoordelijkheid draagt.
Artikel 26: Verdedigen van de belangen van de organisatie in lijn met haar specificiteit
De bestuurder handelt in het belang van de organisatie die hij/zij bestuurt. De bestuurder houdt in alle omstandigheden zijn/haar
onafhankelijkheid en laat zich niet onder druk zetten.
Wanneer er een beslissing wordt genomen door het beheersorgaan, die de organisatie zou schaden, dan engageert de bestuurder
zich om zijn/haar bezwaren duidelijk te maken, deze te laten notuleren en zich volledig in te zetten om anderen te overtuigen.
De bestuurder waakt erover dat belangenconflicten op een professionele manier aangepakt worden binnen de raad van bestuur
volgens een vooropgestelde procedure.
Bestuurders hebben de wettelijke verplichting om te handelen in het belang van de organisatie en het algemeen belang om alle
aandeelhouders eerlijk te behandelen. De bestuurder van een organisatie mag evenwel ook de maatschappelijke belangen niet uit
het oog verliezen. De bestuurder verifieert of de objectieven van de organisatie duidelijk gedefinieerd zijn.
Indien hij/zij niet akkoord is met het aandeelhoudersbeleid of beslissingen van de raad van bestuur, maakt hij/zij dat kenbaar via
de daartoe geëigende kanalen zonder dat de behoorlijke uitvoering van zijn/haar verantwoordelijkheid als bestuurder in het
gedrang komt.
Indien hij/zij zich na discussie niet kan verzoenen met het aandeelhoudersbeleid, meldt hij/zij dat aan de deontologische
commissie en dient hij/zij, desgevallend, in eer en geweten zijn/haar ontslag in.
Artikel 27: Streven naar een onafhankelijke positie
De bestuurder moet een onafhankelijke houding aannemen, niet enkel tegenover de aandeelhouders, maar ook tegenover de
interne personen van de organisatie en meer algemeen tegenover alle stakeholders.
De bestuurder laat zich in zijn analyse of beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen noch door eventuele relaties
met aandeelhouders of belanghebbenden.
Indien er familiale of zakelijke relaties zijn met belanghebbenden, is de bestuurder er transparant over en onthoudt hij/zij zich bij
situaties van belangenconflict.
De bestuurder gebruikt zijn/haar relaties als bestuurder niet om giften en sponsoring te verwerven voor zijn/haar politiek
mandaat.
Artikel 28: Volgen van ethische standaarden
Elke bestuurder moet hoge ethische standaarden hanteren. Het respecteren van deze ethische standaarden moet bijdragen aan
de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de organisatie.
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Hij/zij bezit persoonlijke kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyauteit. De bestuurder
ontvangt naast zijn/haar vergoeding geen voordelen die kunnen worden beschouwd als een potentiële beïnvloeding van zijn/haar
integriteit of beoordelingsvermogen.
Artikel 29: Zich gepast gedragen bij besluitvorming
De bestuurder moet een juist evenwicht vinden tussen het uitdrukken van zijn/haar individuele mening en het verdedigen van
collegiale beslissingen.
De bestuurder woont regelmatig de vergaderingen van de raad van bestuur bij en, indien hij/zij lid is, die van gespecialiseerde
comités. Hij/zij neemt actief deel aan de vergaderingen en aan de debatten en besluitvorming en bereidt hij/zij zich hiertoe
grondig voor.
De bestuurder streeft naar consensus. Indien er geen consensus kan bereikt worden, dan laat de bestuurder zijn afwijkende
positie optekenen in de notulen, met motivering. De bestuurder weegt in eer en geweten, conform de bepalingen in artikelen 3 en
4, af hoe hij/zij deze beslissing naar buiten toe toelicht.”
Artikel 30: Zich informeren en respecteren van vertrouwelijke informatie
De bestuurder heeft recht op informatie en de plicht om informatie op te vragen als hij/zij het gevoel heeft dat de verkregen
informatie onvoldoende is.
De bestuurder moet goed, tijdig, en volledig geïnformeerd zijn. Hij/zij besteedt voldoende tijd aan het doornemen van de
ontvangen informatie.
De bestuurder gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. De bestuurder zal de informatie met betrekking tot de
onderneming waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig behandelen en enkel gebruiken voor de
uitoefening van zijn/haar mandaat bij die organisatie.
Hij/zij maakt geen misbruik van informatie die hij/zij verkrijgt via zijn/haar bestuursmandaat, ongeacht of hij/zij er nu persoonlijk
voordeel uithaalt of niet, en ongeacht of het de organisatie schaadt of niet.
Artikel 31: Onderhouden van expertise
Elke bestuurder moet ervoor zorgen dat hij/zij zijn/haar competenties up-to-date houdt en dat hij/zij geïnformeerd is over zaken
die van belang zijn voor het mandaat en de organisatie waarin hij/zij zetelt.
De bestuurder dient steeds over de nodige competenties en voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de sector en de
onderneming. Hij/zij onderhoudt en versterkt zijn/haar expertise, waarbij hij/zij rekening houdt met de steeds veranderende
context waarin de organisatie zich moet waarmaken.
Artikel 32: Onderhouden van adequate relaties met het management, de aandeelhouders en stakeholders
De bestuurder moet gepaste relaties onderhouden met het management, de aandeelhouders en stakeholders. Hij/zij waakt over
adequate delegatiebevoegdheden en kent de delegatiebevoegdheden van de raad van bestuur ten opzichte van het management.
Hij/zij werkt samen met het topmanagement, maar is waakzaam dat hij/zij zich niet inlaat met operationele zaken.
De bestuurder dient transparant te zijn over eventuele contacten met stakeholders. Hij/zij dient de raad van bestuur of op zijn
minst de voorzitter hierover te informeren.
Artikel 33: Bevorderen evaluatiecultuur
De bestuurder moet een rol spelen in de promotie van en de deelname aan de evaluatie van de bestuurspraktijk. De bestuurder
waakt erover dat er regelmatig en op gestructureerde wijze een evaluatie wordt uitgevoerd van de werking en de samenstelling
van de raad van bestuur. De bestuurder participeert op actieve wijze aan deze evaluaties. Hij/zij moedigt aan om de resultaten van
de evaluatie binnen de raad van bestuur te bespreken en een actieplan voor continue verbetering op te stellen.
Artikel 34: Vergoedingen van mandaten
De mandataris vergewist zich ervan, voorafgaand aan het aanvaarden van een mandaat, dat het verwachte werk in verhouding
staat tot de geldende vergoedingen. Indien de vergoeding te hoog bevonden wordt in verhouding tot het verwachte werk dan
weigert hij/zij de geboden vergoeding en licht de partij in, die dan de gepaste actie kan ondernemen. Hij/zij kan nooit een
vergoeding aanvaarden voor niet geleverde prestaties.
De bestuurder is er zich van bewust dat de vergoeding transparant publiek gemaakt zal worden door sp.a, de betrokken
organisatie en/of de toezichthoudende overheid.
Forfaitaire vergoedingen kunnen pas aanvaard worden na voorafgaande goedkeuring door het partijbureau.
Het is strikt verboden om zich te laten vergoeden via een vennootschap. sp.a mandatarissen laten alle geldelijke inkomsten uit
politieke mandaten storten op hun eigen binnenlandse privé-rekening.
De mandataris draagt een deel van deze inkomsten af aan de partij overeenkomstig het geldende bijdragenreglement.
De som van de weddes en vergoedingen voor de publieke functies en mandaten van schepenen wordt geplafonneerd op 130% van
een schepen van een stad met meer dan 150.000 inwoners. De som van de weddes en vergoedingen voor de publieke functies en
mandaten van burgemeesters, Europese, federale, regionale mandatarissen en provinciaal gedeputeerden wordt geplafonneerd
op 130% van een burgemeester van een stad met meer dan 150.000 inwoners. Vanaf 2019 worden deze plafonds verlaagd naar
110%.
Toelichting: Het Congres geeft de opdracht aan de Administratieve Commissie om het bijdragenreglement van sp.a
budgetneutraal te herbekijken in functie van deze nieuwe deontologische code.
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Kennisgeving aan partij
Artikel 35
Elke mandataris brengt jaarlijks tegen uiterlijk 30 juni het nationaal secretariaat op de hoogte van de mandaten en/of
vertegenwoordigende functies die hij/zij bekleedt, zowel in privé als in de openbare sector. De aangifte wordt aangevuld met de
bruto-belastbare vergoeding per mandaat (fiscale fiche toevoegen).
De aangifteplichtigen bevestigen de wettelijke mandaten- en vermogensaangifte op tijd te hebben ingediend.
Het nationaal secretariaat maakt de lijst van de mandaten, inclusief vergoeding over aan de betreffende provinciale federatie.
Deze lijst ligt ter inzage voor de leden van sp.a op het provinciaal secretariaat en wordt gepubliceerd op de nationale website van
sp.a.
Artikel 36
Elke mandataris of kandidaat-mandataris moet een document ondertekenen waarin hij/zij zich onherroepelijk ertoe verbindt bij
het verlaten van de partij al zijn/haar mandaten en functies die hij/zij namens de partij uitoefent, ter beschikking te stellen van de
partij.
Artikel 37
Een mandataris van een andere partij die overstapt naar sp.a wordt slechts aanvaard als hij/zij al zijn/haar mandaten en functies
ter beschikking stelt van zijn oorspronkelijke partij.

Slotbepaling
Artikel 38
Deze deontologische code maakt integraal deel uit van de statuten van sp.a.
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