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DEEL I: Algemene bepalingen 
 27 
Artikel 1. Doelstellingen en structuur van Groene Kring 28 

§1. De tekst ‘Missie en visie’ en de tekst ‘waarden van Groene Kring’, zoals goedgekeurd op de Nationale Raad 29 
van september 2014 en toegevoegd als bijlage aan het intern reglement, maken integraal deel uit van het 30 
Groene Kring intern reglement. Zij vormen de basis voor de werking van Groene Kring en kunnen enkel 31 
gewijzigd worden door de Nationale Raad. 32 
 33 
§2. De werking van Groene Kring is gebaseerd op drie pijlers: 34 

- Beweging: Groene Kring als beweging waar jonge land- en tuinbouwjongeren zich thuis voelen 35 
- Opleiding: Groene Kring als opleidings- en informatiecentrum voor jonge land- en tuinbouwers 36 
- Belangen: Groene Kring als belangenverdediger van jonge land- en tuinbouwers 37 

Naast de werking van deze pijlers zijn de interne en externe communicatie en de eigen identiteit belangrijke 38 
pijlers van Groene Kring. 39 
 40 
§3. Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor de beide geslachten. 41 
 42 
Artikel 2. De naam en huisstijl Groene Kring 43 

§1. De naam en het logo zijn beschermd en kunnen enkel gehanteerd worden door gewesten die geregistreerd 44 
zijn bij KLJ & Groene Kring vzw. De afkorting ‘GK’ wordt beschouwd als een officiële afkorting die gebruikt mag 45 
worden in de interne werking. Bij communicatie naar derden wordt evenwel steeds de volledige naam ‘Groene 46 
Kring’ gecommuniceerd, waar mogelijk met slagzin ‘voor jonge land- en tuinbouwers’. 47 
 48 
§2. Groene Kring heeft een basiskledij bestaande uit de groene polo en de bruine sweater. Daarnaast worden 49 
ook andere kledingstukken en gadgets voorzien, conform de huisstijl Groene Kring. Elk gewest is vrij om eigen 50 
stukken te voorzien. 51 
 52 
§3. Wijzigingen van de naam en huisstijl van Groene Kring kunnen enkel via een vooraf bepaalde en 53 
vastgelegde procedure die goedgekeurd wordt door de Nationale Raad. 54 
 55 
Artikel 3. Geldigheid van het intern reglement 56 

§1. Dit intern reglement is geldig voor de hele Groene Kringbeweging, inclusief haar aangesloten leden en 57 
bovenlokale vrijwilligers. 58 
 59 
§2. Geen enkele afspraak kan geldig zijn in Groene Kring als ze in tegenspraak is met de statuten of het intern 60 
reglement. 61 
 62 
§3. Het Nationaal Bestuur bewaakt de naleving van de statuten en het intern reglement en heeft de 63 
bevoegdheid om beslissingen die hiertegen ingaan te vernietigen en/of de naleving ervan af te dwingen. 64 
 65 
§4. Het Nationaal Bestuur kan afwijkingen toestaan tegenover dit intern reglement, maar enkel om redenen 66 
van hoogdringendheid. Dit betekent dat het Nationaal Bestuur een afwijking toestaat om de werking van 67 
Groene Kring niet te vertragen. Deze afwijking kan enkel van tijdelijke aard zijn en moet hoe dan ook 68 
voorgesteld worden op de eerstvolgende Nationale Raad. 69 
 70 
§5. De vzw KLJ & Groene Kring bestaat uit twee deelbewegingen: KLJ en Groene Kring. 71 
1° De bepalingen in dit intern reglement gelden alleen voor Groene Kring. Dit reglement kan geen bepalingen 72 
bevatten die een bevoegdheid zijn van KLJ & Groene Kring vzw en die dus ook een impact hebben op de 73 
werking van KLJ. 74 
2° Afspraken en regels betreffende personeelsbeleid, financieel beleid, logistiek beleid en andere 75 
bevoegdheden die op het niveau van de vzw worden geregeld, maken dan ook geen onderdeel uit van dit 76 
intern reglement. Alle beslissingen die gevolgen hebben op deze bevoegdheidsdomeinen zijn bijgevolg 77 
onderworpen aan de goedkeuring van het directiecomité en bij uitbreiding de statutaire organen. 78 
 79 
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§6. De bepalingen van dit reglement hebben enkel betrekking op Groene Kring Vlaanderen. Groene Kring Oost-80 
België is weliswaar een volwaardig deel van Groene Kring, maar heeft eigen afspraken betreffende werking en 81 
structuur. 82 
 83 
Artikel 4. Wijziging van het intern reglement 84 

§1. De wijziging van dit reglement behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Nationale Raad. 85 
1° een wijziging kan enkel gebeuren indien het voorstel tot wijziging voorafgaandelijk of samen met de 86 
uitnodiging aan de leden van de vergadering wordt meegedeeld. 87 
2° een wijziging moet door een drievierden van de stemgerechtigde leden van de Nationale Raad beslist 88 
worden, ongeacht het aantal aanwezigen. Er is bijgevolg geen quorum vereist. 89 
 90 
Artikel 5. Ontbinding van Groene Kring 91 

§1. Groene Kring kan slechts ontbonden worden door een specifiek hiertoe bijeengeroepen vergadering 92 
waarop drievierden van de aangesloten gewesten zijn vertegenwoordigd. Alle vertegenwoordigde gewesten en 93 
alle leden van de Nationale Raad hebben één stem. Groene Kring is ontbonden met drievierden van de geldig 94 
uitgebrachte stemmen. 95 
 96 
Artikel 6. Inwerkingtreding 97 

§1. Dit intern reglement treedt in werking de dag volgend op de goedkeuring van dit intern reglement door de 98 
Nationale Raad. Zij vervangt elk voorgaand intern reglement goedgekeurd door de Nationale Raad. 99 
  100 
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DEEL 2: Lidmaatschap Groene Kring 
 101 
Artikel 7. Groene Kring is er voor iedereen 102 

§1. Groene Kring staat open voor iedereen die zich in de Groene Kring missie, visie en waarden kan vinden, 103 
zonder onderscheid van welke aard ook zoals geslacht, ras, huidskleur, taal, godsdienst, handicap, politieke of 104 
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 105 
Discriminerend gedrag ten aanzien van eigen leden en/of derden is niet verenigbaar met het lidmaatschap van 106 
Groene Kring. 107 
 108 
Artikel 8. Aansluiting van leden 109 

§1. Om lid te zijn van Groene Kring moet men: 110 
1° de statuten van KLJ & Groene Kring vzw en het intern reglement van Groene Kring aanvaarden; 111 
2° door de gewestkern of Groene Kring nationaal als lid aanvaard worden; 112 
3° het lidgeld betalen aan KLJ & Groene Kring vzw. Dit gebeurt in regel door het verschuldigde bedrag aan het 113 
gewest te betalen. Deze geeft de leden door aan KLJ & Groene Kring vzw en regelt de betaling van de lidgelden; 114 
4° Tijdens het werkjaar kunnen jongeren aansluiten die 16 jaar zijn of dit zullen worden binnen het lopende 115 
werkjaar; 116 
5° bedrijfsleiders die ouder zijn dan 30 jaar moeten lid zijn van Boerenbond; 117 
6° men kan lid blijven tot en met het werkjaar dat men 35 wordt. De bovengrens geldt niet voor proosten en 118 
‘vrienden van’ Groene Kring; 119 
7° KLJ & Groene Kring vzw stelt aan het lidmaatschap geen enkele beperking betreffende burgerlijke staat. 120 
 121 
§2. De mogelijkheid bestaat om ‘nationaal lid’ te worden van KLJ & Groene Kring vzw. Dit wil zeggen dat men 122 
lid is van Groene Kring, zonder aangesloten te zijn bij een Groene Kring-gewest. 123 
1° beroepskrachten van Groene Kring zijn nationaal lid van Groene Kring; 124 
2° lidmaatschap binnen ‘vrienden van Groene Kring’ worden automatisch geacht nationaal lid te zijn; 125 
3° de Nationale Raad bepaalt welke bijkomende categorieën gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. 126 
 127 
Artikel 9. Het lidgeld 128 

§1. Het bedrag van de lidgelden is een bevoegdheid van KLJ & Groene Kring vzw en wordt vastgelegd door de 129 
Raad van Bestuur. 130 
 131 
§2. Kortingen op lidgelden worden enkel toegestaan na goedkeuring door de statutaire organen van de KLJ-132 
Groene Kring vzw en dit na advies van de Nationale Raad. Een korting op het lidgeld van Groene Kring wordt 133 
voorzien voor: 134 
1° B-leden: leden die een gezinslid hebben in Groene Kring dat reeds het volledige lidgeld betaalt (B-leden 135 
moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als het A-lid); 136 
2° leden van Groene Kring studentengewesten; 137 
3° leden die een lidmaatschap bij twee of meer Groene Kringgewesten combineren en aangerekend worden 138 
aan het volledige tarief voor het 2e, 3e, …. Lidmaatschap, hebben recht op een terugbetaling door KLJ en 139 
Groene Kring vzw voor het 2e, 3e, … lidmaatschap; De terugbetaling is een deel van het volledige 140 
lidmaatschapstarief bepaald door KLJ en Groene Kring vzw; 141 
4° leden die binnen KLJ en Groene kring vzw 2 lidmaatschappen combineren en aangerekend worden aan het 142 
volledige tarief voor het 2e, 3e, … lidmaatschap, hebben recht op een terugbetaling door KLJ en Groene Kring 143 
vzw voor het 2e, 3e, … lidmaatschap; De terugbetaling is een deel van het volledige lidmaatschapstarief bepaald 144 
door KLJ en Groene Kring vzw; 145 
5° kortingstarieven tot maximaal 50% op basis van specifieke kortingsbonnen. Deze kortingsbonnen worden 146 
enkel uitgegeven na goedkeuring door de statutaire organen van de KLJ-Groene Kring vzw en dit na advies van 147 
de Nationale Raad. 148 
 149 
§3. Beroepskrachten betalen geen lidgeld om als nationaal lid aangesloten te worden bij Groene Kring. 150 
 151 
§4. Zolang duidelijk is welk deel van de ledenbijdrage wordt doorgestort aan KLJ & Groene Kring vzw, heeft elke 152 
gewestkern het recht een hoger of lager lidgeld te innen. Het innen van een hoger lidgeld wordt enkel 153 
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aangeraden aan nieuwe gewesten en gewesten met ernstige financiële problemen. Een gewestkern kan ook 154 
zelfstandig beslissen om een lid om bijzondere redenen korting op het lidgeld toe te kennen; aan KLJ & Groene 155 
Kring vzw moet echter wel het volledige bedrag betaald worden. 156 
§5. Elk lid dat wordt ingeschreven bij Groene Kring ontvangt een bewijs van lidmaatschap. 157 
 158 
§6. Elk lid dat zijn ledenbijdrage heeft betaald, verwerft alle voordelen van het lidmaatschap waardoor  159 
1° het lid in Groene Kring-verband gedekt is door de Groene Kring-verzekering; 160 
2° het lid de communicatie van Groene Kring ontvangt; 161 
3° Alle leden en de Vrienden van Groene Kring op éénzelfde adres gezamenlijk het magazine van Groene Kring 162 
ontvangen. 163 
 164 
§7. Elk lid kan op elk ogenblik ontslag nemen. Ongeacht de wijze van beëindiging van het lidmaatschap, heeft 165 
het betrokken lid nooit recht op terugvordering van het lidgeld. 166 
 167 
Artikel 10. Weigering/schorsing en uitsluiting van leden 168 

§1. De gewestkern heeft het recht om, mits zwaarwichtige redenen die verband houden met de statuten van 169 
KLJ-Groene Kring vzw of het intern reglement, een lid te weigeren, te schorsen en/of uit te sluiten. 170 
 171 
1° Het betrokken gewest is verplicht deze beslissing te melden bij het Nationaal Bestuur met een bijhorende 172 
motivering; 173 
2° Het betrokken lid kan hiertegen in beroep gaan bij het Nationaal Bestuur dat in laatste instantie beslist; 174 
3° Ingeval het lid tevens lid is van het Nationaal Bestuur, treedt de Nationale Raad op als beroepsinstantie. 175 
 176 
§2. Het Nationaal Bestuur van Groene Kring heeft eveneens het recht om, mits zwaarwichtige redenen die 177 
verband houden met de statuten van KLJ-Groene Kring vzw, het intern reglement Groene Kring of met zware 178 
strafrechtelijke fouten, een lid op lokaal of nationaal niveau te weigeren, te schorsen en/of uit te sluiten. Dit 179 
kan enkel mits overleg wordt gepleegd met de betrokken structuur en het betrokken lid. 180 
 181 
1° In geval van hoogdringendheid kan het Nationaal Bestuur beslissen een lid tijdelijk te schorsen. Dit moet 182 
gebeuren in overleg met de betrokken structuur of haar gemandateerde vertegenwoordigers. 183 
Het Nationaal Bestuur legt een duurtijd van de schorsing op die maximaal twee maanden is en steeds per twee 184 
maanden verlengd kan worden tot een maximum van zes maanden. De definitieve uitsluiting moet vervolgens 185 
voorgelegd worden aan het Nationaal Bestuur, na overleg met de betrokken structuur en het betrokken lid. 186 
 187 
2° Het betrokken lid kan tegen de beslissing van het Nationaal Bestuur in beroep gaan bij de Nationale Raad. 188 
 189 
DUIDING bij artikel 10: Iedereen met een hart voor de land- en tuinbouwsector is welkom in Groene Kring. Het 190 
spreekt voor zich dat uitsluiting enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan gebeuren en enkel in overleg 191 
met de betrokkenen. Een uitsluiting zal in principe enkel kunnen plaatsvinden bij extreem wangedrag van een 192 
lid. Maar zelfs als dit het geval is, kan besloten worden om het lid niet uit te sluiten en te begeleiden naar een 193 
betere houding. Een uitsluiting zal dus enkel plaats vinden in zeer ernstige gevallen. 194 
  195 
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DEEL III: De Groene Kringstructuren 

1. De algemene werking 196 
 197 
Toevoeging tekening organogram 198 
 199 
Artikel 11. Oprichting en ontbinding van structuren 200 

§1. Het Nationaal Bestuur kan besluiten tot oprichting en ontbinding van andere structuren. Deze hebben tot 201 
taak de doelstellingen van Groene Kring te realiseren en doen dit binnen een door het Nationaal Bestuur 202 
gegeven opdracht. Alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk aan andere structuren zijn toegewezen, kunnen 203 
door een gezamenlijke vergadering van het Nationaal Bestuur en het directiecomité worden toegewezen. 204 
 205 
Artikel 12. Besluitvorming in de structuren 206 

§1. Besluitvorming 207 
1° Tenzij anders bepaald in het reglement, wordt in principe in elk van de structuren elke beslissing bij 208 
consensus genomen. Indien de voorzitter van de vergadering de onmogelijkheid hiervan vaststelt, wordt er 209 
gestemd. 210 
2° Een beslissing geldt als aanvaard indien deze beslissing de helft van de geldig uitgebrachte stemmen van de 211 
aanwezige leden behaalt en indien de helft van de leden aanwezig is. 212 
3° Indien het vooropgestelde quorum niet gehaald wordt, wordt de beslissing verschoven naar een volgende 213 
vergadering waarop de beslissing met gewone meerderheid genomen wordt, ongeacht het aantal aanwezigen. 214 
Het voorgaand besluit kan bij goedkeuring van het verslag of via apart agendapunt bekrachtigd worden. 215 
4° Indien het vooropgestelde quorum niet gehaald wordt en in geval van hoogdringendheid, kan per mail 216 
gevraagd worden de beslissing van de vergadering te bekrachtigen. Hierbij wordt steeds uitdrukkelijk een 217 
deadline meegegeven voor de reactie. Bij niet reageren, wordt uitgegaan van een goedkeuring van de 218 
beslissing. 219 
  220 
§2. Volgende modaliteiten moeten in acht genomen worden: 221 

- Elk bestuurslid heeft een stem, tenzij anders bepaald in de betrokken structuur; 222 
- Bij gelijkheid van stemmen is de beslissing van de voorzitter beslissend, behalve voor beslissingen met 223 

betrekking tot aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden; 224 
- Stemmingen over personen zijn steeds geheim, stemmingen over andere punten zijn slechts geheim 225 

indien de vergadering daartoe voorafgaand heeft beslist; 226 
- Tenzij anders bepaald, tellen onthoudingen en blanco stemmen mee voor het quorum en zijn dit 227 

‘neen’ stemmen bij de telling van de stemmen. 228 
- Leden die beroepshalve in de vergadering zetelen, hebben geen stemrecht. 229 

  230 
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2. De gewestwerking 231 
 232 
Artikel 13. Opdracht van een gewest 233 

§1. Een gewest is een lokale, zelfstandig functionerende vereniging voor jonge land- en tuinbouwers en 234 
sympathisanten die lid zijn van Groene Kring. 235 
 236 
§2. Het is de opdracht van een gewest om activiteiten te organiseren voor jonge land- en tuinbouwers en 237 
sympathisanten uit het werkgebied. 238 
 239 
§3. De eisen die gesteld worden aan een gewest zijn beperkt: 240 
1° een gewest moet minimaal vijf leden hebben; 241 
2° een gewest moet een gewestkern hebben dat de verantwoordelijkheid opneemt voor de werking van het 242 
gewest; 243 
3° een gewest moet elk jaar een ledenlijst en een lijst met kernleden indienen bij KLJ en Groene Kring vzw 244 
4° een gewest moet elk jaar de lidgelden van alle leden en de gewestbijdrage betalen; 245 
4° elk gewest moet een werking opzetten voor leden binnen de doelstellingen van Groene Kring; 246 
5° een gewest zet geen acties op of neemt geen beslissingen die indruisen tegen de visie, missie of waarden 247 
van Groene Kring. 248 
 249 
§4. Het werkgebied van het gewest wordt vastgelegd door het Nationaal Bestuur, op advies van de Provinciale 250 
Kern. Bij uitzondering mogen leden uit het werkgebied van andere gewesten worden aanvaard. De 251 
gewestgrenzen kunnen worden aangepast door het Nationaal Bestuur, op advies van de betrokken Provinciale 252 
Kern(en). 253 
 254 
Artikel 14. De werking van de gewestkern 255 

§1. De gewestkern is verantwoordelijk voor de werking en uitvoering van de opdracht van een gewest. De kern 256 
functioneert zelfstandig en kan beslissingen nemen inzake de ledenwerking, de gewestelijke kernwerking en 257 
het programma bestaande uit vergaderingen en activiteiten binnen het kader van het intern reglement. 258 
 259 
§2. De basiswerking van een gewestkern bestaat uit volgende elementen: 260 
1° de gewestkern vergadert in principe tweemaandelijks. De vergadering wordt bijeengeroepen door de 261 
voorzitter of op verzoek van minstens twee leden met opgave van agenda; 262 
2° het gewest is zelfstandig verantwoordelijk voor de daden die ze stelt en de gevolgen ervan. 263 
3° de gewestkern kan één of meerdere kernleden het mandaat geven om te spreken en daden te stellen 264 
namens het Groene Kringgewest binnen het kader van het intern reglement en voor zover deze niet in 265 
tegenspraak zijn met de visie, missie of waarden van Groene Kring. 266 
4° de gewestkern is vertegenwoordigd in de Provinciale Kern. Hiertoe kiest de gewestkern minimaal twee en 267 
maximaal vier provinciaal afgevaardigden uit de kernleden, conform de provinciale besluitvorming 268 
hieromtrent. Minimaal één mandaat wordt bij voorkeur ingevuld door de voorzitter of secretaris. Indien dit 269 
niet het geval is, streven we ernaar dit te realiseren. 270 
 271 
Artikel 15. Samenstelling van de gewestkern 272 

§1. De samenstelling van de gewestkern wordt als volgt bepaald: 273 
1° elke gewestkern bestaat uit minimaal drie personen; 274 
2° de kern kiest onder de kernleden een gewestvoorzitter en een gewestsecretaris die onder meer optreden als 275 
contactpersoon met Groene Kring inzake ledenadministratie en andere punten. 276 
3° meerdere leden kunnen deel uitmaken van de gewestkern. Groene Kring stelt geen minimumleeftijd om 277 
kernlid te worden, rekening houdend met: 278 

- De verplichting dat de betrokken persoon lid moet zijn van Groene Kring, waar een minimum 279 
leeftijdsgrens van 16 jaar en een maximumgrens van 35 jaar worden in het lopende werkjaar van 280 
toepassing is; 281 

- Bijzondere aandacht voor een optimale spreiding van kernleden over het werkgebied van het gewest. 282 
 283 
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§2. Groene Kring voorziet begeleiding voor de gewesten om de doelstellingen van Groene Kring te 284 
verwezenlijken. Deze begeleiding gebeurt steeds in samenwerking met de gewestkern, die beslissingen neemt 285 
betreffende de werking van het gewest. 286 
 287 
Artikel 16. De besluitvormings- en kiesprocedure 288 

§1. Het gewest is vrij te bepalen op welke manier de stemming gebeurt en afvaardigingen worden beslist. 289 
Indien een gewest geen stem- of kiesprocedure vooropstelt of indien deze leidt tot onenigheid, wordt de 290 
standaardprocedure zoals omschreven in artikel 12 van dit intern reglement gevolgd. 291 
 292 
Artikel 17. De oprichting van een gewest 293 

§1. De oprichting van een gewest moet voldoen aan volgende modaliteiten: 294 
1° De oprichting van een Groene Kringgewest moet erkend worden door het Nationaal Bestuur van Groene 295 
Kring. Het Nationaal Bestuur kan een voorlopige erkenning geven voor 1 jaar alvorens over de definitieve 296 
erkenning te beslissen. 297 
2° Als er een nieuw gewest wordt opgericht, beslist het Nationaal Bestuur, op basis van het advies van de 298 
Provinciale Kern, waar het werkgebied van het betrokken gewest gelegen is. 299 
3° Elk nieuw gewest wordt onmiddellijk beschouwd als een volwaardig Groene Kringgewest. Ze heeft dus met 300 
onmiddellijke ingang recht op alle voordelen die andere gewesten genieten wanneer ze het lidgeld betaald 301 
heeft. 302 
4° Elk nieuw gewest heeft recht op een startpakket met startmateriaal. De inhoud van dit pakket wordt 303 
vastgelegd afhankelijk van de actualiteit. 304 
5° Elk nieuw gewest heeft recht op een grondige ondersteuning door een consulent van Groene Kring. Deze 305 
consulent komt zoveel als mogelijk ter plaatse tijdens het eerste opstartjaar. 306 
 307 
Artikel 18. Het stopzetten en de ontbinding van een Groene Kringgewest 308 

§1. Het stopzetten en/of ontbinden van een Groene Kringgewest is gebonden aan onderstaande modaliteiten: 309 
1° Als een Groene Kringgewest beslist de werking te stoppen, kan dit enkel in overleg met een consulent. 310 
2° De ontbinding van een Groene Kringgewest moet erkend worden door het Nationaal Bestuur van Groene 311 
Kring. Het Nationaal Bestuur kan een voorlopige erkenning voor ontbinding geven voor 1 jaar alvorens over de 312 
definitieve erkenning te beslissen. 313 
3° Ingeval van ontbinding worden alle leden op de hoogte gebracht van de ontbinding en wordt een alternatief 314 
gewest voorgesteld. Een Groene Kringgewest die haar werking stopzet, zal alle leden en kernleden schriftelijk 315 
op de hoogte stellen, evenals de KLJ & Groene Kring vzw. Dit gebeurt steeds in samenspraak met het Nationaal 316 
Bestuur. 317 
4° In dit uitzonderlijke geval moeten de financiële middelen van het gewest doorgestort worden aan KLJ & 318 
Groene Kring vzw. Als in de provincie waarvan de middelen komen, een nieuwe Groene Kringwerking wordt 319 
opgezet, zal KLJ & Groene Kring vzw de middelen opnieuw ter beschikking stellen. In overleg met de consulent 320 
en het directiecomité van Groene Kring kan besloten worden om de middelen te geven aan een ander Groene 321 
Kringgewest. De middelen mogen in geen geval verdeeld worden onder de kernleden. 322 
5° Een Groene Kringgewest dat stopt, zal de bestemming van materialen bepalen in overleg met de consulent. 323 
 324 
§2. De bepalingen in dit artikel zijn ook van toepassing op gewesten die geschorst of uitgesloten worden door 325 
het Nationaal Bestuur, behoudens de communicatievereisten die in voorkomend geval steeds door het 326 
Nationaal Bestuur van Groene Kring worden opgenomen. 327 
 328 
Artikel 19. Schorsing en uitsluiting van een GK-gewest 329 

§1. Het Nationaal Bestuur heeft het recht om gewesten te schorsen of te schrappen en de erkenning als 330 
Groene Kringgewest in te trekken. 331 
 332 
§2. Uitsluiting 333 
Voor een uitsluiting moet volgende procedure worden gerespecteerd: 334 

- Stap 1: de probleemsituatie wordt door overleg met de consulent besproken; 335 
- Stap 2: het gewest moet op de hoogte zijn van de potentiële consequenties van hun gedrag. Dit kan 336 

door een mondelinge communicatie waarvan steeds een schriftelijk verslag wordt gestuurd naar de 337 
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gewestkern. De communicatie gebeurt steeds met minstens twee vertegenwoordigers van de 338 
gewestkern. De communicatie gebeurt door het Nationaal Bestuur van Groene Kring; 339 

- Stap 3: indien de situatie niet gecorrigeerd wordt, zal het gewest een schriftelijke waarschuwing 340 
ontvangen van het Nationaal Bestuur. Hierin wordt tevens vermeld welke stappen ondernomen 341 
moeten worden om de situatie recht te trekken. Deze schriftelijke waarschuwing wordt bezorgd aan 342 
alle kernleden van het betrokken gewest. 343 

- Stap 4: de uitsluiting van een Groene Kringgewest kan alleen door het Nationaal Groene Kringbestuur. 344 
- Stap 5: beroep hiertegen kan aangetekend worden bij de Nationale Raad. De vraag tot uitsluiting of 345 

het beroep hiertegen moet behandeld worden op de eerstvolgende vergadering van de bevoegde 346 
structuur, volgend op de aanvraag of het beroep. 347 

- Stap 6: Als een gewest geschorst of uitgesloten wordt, moeten alle leden en kernleden schriftelijk 348 
worden geïnformeerd door het Nationaal Bestuur van Groene Kring. 349 

 350 
§2. Schorsing 351 
1° In geval van hoogdringendheid kan het Nationaal Bestuur van Groene Kring, zonder deze procedure te 352 
volgen, een gewest schorsen. Een schorsing betekent niet dat het gewest effectief wordt uitgesloten, maar dat 353 
alle gewestactiviteiten gestaakt moeten worden. Een schorsing bij hoogdringendheid kan enkel als er zware 354 
stafrechtelijke feiten zijn gepleegd door meerdere kernleden of bij gedrag en activiteiten van een gewest die 355 
rechtstreeks indruisen tegen het intern reglement van Groene Kring of de statuten van KLJ-Groene Kring vzw. 356 
 357 
2° Voor een schorsing moet volgende procedure worden gerespecteerd: 358 

- Stap 1: er moet een overleg zijn tussen enerzijds de vertegenwoordigers van het gewest en anderzijds 359 
de consulent en de nationaal voorzitter of een lid van het Nationaal Bestuur en de nationaal 360 
voorzitter. 361 

- Stap 2. Het Nationaal Bestuur legt tevens een duurtijd van de schorsing op die maximaal twee 362 
maanden is en steeds per twee maanden verlengd kan worden tot een maximum van zes maanden. 363 
Een effectieve uitsluiting kan enkel op basis van voorgenoemde procedure. 364 

  365 
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3. De provinciale werking 366 
 367 
Artikel 20. Opdracht van de Provinciale Kern 368 

§1. Een Groene Kringprovincie maakt integraal deel uit van KLJ & Groene Kring vzw. 369 
Het is de opdracht van de Provinciale Kern om in zijn werkgebied: 370 

- Provinciale activiteiten voor de leden en de kernleden van de gewesten te organiseren; 371 
- Kadervorming op te zetten en een bedanking voorzien voor de gewestelijke kernleden; 372 
- De wisselwerking en uitwisseling tussen gewesten te stimuleren; 373 
- Toe te zien op de werking van de gewesten; 374 
- De vergadering van het Nationaal Bestuur voor te bereiden en kennis te nemen van de terugkoppeling 375 

vanuit de vergaderingen van het Nationaal Bestuur; 376 
- Een provinciale afvaardiging te voorzien voor de nationale sectorale werkgroepen; 377 
- Kennis te nemen van de terugkoppeling uit de Provinciale Besturen van Boerenbond voor zover de 378 

geagendeerde punten specifiek betrekking hebben op de belangen van jonge land- en tuinbouwers. 379 
 380 
§2. Daarnaast speelt de Provinciale Kern een essentiële rol in de communicatie tussen de gewestelijke 381 
structuren enerzijds en de werkgroepen en het Nationaal Bestuur anderzijds. 382 
 383 
§3. Elke provincie heeft recht op de ondersteuning van een consulent, die tevens de werking van de gewesten 384 
in de betrokken provincie ondersteunt. 385 
 386 
Artikel 21. Werking van de Provinciale Kern 387 

§1. De basiswerking van een Provinciale Kern bestaat uit volgende elementen: 388 
1° De Provinciale Kern vergadert in principe maandelijks of tweemaandelijks, naargelang de actualiteiten. 389 
2° De Provinciale Kern wordt bijeengeroepen door de voorzitter, die in overleg met de secretaris, de agenda 390 
vastlegt. De dagorde wordt in de uitnodiging vermeld. Bij verzoek van minstens drie kernleden is de voorzitter 391 
verplicht om het betrokken punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 392 
3° De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 393 
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. 394 
4° Een ontwerpverslag van de Provinciale Kern wordt binnen de tien werkdagen aan de Provinciale Kern 395 
bezorgd en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering of via schriftelijke ronde. Het 396 
ontwerpverslag en de bijbehorende bemerkingen die hierop geformuleerd worden, vormen het definitief 397 
verslag van de vergadering. 398 
 399 
Artikel 22. Samenstelling van de Provinciale Kern 400 

§1. Een Provinciale Kern bestaat uit: 401 
1° vertegenwoordigers van alle gewesten van de betrokken provincie 402 

- Elk gewest heeft minimaal twee en maximaal vier vertegenwoordigers in de Provinciale Kern. Als dit 403 
niet het geval is, moet dit nagestreefd worden. 404 

- Binnen deze krijtlijnen kan de provincie zelf beslissen over het aantal afgevaardigden per gewest. 405 
2° de werkgroepleden, aangeduid door de betrokken Provinciale Kern; 406 

- Zij hebben geen stemrecht bij de provinciale afvaardiging voor de nationale sectorale werkgroepen; 407 
3° een secretaris, aangeduid door de nationaal voorzitter of het Directiecomité; 408 
4° een proost, aangeduid door de nationaal voorzitter of het Directiecomité voor zover deze in de provinciale 409 
structuren ter beschikking zijn; 410 
5° de nationaal ondervoorzitter en nationaal voorzitter zijn vrij om deel te nemen aan elke Provinciale Kern. 411 
 412 
§2. De Provinciale Kern kiest bij geheime stemming onder de provinciale kernleden een provinciaal voorzitter 413 
en een ondervoorzitter. De voorzitter van de Provinciale Kern is van rechtswege de effectief vertegenwoordiger 414 
van de Provinciale Kern in het Nationaal Bestuur van Groene Kring. De ondervoorzitter is van rechtswege de 415 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Provinciale Kern in het Nationaal Bestuur van Groene Kring. 416 
 417 
Artikel 23. Samenstelling van de Uitgebreide Provinciale Kern 418 
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§1. In functie van de agenda, kan de provinciaal voorzitter, in overleg met de nationaal ondervoorzitter, 419 
besluiten om de samenstelling van de Provinciale Kern uit te breiden. 420 
1° Uitgebreide Provinciale Kern: voor belangrijke aangelegenheden inzake de werking van de structuren en de 421 
bewegingspijler van Groene Kring kan besloten worden om alle kernleden van de provincie uit te nodigen; 422 
Artikel 24. De besluitvormings- en kiesprocedure 423 

§1. De Provinciale Kern volgt de besluitvormingsprocedure zoals omschreven in artikel 12 van dit intern 424 
reglement. 425 
  426 
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4. De sectorale werkgroepen 427 
 428 
Artikel 25. Opdracht van de Sectorale Werkgroepen 429 

§1. Op nationaal niveau worden de leden gegroepeerd in sectorale werkgroepen: 430 
- Werkgroep akkerbouw 431 
- Werkgroep dierlijke veredeling 432 
- Werkgroep melkvee 433 
- Werkgroep tuinbouw 434 
- Werkgroep vleesvee 435 

 436 
§2. Het is de opdracht van de Sectorale Werkgroepen om: 437 

- Sectorspecifieke belangen te behartigen, rekening houdend met de specifieke belangen van de 438 
jongeren in de betreffende sector. Zij bespreken daartoe alle vraagstukken die van belang zijn voor de 439 
jongeren in de sector, bepalen standpunten en behartigen de vertegenwoordigingen die nodig zijn om 440 
die standpunten uit te dragen en te verdedigen. Sectorspecifieke dossiers die rechtstreeks of 441 
onrechtstreeks gevolgen hebben voor andere sectoren, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het 442 
Nationaal Bestuur. 443 

- De vergaderingen van het Nationaal Bestuur voor te bereiden en kennis te nemen van de 444 
terugkoppeling voor zover er sectordossiers geagendeerd zijn. 445 

- De sectorvakgroepen Boerenbond voor te bereiden en kennis te nemen van de terugkoppeling uit 446 
deze vergaderingen. 447 

- Minimaal één keer per jaar terugkoppeling voorzien voor de Provinciale Kernen over de werking van 448 
de werkgroep. 449 

 450 
§3. Elke werkgroep heeft recht op de ondersteuning van een consulent, die tevens de actualiteiten van de 451 
sector opvolgt. 452 
 453 
Artikel 26. Werking van de Sectorale Werkgroep 454 

§1. De basiswerking van een sectorale werkgroep bestaat uit volgende elementen: 455 
1° De werkgroep vergadert in principe vijf maal per jaar, naargelang de actualiteiten. 456 
2° De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter die, in overleg met de secretaris, de agenda 457 
vastlegt of op initiatief van het Nationaal Bestuur van Groene Kring. De dagorde wordt in de uitnodiging 458 
vermeld. Op verzoek van minstens drie werkgroepleden is de voorzitter verplicht het betrokken punt op de 459 
agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 460 
3° De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 461 
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. 462 
4° Een ontwerpverslag van de Werkgroep wordt binnen de tien werkdagen aan de Werkgroep bezorgd en 463 
wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering of via schriftelijke ronde. Het 464 
ontwerpverslag en de bijbehorende bemerkingen die hierop geformuleerd worden, vormen het definitief 465 
verslag van de vergadering. 466 
 467 
§2. Op vraag van het Nationaal Bestuur of in onderling overleg met de nationaal ondervoorzitter, kan een 468 
interwerkgroep worden samengeroepen. Hierbij worden de leden van alle werkgroepen uitgenodigd om deel 469 
te nemen aan de vergadering om informatie, kennis en standpunten uit te wisselen en een gezamenlijk 470 
standpunt te bepalen. 471 
 472 
Artikel 27. Samenstelling van de Sectorale werkgroepen 473 

§1. Een Sectorale Werkgroep bestaat uit: 474 
1° drie vertegenwoordigers, tevens lid van Groene Kring, in elke sectorale werkgroep, aangeduid door elke 475 
Provinciale Kern. Als dit niet het geval is, moet dit zeker nagestreefd worden. 476 

- Bij het begin van een mandaat worden de verwachtingen tav het betrokken bestuurslid duidelijk 477 
gecommuniceerd; 478 

- Elk jaar worden de aanwezigheden gerapporteerd aan de afvaardigende structuur; 479 
- Indien geen kandidaat gevonden wordt binnen een periode van drie maanden, kan het mandaat 480 

worden opengesteld naar andere provincies. Deze persoon kan deelnemen aan de structuur tot het 481 
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einde van het werkjaar (augustus) maar heeft geen stemrecht en kan vanuit de Werkgroep niet 482 
worden afgevaardigd naar andere structuren; 483 

- De openstelling van een mandaat moet gebeuren door de betrokken provinciale structuur, de 484 
verkiezing moet gebeuren door de invullende provinciale structuur. De openstelling en verkiezing 485 
worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan het Nationaal Bestuur.  486 

- Het Nationaal Bestuur houdt steeds het hogere beslissingsrecht, bijvoorbeeld bij meerdere 487 
aanmeldingen 488 
 489 

2° een secretaris, aangeduid door de nationaal voorzitter of het Directiecomité; 490 
3° de nationaal ondervoorzitter en nationaal voorzitter zijn vrij om deel te nemen aan elke sectorale 491 
werkgroep. 492 
 493 
§2. De werkgroep kiest bij geheime stemming onder de werkgroepleden een werkgroep voorzitter en een 494 
ondervoorzitter. De voorzitter van de Werkgroep is van rechtswege de vertegenwoordiger van de Werkgroep 495 
in het Nationaal Bestuur van Groene Kring. De ondervoorzitter is van rechtswege de plaatsvervangend 496 
vertegenwoordiger van de werkgroep in het Nationaal Bestuur van Groene Kring. 497 
 498 
Artikel 28. De besluitvormings- en kiesprocedure 499 

§1. De Werkgroep volgt de besluitvormingsprocedure zoals omschreven in artikel 12 van dit intern reglement.  500 
 501 
§2. De verkiezingen gebeuren volgens een vooraf bepaalde procedure. Deze procedure wordt vastgesteld door 502 
het Nationaal Bestuur en wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd. 503 
  504 
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5. Het Nationaal Bestuur 505 
 506 
Artikel 29. Opdracht van het Nationaal Bestuur 507 

§1. Het Nationaal Bestuur van Groene Kring is verantwoordelijk voor de Groene Kring werking en voor de 508 
realisatie van de doelstellingen van Groene Kring op nationaal vlak. Hiertoe zal het Nationaal bestuur: 509 

- Alle vraagstukken van belang voor Groene Kring bespreken en principiële beslissingen nemen; 510 
- De harmonisering en coördinatie bewaken en toekijken op de goede werking van de verschillende 511 

structuren; 512 
- Nationale vergaderingen en activiteiten opvolgen; 513 
- Vertegenwoordigingen behartigen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn om de 514 

standpunten van Groene Kring uit te dragen en te verdedigen; 515 
- Zich laten adviseren door de nationale werkgroepen en de Provinciale Kernen; 516 
- De essentiële band met Gruener Kreis en KLJ in het werkveld bewaken. 517 

 518 
Artikel 30. Werking van het Nationaal Bestuur 519 

§1. De basiswerking van een Nationaal Bestuur bestaat uit volgende elementen: 520 
1° Het Nationaal Bestuur vergadert in principe maandelijks 521 
2° De vergadering wordt bijeengeroepen door de nationaal voorzitter die, in overleg met de nationaal 522 
ondervoorzitter, de agenda vastlegt. De dagorde wordt in de uitnodiging vermeld. Op verzoek van een lid van 523 
het Nationaal Bestuur plaatst de voorzitter één of meer punten op de agenda van de eerstvolgende 524 
vergadering. 525 
3° De vergadering wordt voorgezeten door de nationaal voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 526 
vergadering voorgezeten door de nationaal ondervoorzitter. 527 
4° Een ontwerpverslag van het Nationaal Bestuur wordt binnen de tien werkdagen aan het Nationaal Bestuur 528 
bezorgd en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering. Het ontwerpverslag en de 529 
bijbehorende bemerkingen die hierop geformuleerd worden, vormen het definitief verslag van de vergadering. 530 
 531 
Artikel 31. Samenstelling van het Nationaal Bestuur 532 

§1. Het Nationaal Bestuur is samengesteld uit: 533 
1° De provinciaal voorzitters van de Provinciale Kernen van Groene Kring 534 
2° De internationaal vertegenwoordiger 535 
3° De nationaal ondervoorzitter 536 
4° De nationaal voorzitter 537 
5° De nationaal secretaris, aangeduid door de nationaal voorzitter of het Directiecomité; 538 
 539 
§2. De provinciaal voorzitters kunnen zich laten vervangen door de provinciaal ondervoorzitters mits 540 
voorafgaandelijke kennisgeving aan de nationaal voorzitter. 541 
 542 
§3. De nationaal ondervoorzitter en de internationaal vertegenwoordiger zijn specifieke mandaten waarbij 543 
specifieke vereisten van toepassing zijn. Deze worden vermeld in een uitzonderlijke verkiezingsprocedure. De 544 
internationaal vertegenwoordiger heeft geen stemrecht in het Nationaal Bestuur. 545 
 546 
§4. In functie van de agenda en ter behandeling van een specifiek agendapunt kan het Nationaal Bestuur 547 
vragen om bijstand van een externe expert. Deze externe expert kan in geen geval stemgerechtigd zijn. 548 
 549 
Artikel 32. Samenstelling van het Uitgebreid Nationaal Bestuur 550 

§1. In functie van de agenda, kan de nationaal voorzitter, in overleg met de nationaal ondervoorzitter, 551 
besluiten om de samenstelling van het Nationaal Bestuur uit te breiden. 552 
1° Uitgebreid Nationaal Bestuur medium: voor belangrijke aangelegenheden inzake de werking van de 553 
structuren en de bewegingspijler van Groene Kring kan besloten worden om ook de provinciaal 554 
ondervoorzitters aan de vergadering toe te voegen 555 
2° Uitgebreid Nationaal Bestuur large: voor belangrijke syndicale aangelegenheden kan besloten worden om 556 
ook de voorzitters van de werkgroepen aan de vergadering toe te voegen, of desgevallend, de ondervoorzitters 557 
van de werkgroepen indien de voorzitter zich verontschuldigt 558 
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3° Uitgebreid Nationaal Bestuur extra large: voor specifieke aangelegenheden en om belangrijke 559 
besluitvormingsprocessen af te toetsen, kan besloten worden om het Nationaal Bestuur uit te breiden met de 560 
provinciaal ondervoorzitters en de werkgroepvoorzitters, of desgevallend, de ondervoorzitters van de 561 
werkgroepen indien de werkgroepvoorzitter zich verontschuldigt. 562 
 563 
Artikel 33. De besluitvormings- en kiesprocedure 564 

§1. Het Nationaal Bestuur volgt de besluitvormingsprocedure zoals omschreven in artikel 12 van dit intern 565 
reglement. Bij gelijkheid van stemmen is echter de beslissing van de nationaal ondervoorzitter beslissend, 566 
behalve voor beslissingen met betrekking tot aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden; 567 
 568 
§2. De verkiezingen van de mandaten van internationaal vertegenwoordiger en nationaal ondervoorzitter 569 
gebeuren volgens een vooraf bepaalde procedure. Deze procedure wordt vastgesteld door het Nationaal 570 
Bestuur en wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd. 571 
  572 
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6. De nationale raad 573 
 574 
Artikel 34. Opdracht van de Nationale Raad 575 

§1. De Nationale Raad bepaalt de algemene beleidslijnen en prioriteiten van Groene Kring. Hiertoe zal de 576 
Nationale Raad: 577 

- Kennisnemen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag 578 
- De jaarlijkse beleidsnota goedkeuren 579 
- Voorgestelde wijzigingen van het intern reglement onderzoeken en goedkeuren, conform de 580 

bepalingen in het reglement 581 
- De doelstellingen van Groene Kring actualiseren. 582 

 583 
Artikel 35. Werking van de Nationale Raad 584 

§1. De basiswerking van de Nationale Raad bestaat uit volgende elementen: 585 
1° De Nationale Raad komt in principe eenmaal per jaar samen of op verzoek van minstens vijftien leden 586 
2° De vergadering wordt bijeengeroepen door de nationaal voorzitter die, in overleg met de nationaal 587 
ondervoorzitter, de agenda vastlegt. De dagorde wordt in de uitnodiging vermeld. 588 
3° De vergadering wordt voorgezeten door de nationaal voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 589 
vergadering voorgezeten door de nationaal ondervoorzitter. 590 
4° Een ontwerpverslag van de Nationale Raad wordt binnen de tien werkdagen aan de Nationale Raad bezorgd 591 
en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering. Het ontwerpverslag en de 592 
bijbehorende bemerkingen die hierop geformuleerd worden, vormen het definitief verslag van de vergadering. 593 
 594 
Artikel 36. Samenstelling van de Nationale Raad 595 

 596 
§1. De Nationale Raad is samengesteld uit: 597 
1° Stemgerechtigde leden: 598 

- Voorzitters en secretarissen van alle gewesten, inclusief Oost-België 599 
- Provinciale kernleden 600 
- Werkgroepleden 601 
- Internationaal vertegenwoordiger 602 
- Nationaal ondervoorzitter 603 

2° Niet stemgerechtigde leden 604 
- Een afgevaardigde van het Hoofdbestuur Boerenbond 605 
- De nationale proost 606 
- De leden van het directiecomité 607 
- De leden van het Groene Kringoverleg, inclusief Oost-België 608 
- In functie van de agenda kunnen ook externen worden uitgenodigd. 609 

 610 
§3. In functie van de agenda en ter behandeling van een specifiek agendapunt kan de nationaal voorzitter, in 611 
overleg met het Nationaal Bestuur, vragen om bijstand van een externe expert. Deze externe expert kan in 612 
geen geval stemgerechtigd zijn. 613 
 614 
Artikel 37. De besluitvormings- en kiesprocedure 615 

§1. De Nationale Raad volgt de besluitvormingsprocedure zoals omschreven in artikel 12 van dit intern 616 
reglement. Bij gelijkheid van stemmen is echter de beslissing van de nationaal ondervoorzitter beslissend, 617 
behalve voor beslissingen met betrekking tot aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden; 618 
 619 
§2. Indien het vooropgestelde quorum niet gehaald wordt, worden de genomen beslissingen per mail via het 620 
verslag meegedeeld en dit ten laatste tien werkdagen na de vergadering. Stemgerechtigde leden hebben 621 
vervolgens veertien dagen tijd om de beslissing van de aanwezige leden op de Nationale Raad te herroepen 622 
mits motivatie en mits gesteund door minstens vijf andere stemgerechtigde leden. Op de eerstvolgende 623 
vergadering van het Nationaal Bestuur wordt vervolgens besloten over de ontvankelijkheid van de besluit.  624 
 625 
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§3. Voor bepaalde gevallen zijn specifieke meerderheden of een specifiek aanwezigheidsquorum vereist. Deze 626 
moeten ten allen tijden gerespecteerd worden. 627 
  628 
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7. De internationale werking 629 
 630 
Artikel 38. Opdracht van de internationale werking 631 

§1. Met de internationale werking wil Groene Kring: 632 
- een internationaal engagement invullen 633 
- wegen op de syndicale dossiers op Europees en wereldniveau 634 
- kennis en informatie uitwisselen 635 
- internationale samenwerking opzetten binnen de identiteit van Groene Kring 636 

 637 
§2. Groene Kring is lid van CEJA, de Europese koepelorganisatie voor jonge landbouwers. Hiertoe betaalt 638 
Groene Kring jaarlijks een ledenbijdrage en wordt een afvaardiging namens Groene Kring voorzien. 639 
 640 
§3. Het staat Groene Kring vrij om bijkomende internationale engagementen op te nemen teneinde de 641 
internationale opdracht optimaal te kunnen vervullen. Deze engagementen worden ter beslissing voorgelegd 642 
aan het Nationaal Bestuur. 643 
 644 
Artikel 39. Werking van het internationale luik 645 

§1. De basiswerking van het internationaal luik bestaat uit volgende elementen: 646 
1° Groene Kring voorziet een afvaardiging namens Groene Kring waar mogelijk: 647 

- de verkozen internationaal vertegenwoordiger van Groene Kring, deze kan zich laten vervangen door 648 
de nationaal ondervoorzitter 649 

- de nationaal voorzitter van Groene Kring, deze kan zich laten vervangen door één of meer 650 
beroepskrachten, in functie van de agenda. 651 

2° Groene Kring volgt internationale dossiers die een belangrijke impact kunnen hebben op de belangen van 652 
jonge land- en tuinbouwers van nabij op en waar nodig worden de interne structuren geraadpleegd voor 653 
standpuntinname. 654 
3° Er is een maandelijkse terugkoppeling van en naar het Nationaal Bestuur. 655 
  656 
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Deel IV: Het bestuursmandaat 
 657 

1. Algemene bepalingen voor bestuurders van Groene Kring 658 
 659 
Artikel 40. Deelname 660 

§1. Van een lokaal of bovenlokaal bestuurslid wordt verwacht dat hij regelmatig aan de vergaderingen 661 
deelneemt. De deelname van elk bestuurslid wordt opgevolgd en jaarlijks meegedeeld aan de afvaardigende 662 
structuur. 663 
 664 
§2. Behalve in de gevallen waarin het intern reglement de mogelijkheid uitdrukkelijk voorziet, kunnen 665 
bestuursleden zich op de bestuursvergadering niet laten vervangen of vertegenwoordigen. 666 
 667 
§3. Alle bestuurders hebben tot taak een optimale wisselwerking tussen alle structuren te behartigen 668 
 669 
§4. Verkozen bestuurders of vertegenwoordigers die op enige wijze hun taak onvoldoende uitvoeren, kunnen 670 
door de bevoegde vergadering als ontslagnemend worden beschouwd. Dit gebeurt bij beslissing van 671 
tweederden van de stemgerechtigde leden van de bevoegde vergadering die voorziet in de afvaardiging en 672 
moet voldoende gestaafd worden op basis van feiten en objectieve gegevens, waaronder aanwezigheid. 673 
Dezelfde vergadering kan daarna overgaan tot de verkiezing van een nieuwe bestuurder. De betrokken 674 
bestuursleden hebben steeds het recht om gehoord te worden. 675 
 676 
Artikel 41. Onverenigbaarheden 677 

§1. Provinciale en nationale bestuursleden zullen geen bestuursmandaten opnemen in concurrerende 678 
organisaties of bedrijven die in concurrentie staan met de activiteiten van Groene Kring. Personen die belangen 679 
hebben die strijdig zijn met Groene Kring kunnen geen bovengewestelijk bestuurslid zijn. 680 
 681 
§2. Vertegenwoordigers van Groene Kring in de structuren van Boerenbond moeten lid zijn in de 682 
beroepsreeksen Landelijke Gilden of behoren tot het gezin van een lid aangesloten in de beroepsreeksen 683 
Landelijke Gilden. Personen vermeld op éénzelfde lidkaart, kunnen niet samen en tegelijk een 684 
bestuursmandaat opnemen binnen eenzelfde bestuur.  685 
 686 
Artikel 42. Vergoedingen van bovenlokale structuren 687 

§1. De provinciale kernleden hebben per vergadering recht op een door het directiecomité vast te leggen 688 
kilometervergoeding. 689 
 690 
§2. De werkgroepleden hebben per vergadering recht op een door het directiecomité vast te leggen 691 
kilometervergoeding en een zitpenning. De zitpenning wordt slechts uitgekeerd op voorwaarde dat het 692 
betrokken bestuurslid tijdig aanwezig is. 693 
 694 
§3. De leden van het Nationaal Bestuur hebben per vergadering recht op een door het directiecomité vast te 695 
leggen kilometervergoeding en een zitpenning. De zitpenning wordt slechts uitgekeerd op voorwaarde dat het 696 
betrokken bestuurslid tijdig aanwezig is. 697 
 698 
§4. De internationaal verantwoordelijke heeft per vergadering, specifiek aan de invulling van deze functie, 699 
recht op een door het directiecomité vast te leggen kilometervergoeding en andere onkosten. De vergoeding 700 
moet worden aangevraagd per activiteit of in afstemming met de structuur waar de vertegenwoordiging plaats 701 
heeft. 702 
 703 
§5. De ondervoorzitter heeft per vergadering, specifiek aan de invulling van deze functie, recht op een door het 704 
directiecomité vast te leggen kilometervergoeding en andere onkosten. De vergoeding moet worden 705 
aangevraagd per activiteit of in afstemming met de structuur waar de vertegenwoordiging plaats heeft. 706 
 707 
Artikel 43. Weigering/schorsing en uitsluiting van een lokaal of bovenlokaal bestuurslid 708 
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§1. Elke structuur heeft het recht om, mits zwaarwichtige redenen die verband houden met de statuten van 709 
KLJ-Groene Kring vzw, het intern reglement van Groene Kring of met zware strafrechtelijke feiten, een 710 
bestuurslid te weigeren, te schorsen en/of uit te sluiten. 711 
1° De betrokken structuur is verplicht deze beslissing te melden bij het Nationaal Bestuur met een bijhorende 712 
motivering.  713 
2° Het betrokken bestuurslid kan hiertegen in beroep gaan bij het Nationaal Bestuur dat in laatste instantie 714 
beslist. 715 
3° Ingeval het lid tevens lid is van het Nationaal Bestuur, treedt de Nationale Raad op als beroepsinstantie. 716 
 717 
§2. Het Nationaal Bestuur van Groene Kring heeft eveneens het recht om, mits zwaarwichtige redenen die 718 
verband houden met de statuten van KLJ-Groene Kring vzw, het intern reglement van Groene Kring of met 719 
zware strafrechterlijke feiten, een bestuurslid op lokaal, provinciaal of nationaal niveau te weigeren, te 720 
schorsen en/of uit te sluiten, hetzij als lid hetzij als bestuurslid hetzij als beiden. Dit kan enkel mits overleg met 721 
de betrokken structuur en het betrokken bestuurslid. 722 
1° In geval van hoogdringendheid kan het Nationaal Bestuur beslissen een bestuurslid tijdelijk te schorsen, 723 
hetzij als lid, hetzij als bestuurslid. Dit moet gebeuren in overleg met de betrokken structuur of haar 724 
gemandateerde vertegenwoordigers. Het Nationaal Bestuur legt een duurtijd van de schorsing op die maximaal 725 
twee maanden is en steeds per twee maanden verlengd kan worden tot een maximum van zes maanden.  726 
De definitieve uitsluiting kan enkel op basis van voornoemde procedure. De definitieve uitsluiting moet dan 727 
voorgelegd worden aan het Nationaal Bestuur, na overleg met de betrokken structuur en het betrokken 728 
bestuurslid. 729 
 730 
2° Het betrokken bestuurslid kan tegen de beslissing van het Nationaal Bestuur in beroep gaan bij de Nationale 731 
Raad. 732 
 733 
DUIDING bij artikel 46: Iedereen met een hart voor de land- en tuinbouwsector is welkom in Groene Kring. Het 734 
spreekt voor zich dat dit enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan gebeuren en enkel in overleg met de 735 
betrokkenen. Een uitsluiting zal in principe enkel kunnen plaatsvinden bij extreem wangedrag van een 736 
bestuurslid. Maar zelfs als dit het geval is, kan besloten worden om het bestuurslid niet uit te sluiten en te 737 
begeleiden naar een betere houding. Een uitsluiting zal dus enkel plaats vinden in zeer ernstige gevallen. 738 
  739 
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2. Verkiezing, duur en taakomschrijving van de mandaten 740 
 741 
Artikel 44. De gewestelijke mandaten 742 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 743 
Om lid te kunnen zijn van een Groene Kringgewestkern gelden volgende voorwaarden: 744 
1° de betrokken persoon moet lid zijn van Groene Kring, waar een minimum leeftijdsgrens van 16 jaar en een 745 
maximumgrens van 35 jaar worden in het lopende werkjaar van toepassing is; 746 
2° bijzondere aandacht voor een optimale spreiding van kernleden over het werkgebied van het gewest. 747 
 748 
§2. Duurtijd van het mandaat 749 
Elk gewest is vrij om de duurtijd van een gewestmandaat vast te leggen. Groene Kring raadt evenwel een 750 
maximale duurtijd van negen jaar aan om op die manier de verjonging van de kern te garanderen. 751 
 752 
§3. Taakomschrijving 753 
1° De gewestvoorzitter leidt de gewestvergaderingen en is verantwoordelijk voor de werking van de 754 
gewestkern en het gewest. Hij zit de gewestkern voor. 755 
2°. De gewestsecretaris is verantwoordelijk voor de ledenlijst van het gewest. Hij bezorgt deze elk jaar voor de 756 
gestelde deadline aan het Groene Kring secretariaat. De secretaris verzendt ook de uitnodigingen en maakt het 757 
verslag van de vergaderingen. 758 
3°. De gewestpenningmeester beheert de financiën van het gewest en zorgt, samen met de secretaris, voor de 759 
inning van de lidgelden. Hij legt jaarlijks het kasboek ter goedkeuring voor aan de gewestelijke kern. Samen 760 
met de voorzitter is hij bevoegd om het gewest te vertegenwoordigen tegenover financiële instellingen, voor 761 
zover de gewestkern hem daartoe het mandaat geeft. 762 
4°. Gewesten kunnen kernleden vertegenwoordigingen in de Bedrijfsgilden of regioraden van Boerenbond 763 
laten opnemen namens Groene Kring. Hiervan wordt de Provinciale Kern en consulent steeds in kennis gesteld. 764 
Dit wordt steeds in het verslag van de Provinciale Kern opgenomen. 765 
 766 
Artikel 45. Provinciaal kernlid 767 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 768 
Om lid te kunnen zijn van een Provinciale Kern gelden de volgende voorwaarden: 769 
1° lid zijn van een gewestelijke Groene Kringkern 770 
2° minimaal achttien jaar zijn  771 
3° verkozen worden door de leden van de gewestelijke Groene Kringkern waar hij lid van is 772 
 773 
§2. Duurtijd van het mandaat als provinciaal kernlid 774 
1° De duur van een mandaat als Provinciaal Kernlid is van onbepaalde duur; 775 
2° Op het einde van het werkjaar (juni) wordt aan elk bestuurslid namens de Gewesten in de Provinciale Kern 776 
gevraagd of hij het komende werkjaar het mandaat verder zal opnemen; 777 
3° Indien het bestuurslid het mandaat verderzet, wordt dit bekrachtigd op de Provinciale Kern in september;  778 
4° Indien het bestuurslid aangeeft het mandaat niet verder te zetten, wordt in de eerstvolgende startkern een 779 
nieuwe afgevaardigde verkozen en bekrachtigd in de eerstvolgende Provinciale Kern; 780 
5° Indien het bestuurslid voor de gestelde deadline geen antwoord geeft, wordt dit beschouwd als een 781 
openstaand mandaat; het betrokken bestuurslid kan zich bij het Gewest opnieuw kandidaat stellen voor 782 
afvaardiging; 783 
6° Bij gebrek aan aanwezigheid kan de afvaardigende structuur of de Provinciale Kern beslissen bijkomende 784 
voorwaarden op te leggen aan het betrokken bestuurslid voor het komende werkjaar; 785 
7° Wanneer een Provinciaal kernlid voor het einde van een mandaat uittreedt, of overlijdt, kan een vervanger 786 
worden verkozen en/of aangeduid door de betrokken afvaardigende structuur. 787 
 788 
§3. Taakomschrijving 789 
Een provinciaal kernlid heeft de taak om actief mee te werken aan de uitvoering van de opdracht van de 790 
Provinciale Kern. 791 
 792 
Artikel 46. Provinciaal voorzitter en provinciaal ondervoorzitter 793 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 794 
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Om provinciaal (onder)voorzitter te kunnen zijn van een Provinciale Kern gelden de volgende voorwaarden: 795 
1° lid zijn van een gewestelijke Groene Kringkern 796 
2° minimaal achttien jaar zijn 797 
3° verkozen worden door de leden van de bevoegde Provinciale Kern bij een geheime stemming 798 
4° minstens één van beiden moet een actief land- of tuinbouwer zijn of de intentie hebben dit in de nabije 799 
toekomst te worden. 800 
 801 
§2. Duurtijd van het mandaat als Provinciaal Voorzitter of Provinciaal Ondervoorzitter 802 
De duur van een mandaat als Provinciaal Voorzitter of Provinciaal Ondervoorzitter wordt als volgt bepaald: 803 
1° Een provinciaal voorzitter of ondervoorzitter wordt gekozen voor een termijn van drie jaar. 804 
2° Het mandaat is bij afloop van de termijn hernieuwbaar met een maximum van drie termijnen. De 805 
openstelling van het mandaat gebeurt na elke aflopende termijn op de laatste Provinciale Kern voor de 806 
Nationale Raad. De invulling gebeurt vervolgens via geheime stemming door de betrokken Provinciale Kern 807 
tijdens de eerstvolgende Provinciale Kernvergadering. 808 
3° Wanneer een Provinciaal voorzitter of ondervoorzitter voor het einde van een mandaat uittreedt, of 809 
overlijdt, kan een vervanger worden verkozen en/of aangeduid door de betrokken Provinciale Kern die het 810 
lopende mandaat voleindigt. 811 
 812 
§3. Taakomschrijving 813 
1° Een provinciaal voorzitter heeft de volgende bijkomende taken, naast de taken van een provinciaal kernlid: 814 

- Het voorzitten van de Provinciale Kern van Groene Kring 815 
- Het leiden van provinciale vergaderingen 816 
- Vertegenwoordiger van de Provinciale Kern op het Nationaal Bestuur van Groene Kring en 817 

terugkoppeling voorzien naar de provinciale Groene Kring structuur 818 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring in de Algemene Vergadering van Groene Kring 819 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring op het Provinciaal Bestuur van Boerenbond en terugkoppeling 820 

voorzien naar de provinciale Groene Kring structuur, de nationaal voorzitter en nationaal 821 
ondervoorzitter. 822 

- Vertegenwoordiger van Groene Kring op de Bondsraad. 823 
 824 
2° Een provinciaal ondervoorzitter heeft de volgende bijkomende taken, naast de taken van een provinciaal 825 
kernlid: 826 

- Het bijstaan van de provinciaal voorzitter in zijn functie 827 
- Plaatsvervanger voor provinciaal voorzitter in zijn vertegenwoordigingen en representaties 828 

 829 
Artikel 47. Werkgroepleden 830 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 831 
Om lid van een werkgroep te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden: 832 
1° lid zijn van Groene Kring 833 
2° minimaal achttien jaar zijn 834 
3° verkozen worden bij geheime stemming door de leden van de Provinciale Kern van de provincie waartoe hij 835 
als lid behoort conform een procedure die door het Nationaal Bestuur wordt vastgesteld en als bijlage bij dit 836 
reglement wordt toegevoegd. 837 
4° actief land- of tuinbouwer zijn in de betrokken sector of de intentie hebben dit in de nabije toekomst te 838 
worden. 839 
 840 
§2. Duurtijd van het mandaat als werkgroeplid 841 
1° De duur van een mandaat als lid van de Werkgroep is van onbepaalde duur; 842 
2° Op het einde van het werkjaar (juni) wordt aan elk werkgroeplid namens de Provinciale Kern gevraagd of hij 843 
het komende werkjaar het mandaat verder zal opnemen; 844 
3° Indien het bestuurslid het mandaat verderzet, wordt dit bekrachtigd op de Provinciale Kern in september;  845 
4° Indien het bestuurslid aangeeft het mandaat niet verder te zetten, wordt in de eerstvolgende Provinciale 846 
Kern een nieuwe afgevaardigde verkozen en bekrachtigd in de eerstvolgende Provinciale Kern; 847 
5° Indien het bestuurslid voor de gestelde deadline geen antwoord geeft, wordt dit beschouwd als een 848 
openstaand mandaat; het betrokken bestuurslid kan zich bij de Provinciale Kern opnieuw kandidaat stellen 849 
voor afvaardiging; 850 



 

 
23 

 

6° Bij gebrek aan aanwezigheid kan de Provinciale Kern beslissen bijkomende voorwaarden op te leggen aan 851 
het betrokken bestuurslid voor het komende werkjaar; 852 
7° Wanneer een werkgroeplid voor het einde van een mandaat uittreedt, of overlijdt, kan een vervanger 853 
worden verkozen en/of aangeduid door de betrokken afvaardigende structuur. 854 
§3. Taakomschrijving 855 
1° Een werkgroeplid heeft de taak om actief mee te werken aan de uitvoering van de opdracht van de 856 
werkgroep en om jaarlijks een terugkoppeling te voorzien naar de provinciale kern die hem het mandaat heeft 857 
verleend. 858 
2° De afvaardigingen naar de provinciale sectorvakgroepen van Boerenbond gebeurt bij voorkeur door de 859 
werkgroepleden van de betrokken provincie.  860 
 861 
Artikel 48. Werkgroepvoorzitter en werkgroepondervoorzitter 862 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 863 
Om voorzitter of ondervoorzitter van een werkgroep te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden: 864 
1° lid zijn van Groene Kring 865 
2° minimaal achttien jaar zijn 866 
3° actief land- of tuinbouwer zijn in de betrokken sector of de intentie hebben dit in de nabije toekomst te 867 
worden. 868 
4° verkozen worden door de leden van de betrokken werkgroep waar hij lid van is bij een geheime stemming 869 
 870 
§2. Duurtijd van het mandaat als voorzitter of ondervoorzitter van de werkgroep 871 
De duur van een mandaat als Werkgroepvoorzitter of Werkgroepondervoorzitter wordt als volgt bepaald: 872 
1° Een werkgroepvoorzitter of -ondervoorzitter wordt gekozen voor een termijn van drie jaar. 873 
2° Het mandaat is bij afloop van de termijn hernieuwbaar met een maximum van drie termijnen. De 874 
openstelling van het mandaat gebeurt na elke aflopende termijn op de laatste Werkgroep voor de Nationale 875 
Raad. De invulling gebeurt vervolgens door de betrokken Werkgroep tijdens de eerstvolgende 876 
Werkgroepvergadering. 877 
3° Wanneer een Werkgroepvoorzitter of -ondervoorzitter voor het einde van een mandaat uittreedt, of 878 
overlijdt, kan een vervanger worden verkozen en/of aangeduid door de betrokken Werkgroep die het lopende 879 
mandaat voleindigt. 880 
 881 
§3. Taakomschrijving 882 
Een voorzitter/ondervoorzitter van een werkgroep heeft de volgende bijkomende taken, naast de taken van 883 
een werkgroeplid: 884 
1° De werkgroepvoorzitter heeft de volgende bijkomende taken: 885 

- Het voorzitten van de sectorale werkgroep van Groene Kring 886 
- Vertegenwoordiger van de Nationale Werkgroep op het Uitgebreid Nationaal Bestuur van Groene 887 

Kring en terugkoppeling voorzien naar de Groene Kring werkgroep 888 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring op de sectorvakgroep van Boerenbond en terugkoppeling 889 

voorzien naar de Groene Kring werkgroep, de nationaal voorzitter en nationaal ondervoorzitter. 890 
 891 
2° Een werkgroepondervoorzitter heeft de volgende bijkomende taken: 892 

- Het bijstaan van de werkgroepvoorzitter in zijn functie 893 
- Plaatsvervanger voor werkgroepvoorzitter in zijn vertegenwoordigingen en representaties 894 

 895 
Artikel 49. Internationaal vertegenwoordiger 896 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 897 
Om internationaal vertegenwoordiger te kunnen worden, gelden de volgende voorwaarden: 898 
1° lid zijn van Groene Kring 899 
2° minimaal achttien jaar zijn 900 
3° verkozen worden door de leden van het Nationaal Bestuur conform een procedure die door het Nationaal 901 
Bestuur wordt vastgesteld en als bijlage bij dit reglement wordt toegevoegd. 902 
 903 
§2. Duurtijd van het mandaat internationaal vertegenwoordiger 904 
De duur van een mandaat als internationaal vertegenwoordiger wordt als volgt bepaald: 905 
1° Een internationaal vertegenwoordiger wordt gekozen voor een termijn van drie jaar. 906 
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2° Het mandaat is bij afloop van de termijn hernieuwbaar met een maximum van drie termijnen. De effectieve 907 
openstelling van het mandaat gebeurt na elke afloop van de termijn op het laatste Nationaal Bestuur voor de 908 
Nationale Raad. De invulling gebeurt vervolgens conform de kiesprocedure. 909 
3° Wanneer een internationaal vertegenwoordiger voor het einde van een mandaat overlijdt, of uittreedt, is de 910 
ondervoorzitter de plaatsvervanger tot de verkiezing van een nieuwe internationaal vertegenwoordiger. Deze 911 
verkiezingen worden binnen een bepaalde termijn georganiseerd. Deze termijn wordt bepaald door het 912 
Nationaal Bestuur en mag niet langer dan één jaar bedragen.  913 
 914 
§3. Taakomschrijving 915 
De internationaal vertegenwoordiger heeft de volgende taken: 916 

- Het actief opvolgen van de actualiteiten voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en 917 
internationale structuren 918 

- Het vertegenwoordigen van Groene Kring en het verdedigen van de Groene Kringstandpunten in 919 
internationale structuren en de terugkoppeling naar het Nationaal Bestuur 920 

- De functie van internationaal vertegenwoordiger is combineerbaar met een ander nationaal, 921 
provinciaal of gewestelijk mandaat. 922 

 923 
Artikel 50. Nationaal ondervoorzitter 924 

§1. Ontvankelijkheidscriteria 925 
Om nationaal ondervoorzitter te kunnen worden, gelden de volgende voorwaarden: 926 
1° lid zijn van Groene Kring 927 
2° minstens een Groene Kringmandaat van gewestelijk niveau opnemen 928 
2° minimaal achttien jaar zijn 929 
3° verkozen worden door de leden van het Nationaal Bestuur conform een procedure die door het Nationaal 930 
Bestuur wordt vastgesteld en als bijlage bij dit reglement wordt toegevoegd. 931 
4° actief land- of tuinbouwer zijn in de betrokken sector of de intentie hebben dit in de nabije toekomst te 932 
worden. 933 
 934 
§2. Duurtijd van het mandaat nationaal ondervoorzitter 935 
De duur van een mandaat als nationaal ondervoorzitter wordt als volgt bepaald: 936 
1° Een nationaal ondervoorzitter wordt gekozen voor een termijn van drie jaar. 937 
2° Het mandaat is bij afloop van de termijn hernieuwbaar met een maximum van drie termijnen. De effectieve 938 
openstelling van het mandaat gebeurt pas na elke afloop van de tweede termijn op het laatste Nationaal 939 
Bestuur voor de Nationale Raad. De invulling gebeurt vervolgens conform de kiesprocedure. 940 
3° Wanneer een nationaal ondervoorzitter voor het einde van een mandaat overlijdt, of uittreedt, kan een 941 
vervanger worden verkozen en/of aangeduid door het Nationaal Bestuur die het lopende mandaat voleindigt.  942 
 943 
§3. Taakomschrijving 944 
De nationaal ondervoorzitter heeft de volgende taken: 945 

- Het actief opvolgen van de actualiteiten voor jonge land- en tuinbouwers 946 
- Op vraag van de nationaal voorzitter optreden als plaatsvervanger van de nationaal voorzitter in de 947 

Groene Kringstructuren of in externe functies 948 
- Het coördineren en opvolgen van de verdedigingen van de Groene Kringstandpunten door de 949 

gemandateerde vrijwilligers. 950 
- Het vertegenwoordigen van Groene Kring en het verdedigen van de Groene Kringstandpunten op de 951 

Groene Kring initiatieven en op vraag van externen. 952 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring op het Provinciaal Bestuur van Boerenbond waartoe hij behoort 953 

ter maximale voorbereiding op het Hoofdbestuur van Boerenbond 954 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring op het Hoofdbestuur van Boerenbond en terugkoppeling 955 

hierover naar het Nationaal Bestuur 956 
- Vertegenwoordiger van Groene Kring op de Bondsraad van Boerenbond. 957 

 958 
De nationaal ondervoorzitter neemt vanaf het moment van zijn verkiezing geen enkel ander nationaal of 959 
provinciaal mandaat binnen Groene Kring op maar kan aan elke Groene Kringstructuur deelnemen. Hierbij is de 960 
ondervoorzitter niet stemgerechtigd. 961 
  962 
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Deel V: Bijlagen 
 963 

1. Het Groene Kring Manifest van morgen: missie, visie en waarden1 964 
 965 
Missie 966 

“Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart 967 
voor de land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle 968 
jongerenwerking en biedt hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door 969 
haar werking wil Groene Kring hen een stem geven, in het bijzonder in specifieke jongerendossiers, en hun 970 
maatschappelijke belangen behartigen onder meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en 971 
tuinbouwsector te leveren.”  972 
 973 
Visie 974 

“Groene Kring is de referentie voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring 975 
biedt daarom ondersteuning en begeleiding aan voor bestuursleden, gewesten en vrijwilligers. De Groene 976 
Kring-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast. 977 
Groene Kring wil de leidende organisatie zijn inzake kwaliteitsvolle opleiding, kennis- en ervaringsuitwisseling 978 
bij bedrijfsovername of het opstarten van een bedrijf in de land- of tuinbouwsector. Dit doet Groene Kring in 979 
nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners. 980 
Groene Kring geeft een stem aan (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Via overleg, 981 
participatie en (ludieke) acties komt Groene Kring op voor hun belangen, met focus op specifieke 982 
jongerendossiers.” 983 
 984 
Waarden 985 

“Groene Kring is in de eerste plaats een beweging. De leden zelf besturen de beweging zowel gewestelijk als 986 
provinciaal en nationaal. Ze kunnen daartoe rekenen op de actieve ondersteuning van geëngageerde Groene 987 
Kring medewerkers.  988 
Alle jongeren vanaf 16 jaar tot 35 jaar die een eigen land- of tuinbouwbedrijf hebben of willen opstarten of die 989 
een hart hebben voor de sector, horen thuis bij Groene Kring. 990 
Groene Kring put zijn mandaat uit de interne democratische besluitvorming en het engagement van de Groene 991 
Kring kernleden. 992 
Groene Kring is tegelijk een ontmoetingsplatform waar (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers meer kansen 993 
krijgen door opleiding en (internationale) ervaringsuitwisseling, in het bijzonder met het oog op de overname 994 
of opstart van een leefbaar en toekomstgericht land- of tuinbouwbedrijf. 995 
De Groene Kring standpunten worden deskundig onderbouwd en krachtig vertolkt bij Boerenbond, 996 
middenveldorganisaties en regionale, nationale en internationale overheden en instellingen.  997 
Groene Kring is de spreekbuis voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen met een 998 
bijzondere focus op de jongerendossiers. 999 
Groene Kring legt een belangrijke klemtoon op een toekomstgerichte land- en tuinbouw, die instaat voor 1000 
gezond voedsel, een leefbaar platteland en produceert met oog voor mens, dier en milieu.  1001 
Groene Kring ijvert in dit kader voor een land- en tuinbouwsector die garant staat voor een leefbaar inkomen, 1002 
een actieve en stimulerende overnamepolitiek en een vlotte generatiewissel.  1003 
Groene Kring werkt aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector. Hierbij richt 1004 
Groene Kring zich in het bijzonder op jongeren.  1005 
Groene Kring stelt in elk van haar opdrachten openheid, creativiteit en vooruitgang voorop en is solidair met 1006 
land- en tuinbouwers hier en elders.  1007 
Groene Kring gaat in haar opdrachten uit van een eigentijdse Christelijke inspiratie.” 1008 
 1009 
Wijzigingen vergen een goedkeuring door de Nationale Raad. 1010 
  1011 

 
1 Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor de beide geslachten. 
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2. Kiesprocedure Groene Kring mandaten 1012 
 1013 
§1. Toepassing van de kiesprocedure 1014 

1° De kiesprocedure is van toepassing bij de verkiezingen van nationale werkgroepleden, de internationaal 1015 
vertegenwoordiger en de nationaal ondervoorzitter 1016 
2° In geval van gebrek aan een kiesprocedure of ingeval van onenigheid, kan deze kiesprocedure worden 1017 
gebruikt als leidraad bij andere interne kiesprocedures 1018 
3° Bij betwistingen rond de kiesprocedure en rond alle gevallen die niet in deze procedure zijn voorzien, beslist 1019 
het Nationaal Bestuur in overleg met de voorzitter van de betrokken vergadering. 1020 
 1021 
§2. De kiesprocedure omvat de volgende zes stappen: 1022 

1° Stap 1 - bekendmaking 1023 
Verkiezingen moeten één maand vooraf bekend gemaakt worden via de diverse communicatiekanalen van 1024 
Groene Kring bij de betrokken doelgroep die kan inschrijven op het openstaande mandaat. Hiertoe wordt een 1025 
vacature opgesteld en verspreid waarin de belangrijkste elementen van het mandaat zijn opgenomen. 1026 
Op de uitnodiging van de vergadering die bevoegd is voor de verkiezing moet de verkiezing worden 1027 
aangekondigd. 1028 
 1029 
2° Stap 2 - kandidaturen 1030 
Elke kandidaat moet zich kandidaat stellen bij de secretaris of de voorzitter van de betrokken structuur en 1031 
wordt, indien hij voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria, uitgenodigd om zich voor te stellen aan de leden van 1032 
de betrokken vergadering. Tijdens de stemming is de kandidaat niet aanwezig. 1033 
 1034 
3° Stap 3 – bespreking van de kandidaturen 1035 
Tijdens de bespreking en de stemming laten de stemgerechtigde leden van de vergadering zich leiden door de 1036 
verkiesbaarheidsvereisten die, krachtens het intern reglement, voor het te verkiezen mandaat gelden. Ze 1037 
kunnen zich daarnaast laten leiden door een aantal bijkomende relevante criteria, die voor de voorstelling van 1038 
de kandidaten door een gewone meerderheid bepaald worden. 1039 
 1040 
4° Stap 4 - aanwezigheidsquorum 1041 
Volgende aanwezigheidsquorums zijn van toepassing: 1042 

- Verkiezing van werkgroepleden: minstens de helft van de gewesten moet vertegenwoordigd zijn 1043 
- Verkiezing van internationaal vertegenwoordiger: alle provincies moeten vertegenwoordigd zijn 1044 
- Verkiezing van nationaal ondervoorzitter: alle provincies moeten vertegenwoordigd zijn 1045 

 1046 
5° Stap 5 – de stemming 1047 
De stemming verloopt als volgt: 1048 

- Er is één stem per aanwezig stemgerechtigd lid van de vergadering 1049 
- Er is geen mogelijkheid tot verlening van volmacht 1050 
- Indien er meer dan twee kandidaten zijn, wordt er over meerdere ronden gestemd. Daarbij valt de 1051 

kandidaat met de minste stemmen steeds af. Indien er meerdere kandidaten in dit geval zijn, vallen 1052 
deze allen af. 1053 

- Er wordt schriftelijk gestemd via een gewogen stemming. Daarbij geven de stemgerechtigde leden van 1054 
de vergadering aan de kandidaat van hun eerste keuze een aantal punten dat overeenstemt met het 1055 
aantal kandidaten. Aan de volgende kandidaten wordt telkens één punt minder toegekend totdat de 1056 
kandidaat die de minste voorkeur wegdraagt één punt toegekend wordt. Enkel op deze manier wordt 1057 
geldig gestemd. 1058 

- Een kandidaat is verkozen als hij de helft plus één van de geldig toegekende punten behaald heeft en 1059 
indien twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden geldig gestemd hebben. Een blanco 1060 
stem, een onthouding of een foutieve stemuitbrenging gelden niet als geldige stem, maar worden 1061 
aanvaard bij de vaststelling van het aanwezigheidsquorum. 1062 

- Indien geen van de kandidaten een voldoende aantal geldige stemmen behaalt, wordt de beslissing 1063 
genomen door het Nationaal Bestuur van Groene Kring. 1064 

- Geen lid mag deelnemen aan beraadslagingen of stemmingen waar het zelf bij betrokken is. 1065 
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- Beroepskrachten die ambtshalve in de vergadering zetelen, kunnen zich niet kandidaat stellen voor 1066 
een verkozen mandaat en hebben geen stemrecht. Zij zijn verantwoordelijk voor het correct verloop 1067 
van de kiesprocedure en de telling van de stemmen. 1068 

6° Stap 6 – communicatie 1069 
- Na de stemming worden volgende personen door de secretaris van de betrokken structuur ingelicht: 1070 

De Groene Kring voorzitter, de Groene Kring ondervoorzitter, het Groene Kring secretariaat 1071 
- In samenspraak met de nationaal voorzitter wordt bekeken of bijkomende interne of externe 1072 

communicatie (bv. tav KLJ of Boerenbond) gewenst of noodzakelijk is. 1073 
  1074 
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3. Interne communicatie 1075 

§1. Doelstellingen van de interne communicatie 1076 

- Kennis- en informatiedeling tussen de leden van de diverse structuren 1077 
- Voorbereiding van vergaderingen van de diverse structuren 1078 
- Terugkoppeling van de vergaderingen naar de diverse structuren 1079 

 1080 
§2. Groene Kring zorgt ervoor dat de bevoegde gemandateerde de verslagen kunnen raadplegen op een 1081 
actuele manier waarbij onderstaande oplijsting richtinggevend werkt en kan worden aangepast door het 1082 
Nationaal Bestuur. 1083 
 1084 
°1. Onderstaande moeten het verslag van de Provinciale Kern kunnen raadplegen: 1085 

- De leden van de vergadering 1086 
- De leden van het Nationaal Bestuur 1087 
- De directeur van KLJ & Groene Kring vzw 1088 
- De leden van het Groene Kringoverleg 1089 

°2. Onderstaande moeten het verslag van de Werkgroepen kunnen raadplegen: 1090 
- De leden van de vergadering 1091 
- De leden van het Nationaal Bestuur 1092 
- De voorzitters van de werkgroepen 1093 
- De directeur van KLJ & Groene Kring vzw 1094 
- De leden van het Groene Kringoverleg 1095 

°3. Onderstaande moeten het verslag van het (Uitgebreid) Nationaal Bestuur kunnen raadplegen: 1096 
- De leden van de vergadering 1097 
- De provinciaal ondervoorzitters 1098 
- De directeur van KLJ & Groene Kring vzw 1099 
- Er wordt een terugkoppelingsnota voorzien voor de structuren die de belangrijkste beslissingen van 1100 

het Nationaal Bestuur bevat 1101 
- Andere belanghebbenden in functie van de relevante passages en conform de beslissing van het 1102 

(Uitgebreid) Nationaal Bestuur 1103 
°4. Onderstaande moeten het verslag van de Nationale Raad kunnen raadplegen: 1104 

- De leden van de vergadering 1105 
- Andere belanghebbenden in functie van de relevante passages en conform de beslissing van het 1106 

(Uitgebreid) Nationaal Bestuur 1107 
 1108 
§3. Belangrijke punten worden steeds besproken aan de hand van discussienota’s die, indien mogelijk, voor de 1109 
vergadering aan de leden van de vergadering bezorgd worden. 1110 
 1111 
§4. De leden van Groene Kring worden geïnformeerd over de werking en de relevante actualiteiten van Groene 1112 
Kring via het maandelijkse Groene Kringmagazine, de maandelijkse nieuwsbrief, de website en digitale media. 1113 
  1114 
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I. SITUERING 1115 
 1116 

Wat is het intern reglement? 1117 
Regelt de werking van Groene Kring (structuren) 1118 

- Doelstellingen en lidmaatschap 1119 
- Organisatie van de beweging 1120 
- Taakomschrijving bestuurders, vertegenwoordigers en beroepskrachten 1121 
- Verkiezing, duur en beëindiging van mandaten 1122 

 1123 
Onderstaande onderdelen maken deel uit van het huidige intern reglement en worden het komende werkjaar 1124 
aan wijziging onderworpen. 1125 

 1126 
I. Missie en visie (ok) 1127 
Wijziging missie en visie ter vervanging van het Groene Kring manifest (Nationale Raad 09/09/2014) 1128 

 1129 
II. Algemene bepalingen 1130 
Wijziging algemene bepalingen 1131 

 1132 
III. Structuren 1133 
Wijziging structuren 1134 

° organisatie van de beweging 1135 
° taakomschrijving bestuurders, vertegenwoordigers en beroepskrachten 1136 
° verkiezing, duur en beëindiging van mandaten 1137 
 1138 

IV. Bijzondere bepalingen 1139 
Wijziging bijzondere bepalingen 1140 
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