Verkiezingsreglement Vlaamse Jeugdraad
Datum: 3 juni 2020

1. Verkiezing
1.1.

Om de drie jaar wordt er een nieuwe Vlaamse Jeugdraad verkozen.

1.2
Uiterlijk 3 maanden voor de verkiezing maakt de Vlaamse Jeugdraad de datum en de wijze van stemming
ruim bekend.

2. Kiescommissie
2.1.
De Vlaamse Jeugdraad stelt uiterlijk drie maanden voor de verkiezing een kiescommissie samen. De
kiescommissie bestaat uit minstens vijf personen, onder wie de cöordinator van de Vlaamse Jeugdraad/minstens één
personeelslid van De Ambrassade. Wie kandidaat is bij de verkiezingen voor de Vlaamse Jeugdraad kan geen deel
uitmaken van de kiescommissie.
2.2.
De kiescommissie is verantwoordelijk voor het goede verloop ervan. Zij controleert de geldigheid van de
kandidaturen op basis van dit reglement. De kiescommissie beslist over de geldigheid van de stemmen. Alle
afspraken die door de leden van de kiescommissie gemaakt worden tijdens de voorbereiding van de verkiezingen
worden verzameld in een afsprakennota.
2.3.
De kiescommissie neemt beslissingen met meerderheid van stemmen. Ook over de aangelegenheden die
niet geregeld worden in deze verkiezingsprocedure. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
2.4
Bij betwisting of klachten over het verloop van de verkiezingen worden de grieven voorgelegd aan de
kiescommissie. Bij een ernstige overtreding van dit kiesreglement kan de kiescommissie overgaan tot uitsluiting van
een kandidaat. De kiescommissie heeft in deze beslissingsrecht.
2.5
De Vlaamse Jeugdraad voorziet gedurende de volledige kiesprocedure een coach voor de kandidaten. Deze
coach is zowel een aanspreekpunt voor de kandidaten als voor de kiescommissie. Bij betwisting of klachten wordt er
in de eerste plaats een gesprek georganiseerd tussen de coach en de betrokken kandida(a)t(en).
2.6
De Vlaamse Regering kan een waarnemer afvaardigen in de kiescommissie en te alle tijde de volledige
verkiezingsprocedure volgen.

3. Samenstelling Vlaamse Jeugdraad
3.1.

De Vlaamse Jeugdraad bestaat minimaal uit 16 stemgerechtigde leden.

3.2.
De helft van de stemgerechtigde leden worden verkozen uit de kandidaten, voorgedragen door de landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie, de cultuureducatieve verenigingen en
de politieke jongerenbewegingen gesubsidieerd of erkend op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende
een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Die leden worden verkozen op de wijze zoals beschreven in artikel 7.
3.3.
De helft van de stemgerechtigde leden worden verkozen uit de personen die zichzelf kandidaat gesteld
hebben. Die leden worden verkozen op de wijze zoals beschreven in artikel 8.
3.4

De stemgerechtigde leden worden in de rest van dit reglement adviseurs genoemd.
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4. Algemene bepalingen over de verkiezingen
4.1.
Wie zich kandidaat stelt (hetzij zelf, hetzij voorgedragen door de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen,
de verenigingen informatie en participatie, de cultuureducatieve verenigingen en de politieke jongerenbewegingen,
gesubsidieerd of erkend op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid), en aan de voorschriften van dit kiesreglement voldoet, onderschrijft de missie en visie van de
Vlaamse Jeugdraad. Iedere kandidaat ondertekent de engagementsverklaring zoals deze werd opgenomen in bijlage
bij dit verkiezingsreglement.
4.2.
Kandidaten kunnen slechts op één lijst staan, hetzij de “lijst jeugdsector”, hetzij de “lijst jongeren”. Meer
informatie over die lijsten wordt gegeven in de artikels 5 en 6.
4.3.

Kandidaten moeten de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben op de startdag van het mandaat.

4.4.
Wie zich kandidaat wil stellen, moet gebruik maken van het officiële kandidatenformulier dat de Vlaamse
Jeugdraad breed zal verspreiden.
4.5.
Er kan gestemd worden tijdens een ‘kiesweek’. De kiescommissie bepaalt op voorhand de data en het beginen het einduur van de stemming tijdens die week, en zorgt ervoor dat hierover duidelijk en ruim gecommuniceerd
wordt.
4.6.
Men kan stemmen voor de “lijst jongeren” (zie verder in artikel 6). De gemandateerden, zoals bepaald in
artikel 5, van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie, de
cultuureducatieve verenigingen en de politieke jongerenbewegingen, gesubsidieerd of erkend op basis van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, kunnen ook stemmen voor de
“lijst jeugdsector”.
4.7.
De kiescommissie maakt uiterlijk twee weken na de kiesweek de uitslag bekend aan de kandidaten en maakt
deze nadien publiek.

5. Verkiezing van de adviseurs uit de groep van kandidaten die voorgedragen werden door
organisaties uit de jeugdsector
5.1.
Voor deze verkiezing wordt er door de kiescommissie een lijst opgesteld die bestaat uit kandidaten die
voorgedragen werden door de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie,
de cultuureducatieve verenigingen en de politieke jongerenbewegingen, gesubsidieerd of erkend op basis van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en aan de voorschriften van dit
kiesreglement voldoen. Die lijst wordt aangeduid als de “lijst jeugdsector”.
5.2.
Elk van de in punt 5.1 bedoelde organisaties kan één kandidaat adviseur voor de Vlaamse Jeugdraad
voordragen. Organisaties hebben de vrije keuze wie ze voordragen.
5.3.
De Vlaamse Jeugdraad verstuurt uiterlijk 2 maanden voor de verkiezing een oproep naar alle in punt 5.1
bedoelde organisaties, met de vraag om een kandidaat voor te dragen.
5.4.
Organisaties die een kandidaat willen voordragen, moeten die kandidatuur uiterlijk 1 maand voor de
verkiezing indienen bij het secretariaat van de Vlaamse Jeugdraad, door gebruik te maken van het door de Vlaamse
Jeugdraad ter beschikking gestelde kandidatenformulier.
5.5.
Uiterlijk 4 weken voor de verkiezing maakt de Vlaamse Jeugdraad de “lijst jeugdsector” met de kandidaatadviseurs en hun voordragende organisatie bekend aan alle in punt 5.1 bedoelde organisaties. De “lijst jeugdsector”
wordt op dat ogenblik ook gepubliceerd op de website van de Vlaamse Jeugdraad.
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5.6.
Alle kandidaat-adviseurs van de “lijst jeugdsector” krijgen de kans hun kandidatuur toe te lichten op de
Commissie Jeugdwerk. Indien nodig wordt er daartoe een extra bijeenkomst van de Commissie Jeugdwerk
georganiseerd.
5.7.
Elk van de in punt 5.1 bedoelde organisaties wordt gecontacteerd met de vraag om voor de stemming 1
persoon te mandateren die namens de organisatie 1 keer mag stemmen. De stemming gebeurt anoniem.
5.8.
Om geldig te stemmen, mag men maximaal 8 personen kiezen. Het maximale aantal wordt vermeld in de
toelichting bij de stemming.
5.9.
De kandidaten worden gerangschikt volgens de stemmen die ze behalen. Bij gelijkheid van stemmen
wordt/worden de jongste kandida(a)t(en) eerst gerangschikt. Deze lijst blijft één jaar geldig na de aanvang van het
mandaat.
5.10.
De personen die de meeste stemmen behaalden, zijn in principe verkozen als adviseur van de Vlaamse
Jeugdraad, waarbij er evenwel rekening moet gehouden worden met de bepalingen van artikel 9.

6. Verkiezing van de adviseurs uit de groep jongerenkandidaten
6.1.
Voor deze verkiezing wordt er door de kiescommissie een lijst opgesteld die bestaat uit personen die zichzelf
kandidaat gesteld hebben en aan de voorschriften van dit kiesreglement voldoen. Die lijst wordt aangeduid als de “lijst
jongeren”.
6.2.
Iedereen tussen vijftien en dertig jaar op de startdag van het mandaat kan zich kandidaat stellen om adviseur
van de Vlaamse Jeugdraad te worden.
6.3.
De Vlaamse Jeugdraad lanceert uiterlijk drie maanden voor de verkiezing een publieke oproep tot
kandidaatstelling.
6.4.
Wie zich kandidaat stelt, moet zijn kandidatuur uiterlijk twee maand voor de verkiezing indienen bij De
Vlaamse Jeugdraad, door gebruik te maken van het door de Vlaamse Jeugdraad ter beschikking gestelde
kandidatenformulier.
6.5

Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een introductiegesprek.

6.6.
Uiterlijk vier weken voor de verkiezing maakt de Vlaamse Jeugdraad de “lijst jongeren” ruim bekend. De “lijst
jongeren” wordt op dat ogenblik ook gepubliceerd op de website van de Vlaamse Jeugdraad.
6.7
Iedereen die op de dag dat hij/zij kiest tussen 12 en 30 jaar is en in het bezit van een geldige Belgische
identiteitskaart of permanente verblijfsvergunning kan een stem uitbrengen. De stemming gebeurt anoniem en via een
online module wordt nagegaan of die persoon niet al eerder heeft gestemd.
6.8
Om geldig te stemmen, mag men maximaal voor 8 kandidaten stemmen . Het exacte maximale aantal wordt
vermeld in de toelichting bij de stemming.
6.9
De kandidaten worden gerangschikt volgens de stemmen die ze behalen. Bij gelijkheid van stemmen
wordt/worden de jongste kandida(a)t(en) eerst gerangschikt. Deze lijst blijft drie jaar geldig na de aanvang van het
mandaat..
6.10
De personen die de meeste stemmen behaalden, zijn in principe verkozen als nieuwe adviseur voor de
Vlaamse Jeugdraad, waarbij er evenwel rekening moet gehouden worden met de bepalingen van artikels 7 en 9.

7. Corrigerende procedures voor beide lijsten
7.1.
De Vlaamse jeugdraad bestaat uit 16 adviseurs, waarvan minstens een derde jonger is dan vijfentwintig jaar
bij het begin van het mandaat. Ten hoogste twee derde van de adviseurs zijn personen van hetzelfde geslacht.

Verkiezingsreglement Vlaamse Jeugdraad • 3 juni 2020 • pagina 3 > 6

7.2.
Nadat de stemmen geteld zijn, stelt de kiescommissie een voorlopig overzicht van verkozenen voor de “lijst
jeugdsector” en de “lijst jongeren” op. Vervolgens gaat ze na of de Vlaamse Jeugdraad in die samenstelling voldoet
aan de in punt 7.1 vermelde bepalingen over leeftijd en geslacht . Indien de samenstelling van de Vlaamse Jeugdraad
niet voldoet, past de kiescommissie – naargelang het geval – de in punt 7.3 (leeftijd) en/of 7.4 (geslacht) vermelde
corrigerende procedures toe. Indien beide procedures moeten worden toegepast dan wordt eerst de procedure m.b.t.
de leeftijd (punt 7.3) toegepast en vervolgens – indien nog nodig - de procedure m.b.t. geslacht (punt 7.4).
7.3.
Wanneer minder dan één derde van de verkozenen jonger is dan 25 jaar bij de aanvang van het mandaat,
valt diegene van 25 jaar of ouder, die verkozen werd met het minste aantal stemmen op de lijst waarop de meeste
personen verkozen werden die 25 jaar of ouder zijn, weg. Die wordt dan vervangen door de kandidaat van dezelfde
lijst die wel jonger is dan 25 jaar, en die de meeste stemmen behaalde bij de tot dan toe niet-verkozenen. Die
procedure wordt herhaald tot minstens één derde van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad jonger is dan 25 jaar.
Indien op beide lijsten evenveel personen van 25 jaar of ouder verkozen werden, dan wordt op elk van die lijsten de
persoon van 25 jaar of ouder, die verkozen werd met het minste aantal stemmen, vervangen op de in dit punt
beschreven wijze.
7.4.
Wanneer meer dan twee derde van de verkozenen bestaat uit personen van hetzelfde geslacht, valt diegene
van het oververtegenwoordigde geslacht, die verkozen werd met het minste aantal stemmen op de lijst waarop de
meeste personen van het oververtegenwoordigde geslacht verkozen werden, weg. Die wordt dan vervangen door de
kandidaat van het andere geslacht van dezelfde lijst, die de meeste stemmen behaalde bij de tot dan toe nietverkozenen. Die procedure wordt herhaald tot maximaal twee derde van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad
bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Indien op beide lijsten even veel personen van het
oververtegenwoordigde geslacht verkozen werden, dan wordt op elk van die lijsten de persoon van het
oververtegenwoordigde geslacht, die verkozen werd met was het minste aantal stemmen, vervangen op de in dit punt
beschreven wijze.
7.5.
Indien het op basis van de in punt 7.3 en 7.4 beschreven procedures niet lukt om voor de samenstelling van
de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad te voldoen aan de in punt 7.1 vermelde bepalingen, dan worden er minder
personen verkozen dan er te begeven plaatsen zijn. In dat geval wordt de dag na de bekendmaking van de
verkozenen een gerichte oproep gedaan om de resterende plaatsen in te vullen.

8. Opvolgingsprocedure (vervanging van adviseurs in de loop van het mandaat van drie jaar)
8.1

Opvolgingsprocedure voor de adviseurs die voorgedragen werden door organisaties uit de jeugdsector

8.1.1. Wanneer de Vlaamse Jeugdraad kennis neemt van het ontslag van een adviseur, die voorgedragen was
door een landelijk georganiseerde jeugdvereniging, een vereniging informatie en participatie, een cultuureducatieve
vereniging of een politieke jongerenbeweging, gesubsidieerd of erkend op basis van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dan wordt de eerstvolgende kandidaat op de “lijst
jeugdsector” die ervoor zorgt dat de Vlaamse Jeugdraad blijft voldoen aan de bepaling vermeld in punt 7.1,
opgeroepen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de procedure voor het samenstellen van een nieuwe lijst opgestart.
8.1.2. Op de dag na de bijenkomst van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad waarop er werd vastgesteld dat
een ontslagnemend adviseur niet kan vervangen worden door een kandidaat van de lijst jeugdsector wordt per mail
een oproep verstuurd naar de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie,
de cultuureducatieve verenigingen en de politieke jongerenbewegingen, gesubsidieerd op basis van het decreet van
20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, met de vraag om een kandidaat voor te
dragen.
De kandidaten moeten voldoen aan de bepalingen vermeld in punt 4.1, 4.2 en 4.3 van dit verkiezingsreglement.
8.1.3. Elk van de in punt 8.1.1 bedoelde organisaties (uitgezonderd de organisaties waarvan de in het verleden
voorgedragen persoon op dat ogenblik adviseur is) kan één kandidaat-adviseur voor de Vlaamse Jeugdraad
voordragen. Organisaties die een kandidaat willen voordragen, moeten die kandidatuur uiterlijk één maand na de
oproep indienen bij het secretariaat van De Vlaamse Jeugdraad, door gebruik te maken van het door de Vlaamse
Jeugdraad ter beschikking gestelde kandidatenformulier.
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8.1.4. De kandidaturen worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Jeugdwerk. Alle
kandidaat-adviseurs worden uitgenodigd op die bijeenkomst, waar ze de gelegenheid krijgen om hun kandidatuur toe
te lichten. Vervolgens wordt er een stemming georganiseerd.
8.1.5.

Elk aanwezig lid kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes:

- eerste ronde ("gedragenheid"): alle kandidaat-adviseurs doen mee aan de eerste ronde; elke persoon met stemrecht
mag in die eerste ronde op zoveel kandidaten stemmen als hij of zij wil; alle kandidaat-adviseurs voor wie meer dan
50% van de aanwezige stemgerechtigden gekozen heeft in de eerste ronde, gaan naar de tweede ronde.
- tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht nog slechts op zoveel kandidaten
stemmen als er in te vullen plaatsen zijn.
8.1.6. De verkiezingen leveren een lijst (= ”opvolgerslijst jeugdsector”) op waarbij de kandidaat met de meeste
stemmen in de tweede ronde eerst gerangschikt wordt, en zo verder tot de kandidaat met de minste stemmen.
Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen in die tweede ronde, wordt/worden de jongste
kandida(a)t(en) eerst gerangschikt.
8.1.7. De Vlaamse Jeugdraad volgt in principe die ”opvolgerslijst jeugdsector”, en roept telkens wanneer er een of
meerdere plaatsen te begeven zijn nieuwe adviseurs op in de volgorde van de lijst. De ”opvolgerslijst jeugdsector”
blijft geldig tot een jaar na de verkiezing.
8.1.8. De Vlaamse Jeugdraad kan afwijken van de volgorde van de kandidaten op de ”opvolgerslijst jeugdsector”
om er op die manier voor te zorgen dat de samenstelling van de Vlaamse Jeugdraad blijft voldoen aan de in punt 7.1
vermelde bepaling.
8.1.9. Indien een adviseur moet vervangen worden, en er geen kandidaat-adviseurs meer op de ”opvolgerslijst
jeugdsector” staan, of de lijst niet meer geldig is, wordt er een nieuwe oproep verstuurd.

8.2.

Opvolgingsprocedure voor de adviseurs uit de groep ‘jongerenkandidaten’

8.2.1. Wanneer de Vlaamse Jeugdraad kennis neemt van het ontslag van een adviseur, die niet voorgedragen was
door een landelijk georganiseerde jeugdvereniging, een vereniging informatie en participatie, een cultuureducatieve
vereniging of een politieke jongerenbeweging, gesubsidieerd of erkend op basis van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dan wordt de eerstvolgende kandidaat op de “lijst
jongerenkandidaten” die ervoor zorgt dat de Vlaamse Jeugdraad blijft voldoen aan de bepaling vermeld in punt 7.1,
opgeroepen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de procedure voor het samenstellen van een nieuwe lijst opgestart.
8.2.2. Op de dag na de bijeenkomst van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad waarop er werd vastgesteld dat
een ontslagnemend adviseur niet kan vervangen worden door een kandidaat van de lijst jongerenkandidaten” wordt
een publieke oproep gelanceerd. De oproep wordt ook gepubliceerd op de website van de Vlaamse Jeugdraad. De
kandidaten moeten voldoen aan de bepalingen vermeld in punt 4.1, 4.2 en 4.3 van dit verkiezingsreglement.
8.2.3. Iedereen tussen vijftien en dertig jaar op het moment van de stemming kan zich kandidaat stellen om
adviseur van de Vlaamse Jeugdraad te worden. Wie zich kandidaat stelt, moet zijn kandidatuur uiterlijk één maand na
de oproep indienen bij het secretariaat van De Vlaamse Jeugdraad, door gebruik te maken van het door de Vlaamse
Jeugdraad ter beschikking gestelde kandidatenformulier.
8.2.4. De kandidaturen worden besproken op de eerstvolgende adviseursvergadering. Op basis van de
kandidatenformulieren wordt er een selectie gemaakt. De geselecteerde kandidaat-adviseurs worden uitgenodigd op
deze adviseursvergadering, waar ze de gelegenheid krijgen om hun kandidatuur toe te lichten. Vervolgens wordt er
een stemming georganiseerd.
8.2.5.

Alle adviseurs kunnen één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes:
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- eerste ronde ("gedragenheid"): alle kandidaat-adviseurs doen mee aan de eerste ronde; elke persoon met stemrecht
mag in die eerste ronde op zoveel kandidaten stemmen als hij of zij wil; alle kandidaat-adviseurs voor wie meer dan
50% van de aanwezige stemgerechtigden gekozen heeft in de eerste ronde, gaan naar de tweede ronde.
- tweede ronde ("verkiezing"):in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht voor zoveel kandidaten stemmen
als er op dat ogenblik plaatsen te begeven zijn.
8.2.6. De verkiezingen leveren een lijst (= ”opvolgerslijst jongeren”) op waarbij de kandidaat met de meeste
stemmen in de tweede ronde eerst gerangschikt wordt, en zo verder tot de kandidaat met de minste stemmen.
Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen in die tweede ronde, wordt/worden de jongste
kandida(a)t(en) eerst gerangschikt.
8.2.7. De adviseurs volgen in principe die ”opvolgerslijst jongeren”, en roept telkens wanneer er een of meerdere
plaatsen te begeven zijn nieuwe adviseurs op in de volgorde van de lijst. De ”opvolgerslijst jongeren” blijft geldig voor
de volledige periode tot aan de volgende verkiezing. Bij uitputting van de lijst verspreidt de Vlaamse Jeugdraad een
oproep tot kandidaatstelling.
8.2.8. De adviseurs kunnen afwijken van de volgorde van de kandidaten op de ”opvolgerslijst jongeren” om er op
die manier voor te zorgen dat de samenstelling van de Vlaamse Jeugdraad blijft voldoen aan de in punt 7.1 vermelde
bepaling over het geslacht van de adviseurs.
8.2.9. Indien een adviseur moet vervangen worden, en er geen kandidaat-adviseurs meer op de ”opvolgerslijst
jongeren” staan, of de lijst niet meer geldig is, wordt er een nieuwe oproep verstuurd.

9.

Onverenigbaarheden

9.1.
Het lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad is onverenigbaar met een mandaat in het Europees Parlement,
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
met het ambt van minister en zijn kabinetsleden, staatssecretaris en zijn kabinetsleden, met het ambt van
personeelslid van de Vlaamse administratie en van personeelslid van de vereniging vermeld in artikel 8, §1 van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
9.2.
Wie verkozen werd als lid op basis van een “jongerenlijst”, kan dat mandaat slechts uitoefenen op
voorwaarde dat en zolang hij niet tewerkgesteld is als personeelslid binnen een organisatie die gesubsidieerd wordt
op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 juni 2020.
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