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CONSTITUERENDE VERGADERINGEN VAN DE INTERPARLEMENTAIRE 
DELEGATIES1

oOo 

PROCEDURE VOOR DE CONSTITUERENDE VERGADERINGEN

Artikelen 191 en 198 van het Reglement
met verwijzing naar de artikelen 12, 13, 14, 168, 169 en 187 overeenkomstig de artikelen 195 en 

196 en bijlage I

oOo

1. OPENING VAN DE VERGADERING ONDER VOORZITTERSCHAP VAN HET LID 

DAT VOORLOPIG HET VOORZITTERSCHAP BEKEEDT

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt

1. (in voorkomend geval, vergewist zich ervan dat de oud-voorzitter, of bij zijn 

afwezigheid een van de oud-ondervoorzitters, in volgorde van rangorde, of bij hun 

afwezigheid het langst zittende lid het voorzitterschap niet wenst waar te nemen);

2. verklaart de vergadering voor geopend;

3. verwijst naar: 

a) het doel van de vergadering: samenstelling van het bureau van de delegatie

door het kiezen van een voorzitter en één, twee of drie ondervoorzitters 

overeenkomstig artikelen 191 en 198 van het Reglement,

b) de volgorde van de verkiezing:

. verkiezing van de voorzitter,

                                               
1 Van toepassing op interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde 
parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies
en delegaties naar multilaterale vergaderingen
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. verkiezing van de ondervoorzitters;

4. neemt nota van de plaatsvervangers (artikel 187).

2. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER ONDER LEIDING VAN HET LID DAT 

VOORLOPIG HET VOORZITTERSCHAP BEKEEDT

A. Voorbereiding

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt

1. gaat na of het quorum is bereikt (een kwart van de leden) (artikel 195, lid 2);

2. vraagt om kandidaten voor het voorzitterschap voor te dragen en vergewist zich 
ervan:

a) dat de kandidaten de steun hebben van een fractie of van ten minste 5% van 

het feitelijke aantal (vaste) leden (artikel 13, lid 1),

b) dat de kandidaten hun instemming hebben gegeven (als een kandidaat 

afwezig is, kan hij of zij schriftelijk instemming geven) (artikel 13, lid 1),

c) dat de kandidaten schriftelijk opgave hebben gedaan van hun financiële 
belangen (bijlage I, artikel 1, lid 2, en artikel 2).

B Verkiezing bij acclamatie

Indien er slechts één kandidaat is (tenzij een zesde van de delegatieleden om een 

geheime stemming verzoekt - artikel 191, lid 2, tweede alinea), verklaart het lid dat 

voorlopig het voorzitterschap bekleedt deze kandidaat voor gekozen bij acclamatie

artikel 191, lid 2, eerste alinea).

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt verzoekt de gekozen voorzitter 

het voorzitterschap over te nemen.

De voorzitter gaat onmiddellijk over naar punt 3.

C. Geheime stemming
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Indien er meerdere kandidaten zijn (of een zesde van de delegatieleden hierom 

verzoekt), gaat het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt over tot geheime 

stemming (artikel 191, lid 2, tweede alinea).

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt

1. herinnert eraan dat elk lid slechts over één stem beschikt en dat de kandidaat 

voor gekozen wordt verklaard die

- de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald1, (de 

stemmen vóór plus de stemmen tegen) (artikel 191, lid 2, derde en vierde 

alinea):

a) wanneer er slechts één kandidaat is (ongeacht de stemronde) (artikel 191, 

lid 2, derde alinea),

b) tijdens de eerste stemronde (ongeacht het aantal kandidaten) (artikel 191, 

lid 2, vierde alinea),

- de relatieve meerderheid heeft behaald tijdens de tweede stemronde: wanneer 

er meer dan één kandidaat is (bij staking van stemmen wordt de in jaren oudste 

kandidaat gekozen) (artikel 191, lid 2, vierde alinea);

2. maakt de plaatsvervangers bekend;

3. stelt de leden op de hoogte van de mogelijkheid de voorzitter bij geheime 

stemming te kiezen, hetzij hoofdelijk met behulp van stembriefjes en stembus 

of door gebruikmaking van een elektronische steminstallatie (artikel 168, 

lid 1).

                                               
1 Het hele getal onmiddellijk boven de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
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1) Eerste stemronde

Stemming met stembriefjes en stembus

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt

1. gaat over tot de aanwijzing bij loting van twee tot acht stemopnemers, die de 

stemmen zullen tellen (artikel 169, lid 4, eerste alinea) (NB: kandidaten kunnen niet 

als stemopnemer optreden, artikel 169, lid 4, tweede alinea);

2. deelt de namen van de kandidaten mee;

3. laat de stembriefjes met de naam of namen van de kandidaat of kandidaten 

ronddelen;

4. opent de stemming door in alfabetische volgorde elk lid van de delegatie af te 

roepen; de leden steken hun stembriefje in de stembus en ondertekenen de 

stemlijst;

5. schorst na de stemming de vergadering voor het tellen van de stemmen door de 

stemopnemers (artikel 169, lid 4, eerste alinea);

6. maakt de uitslag bekend:

. aantal stemmers,

. aantal blanco en ongeldige stemmen,

. aantal uitgebrachte stemmen (blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet 

  meegerekend),

. vereiste meerderheid,

. aantal stemmen dat elke kandidaat heeft behaald:

. indien een kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen heeft behaald, verklaart het lid dat voorlopig het 

voorzitterschap bekleedt deze kandidaat voor gekozen en verzoekt hem 

of haar het voorzitterschap over te nemen; de voorzitter gaat 

onmiddellijk over naar punt 3,
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. indien dit niet het geval is, gaat het lid dat voorlopig het voorzitterschap 

bekleedt over tot een tweede stemronde (zie punt 2: "Tweede 

stemronde").

Elektronische stemming (bij maximaal twee kandidaten voor de te vervullen zetel)

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt

1. controleert of de leden en plaatsvervangers die aan de stemming deelnemen over 

hun stemkaart beschikken; 

2. deelt mee dat, indien een van de leden of plaatsvervangers die aan de stemming 

deelnemen niet over een stemkaart beschikt, moet worden overgegaan tot 

stemming met stembus (en volgt de procedure beschreven onder "Stemming met 

stembriefjes en stembus");

3. deelt mee dat, indien alle leden en plaatsvervangers die aan de stemming 

deelnemen over hun stemkaart beschikken, wordt overgegaan tot elektronische 

stemming;

4. deelt de namen van de kandidaten mee;

5. legt uit hoe de kandidaten elektronisch zijn ingedeeld (in alfabetische volgorde):

- groene knop: kandidaat nr. 1, 

- rode knop: kandidaat nr. 2,

- witte knop: onthouding / ongeldige stem / blanco stem,

(NB: bij benoemingen tellen uitsluitend de uitgebrachte stemmen mee);

6. herinnert de stemmers eraan dat zij, bij een verkeerde keuze, na twee knoppen 

tegelijk te hebben ingedrukt opnieuw kunnen stemmen;
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7. kondigt aan dat de stemming geheim is;

8. verklaart de stemming voor geopend; 

9. verklaart de stemming voor gesloten;

10. maakt de uitslag bekend:

. aantal stemmers,

. aantal uitgebrachte stemmen (blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet 

  meegerekend),

. vereiste meerderheid,

. aantal stemmen dat elke kandidaat heeft behaald:

. indien een kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen heeft behaald, verklaart het lid dat voorlopig het 

voorzitterschap bekleedt deze kandidaat voor gekozen en verzoekt hem 

of haar het voorzitterschap over te nemen; de voorzitter gaat 

onmiddellijk over naar punt 3;

. indien dit niet het geval is, gaat het lid dat voorlopig het voorzitterschap 

bekleedt over tot een tweede stemronde (zie punt 2: "Tweede stemronde").
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2) Tweede stemronde

De tweede stemronde verloopt zoals de eerste:

1. vaststelling van het quorum (artikel 195, lid 2);

2.   verzoek om voordracht van de kandidaten;

3. stemming:

- met stembriefjes en stembus

NB: de stemopnemers zijn dezelfde als tijdens de eerste ronde (indien één of 

meerdere stemopnemers niet meer beschikbaar zijn, wordt overgegaan tot 

aanwijzing bij loting van de plaatsvervangende stemopnemers),

- met elektronische steminstallatie;

4. bekendmaking van de uitslag:

. aantal stemmers,

. aantal blanco en ongeldige stemmen,

. aantal uitgebrachte stemmen,

. aantal stemmen dat elke kandidaat heeft behaald:

. gekozen kandidaat:

- indien er slechts één kandidaat is, dient deze de volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen te behalen om te worden 

gekozen,

- indien er meer dan één kandidaat is, wordt de kandidaat gekozen die 

de meeste stemmen heeft behaald, 

- bij staking van stemmen wordt de in jaren oudste kandidaat gekozen 

(artikel 191, lid 2, vierde alinea).

Het lid dat voorlopig het voorzitterschap bekleedt verzoekt de gekozen 

voorzitter het voorzitterschap over te nemen.

De voorzitter gaat over naar punt 3.
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3. VERKIEZING VAN DE ONDERVOORZITTERS ONDER LEIDING VAN DE 

VOORZITTER

A. Voorbereiding

De voorzitter gaat over tot de verkiezing van één, twee of drie ondervoorzitters.

De voorzitter vraagt om achtereenvolgens de kandidaten voor te dragen voor de functies 

van eerste, tweede en derde ondervoorzitter en vergewist zich ervan

1) dat zij de steun hebben van een fractie of van ten minste 5% van het feitelijke aantal 

(vaste) leden (artikel 13, lid 1); 

2) dat de kandidaten hun instemming hebben gegeven (als een kandidaat afwezig is, kan 

hij of zij schriftelijk instemming geven) (artikel 13, lid 1); 

3) dat de kandidaten schriftelijk opgave hebben gedaan van hun financiële belangen

(bijlage I, artikel 1, lid 2, en artikel 2). 

B. Verkiezing bij acclamatie

Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal te vervullen zetels en er niet om 

een geheime stemming is verzocht door een zesde van de delegatieleden (artikel 191, lid 2, 

tweede alinea), verklaart de voorzitter de kandidaat of de kandidaten bij acclamatie 

voor gekozen (artikel 191, lid 2, eerste alinea).

De voorzitter verzoekt de gekozen ondervoorzitters naast hem plaats te nemen. 

C. Geheime stemming

Indien er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels of indien een zesde van de 

delegatieleden hierom verzoekt, houdt de voorzitter een geheime stemming (artikel 191, 

lid 2, tweede alinea).
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De voorzitter gaat over tot de verkiezing van de ondervoorzitters tijdens aparte, 

achtereenvolgende stemrondes  (artikel 191, lid 1).

Voor elke ondervoorzitter verloopt de verkiezing volgens dezelfde procedure als die 

voor de verkiezing van de voorzitter (zie punt 2 C).

NB: de stemopnemers zijn dezelfde als tijdens de verkiezing van de voorzitter (indien één of 

meerdere stemopnemers niet meer beschikbaar zijn, wordt overgegaan tot aanwijzing bij 

loting van de plaatsvervangende stemopnemers).

Na afloop van elke stemronde verzoekt de voorzitter de gekozen ondervoorzitter naast 

hem plaats te nemen.




