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GEEL: website activiteit GROEN : burger initiatief
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ROOD : alle burgers kiezen en stemmen ORANJE : alle leden BLAUW : verkozenen

Directe Democratie is de enige belofte

Werking indien we verkozenen hebben:

Definities: 

zich daarvoor registreren met een selectieve keuze van de activiteit waarvoor hij mailing wenst te ontvangen. 

Deze beslissingen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering.

standpunt innemen.

de kiesgerechtigde burgers voorgelegd.
De voorstellen en initiatieven moeten een drempel halen van 2% (*2) om voldoende maatschappelijk draagvlak aan te tonen. Indien de voorstellen en  
initiatieven de drempel halen worden zij ter debat en stemming op de website opgenomen. De uitslag van de stemming zal het partijstandpunt bepalen. 
Het voorstel van verdeling over de vertegenwoordiging kan evenredig zijn, met gewone meerderheid, per kieskring of met dubbele meerderheid (3).  

Het Zwitsers model van samenwerking van de representatieve en directe democratie nemen wij als voorbeeld voor onze actie.

PvDD , van "Partij voor Directe Democratie" is de naam waarmee we aan de verkiezingen wensen deel te nemen 

   Kiesgerechtigde burgers : wettelijk bepaald. Alle kandidaten voor de verkiezingen ontvangen op hun vraag een lijst van de kiesgerechtigde burgers
   Alle burgers : iedereen die legaal in Belgie verblijft, en beschikt over een eID, mag een voorstel lanceren. 
   Alle geregistreerde burgers : iedereen die een automatische e-mail wenst te ontvangen bij bepaalde gebeurtenissen op de website kan 

   Alle leden van PvDD : zij die volgens de statutaire bepalingen lid zijn van PvDD
De kandidatenlijsten worden samengesteld door loting na een initiatie over Directe Democratie. Dit garandeerd gelijke kansen voor alle kandidaten.
Eens er verkozenen zijn kunnen deze bij volgende verkiezingen hun plaats op de lijst verliezen (recall) of bevestigd worden. 

   Kwotering : de wetsvoorstellen en  beslissingen van de verkozenen worden op de website geplaatst ter kwotering. Alle kiesgerechtigde 
burgers kunnen binnen een bepaalde periode een kwotering geven aan het onderwerp dat de volgende behandeling zal bepalen. Indien de kwotering
hoger is dan 2 (op 5) dan zal het onderwerp ter debat en stemming opgenomen worden. Als de kwotering lager is dan 3 dan zal de partij geen

   Drempel : De wetsvoorstellen en initiatieven die door alle burgers gelanceerd kunnen worden, worden na debat op de website ter stemming aan

   Quorum : alle voorstellen, initiatieven en beslissingen die ter debat en stemming aan de kiesgerechtigde burgers worden voorgelegd dienen een
deelnamequorum te halen van 10% (*2). Indien dit quorum niet gehaald wordt zal de partij geen standpunt innemen. Indien het quorum gehaald wordt
wordt het voorstel , initiatief of beslissing het PvDD partijstandpunt

Daarbij onderscheiden we het volksinitaitief, het facultatief referendum en het verplicht referendum.
Het volk is soeverein, een beslissend referendum behoort tot het hoogste gezagsniveau.
Het plebisciet (referendum op vrij initiatief van de overheid) behoort voor ons niet tot de Directe Democratie.

Het Bindend referendum op volksinitiatief (BROV) is een essentieel deel van de doelstelling.



Directe Democratie is geen doel op zich, het is een stap in de evolutie naar een betere samenleving. 

1.

De gemeenteraad stelt het nieuwe budget voor met een tekort van 5% te financieren met nieuwe leningen.

Na de periode van 60 dagen wordt de stemming over het gemeenteraadvoorstel geopend. De stemming duurt 10 dagen.

Indien 10% van de kiesgerechtigden deelneemt aan de stemming is de uitslag bindend als partijstandpunt. (*1)

2.

De gemeenteraad stelt voor om de tramlijn 3 door te trekken tot Brasschaat dorp en gebruikt daarvoor een deel van het park.

Indien 10% van de kiesgerechtigden deelneemt aan de stemming is de uitslag bindend als partijstandpunt. (*1)

Het initiatief en het gemeenteraad voorstel vormen elk een afzonderlijk onderwerp.

Indien de gemeenteraad de burgers voor een voldongen feit plaatst zal een correctief wetsvoorstel neergelegd worden.

*2 De opgegeven percentages zijn slechts indicatief en dienen na studie en overleg bepaald te worden.

*3 De interpretatie van de uitslagen en  de gevolgde verdeling , dubbele meerderheid (kiezers en kieskringen) evenredig of gewone meerderheid enz..  
zal het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke studie.

*5 De stemming via internet kan omwille van de beveiliging ook per brief. Dit systeem is reeds lang in voege in verschillende landen zonder 
noemenswaardige problemen. 

Het DDD of 3D model (digitale directe democratie) zoals door ons wordt voorgesteld is dus maar een onderdeel van de uiteindelijke doelstelling.

Enkele practische voorbeelden (stemmingen zijn met gewone meerderheid)

De verkozenen van PvDD plaatsen dit voorstel ter kwotering op de website, zij leveren ook de eerste kommentaren en standpunten van specialisten

Gezien de hoogdringendheid wordt de kwotering afgerond op 30 dagen

Indien de kwotering hoger is dan 2 wordt het gemeenteraad voorstel ter discussie opgenomen. Deze discussie moet afgerond zijn binnen 30 dagen

De verkozenen van PvDD plaatsen dit voorstel ter kwotering op de website, zij leveren ook de eerste kommentaren en standpunten van specialisten

Gezien de hoogdringendheid wordt de kwotering afgerond op 30 dagen

Indien de kwotering hoger is dan 2 wordt het gemeenteraad voorstel ter discussie opgenomen. Deze discussie moet afgerond zijn binnen 60 dagen

Tijdens de kwoteringsperiode start er een initiatief met een tegenvoorstel. Dit initiatief heeft de steun nodig van 2% van de kiezers binnen 60 dagen.

Het initiatief wordt tesamen met het gemeenteraad voorstel ter stemming gelegd. De stemming duurt 10 dagen.

*1 De verkozenen van PvDD zijn vrij naar eer en geweten hun stem uit te brengen (conform met het arrest van de Raad van State). 
Het partijstandpunt zal aan de verkozenen van PvDD voorgelegd en verdedigd worden als partijstandpunt. 
Alle uitgebrachte stemmen zullen op de website van PvDD weergegeven worden. 

*4 http://eid.belgium.be/nl/    http://www.eidsite.be/info/indekijker/digipass_for_eid

Momenteel zijn we voorstander om het Helios stemsysteem via internet te gebruiken (end to end auditable voting system)
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