
  

Superiore generale dei Fratelli Maristi 

 
 

Rome, 8 september 2016 
 
 
 
 

 

AAN ALLE BROEDERS/FRATERS IN HET INSTITUUT 
Verkiezing van afgevaardigden voor het 22e Algemene Kapittel 

 

 
 
 
 

Beste broeders/fraters, 
 

Deze brief, die alleen is gericht aan de broeders/fraters van het Instituut, is een aanvulling op de 
brief getiteld Een nieuw La Valla, waarmee het 22e Algemene Kapittel wordt beroepen. Die brief 
was gericht aan een bredere groep. In de brief die voor je ligt, vind je alle noodzakelijke instructies 
voor de uitvoering van de keuze van afgevaardigden voor het Algemene Kapittel, volgens ons eigen 
recht. 

 
Reflectie, gebed, dialoog 

Allereerst vind ik het belangrijk in gedachten te houden dat het keuzeproces voor kapittelleden 
zou moeten plaatsvinden in een sfeer van reflectie, gebed en dialoog. 

Het lijkt mij goed als elke communiteit enkele dagen voor de daadwerkelijke keuze een moment 
neemt voor een bijeenkomst met alle leden om te praten over de criteria waarnaar we ons willen 
richten bij de keuze van de kandidaten die wij het meest geschikt vinden om deel te nemen aan het 
Algemene Kapittel. 

Het moment van de verkiezing zelf zou kunnen worden voorafgegaan door een communiteits-
gebed, wat een sfeer van gebed creëert voor de verkiezing. 

Dit alles dient serieus te worden aangepakt, zoals we ook te werk gaan bij de peiling voor een 
nieuwe Provinciaal Overste. Laten we in gedachten houden dat de kapittelleden een route voor 
de komende jaren gaan uitstippelen voor het Instituut, tot aan het volgende Algemene Kapittel. 
Het is belangrijk te garanderen dat we degenen kiezen die het beste in staat zijn deze gewichtige 
taak uit te voeren. 

 
Verkiezingsprocedure 

✓ Elke Provinciaal Overste of Districtoverste stuurt een brief naar de broeders/fraters van zijn 
bestuurlijke eenheid, waarin hij aangeeft hoeveel afgevaardigden er gekozen dienen te 
worden en wanneer de keuze dient plaats te vinden. Willen jullie eraan denken dat een 
tweede stemronde nodig zou kunnen zijn. Alle afgevaardigden in het Instituut moeten voor 
1 november gekozen zijn. 

✓ Verder stuurt de Provinciaal Overste naar elke broeder/frater in zijn bestuurlijke eenheid 



  

een lijst met de namen van de broeders/fraters die verkiesbaar zijn en de keuzeformulieren 
die men dient te gebruiken. 

✓ Op de dag van de keuze schrijft of kruist elke kiesgerechtigde op zijn keuzeformulier even-
veel namen aan als het aantal afgevaardigden dat is toegewezen aan zijn bestuurlijke een-
heid. Deze namen komen uit de lijst met de namen van degenen die verkiesbaar zijn. Het 
formulier wordt dan in een kleine envelop gedaan, die wordt dichtgeplakt. Alle enveloppen 
met formulieren worden vervolgens in een tweede envelop gedaan, die in aanwezigheid van 
alle broeders/fraters wordt gesloten en dichtgeplakt. Voorop deze tweede envelop worden 
duidelijk leesbaar de naam en achternaam geschreven van iedereen die zijn stem heeft 
uitgebracht. Elke broeder/frater zet dan zijn handtekening naast zijn naam. Daarna wordt 
de envelop in een derde envelop gedaan, die aangetekend wordt verstuurd naar de Pro-
vinciaal Overste. 

✓ Een telcommissie wordt aangewezen, bestaande uit vier broeders/fraters die worden be-
noemd door de Provinciaal Overste en zijn Raad. De leden van de telcommissie hoeven 
geen lid te zijn van de Provinciale Raad. De Provinciaal Overste legt een datum vast voor 
het tellen van de stemmen en is voorzitter van de commissie.  

• De telcommissie telt het totale aantal stemmen dat op elke broeder/frater is uitge-
bracht en maakt een lijst van de broeders/fraters die een of meer stemmen hebben 
gekregen, in aflopende volgorde van het aantal verkregen stemmen. In overeen-
stemming met het aantal te kiezen afgevaardigden wordt het aantal broeders/fra-
ters met de meeste stemmen als gekozen verklaard, mits zij een absolute meerder-
heid van de stemmen hebben gekregen. 

• Als het aantal te kiezen afgevaardigden zo is voorzien, wordt hetzelfde aantal broe-
ders/fraters die direct volgen op de lijst, tot plaatsvervangers uitgeroepen, op voor-
waarde dat zijn ten minste één derde van de stemmen hebben behaald. 

• Na elke verkiezing worden de stemformulieren vernietigd. 

✓ Als niet alle afgevaardigden en plaatsvervangers in de eerste ronde zijn gekozen, vindt een 
tweede stemronde plaats. In dit geval nomineert de telcommissie de broeders/fraters die 
de volgende op de lijst zijn als kandidaten voor de tweede ronde. Hiertoe worden drie 
broeders/fraters geselecteerd als kandidaten voor elke resterende positie als afgevaar-
digde en drie voor elke resterende positie als plaatsvervanger. 

✓ Van de nieuwe lijst, die wordt opgesteld aan het einde van de eerste stemronde, schrijft 
elke kiesgerechtigde evenveel namen op een stemformulier als er posities zijn die ingevuld 
dienen te worden. 

 De telcommissie telt het aantal stemmen dat elke broeder/frater heeft gekregen en 
maakt daar een lijst van, in aflopende volgorde van het aantal verkregen stemmen. 

 De broeders/fraters die de meeste stemmen hebben gekregen, worden uitgeroe-
pen tot afgevaardigden, dat wil zeggen, evenveel als er nog gekozen moesten 
worden. Degenen die volgen op de lijst worden uitgeroepen tot plaatsvervangers, 
dat wil zeggen, evenveel als er nog gekozen moesten worden. In geval van een gelijk 
aantal stemmen wordt de oudste als gekozen beschouwd. 

 Voor elke stemronde geldt dat notulen van de bijeenkomst van de telcommissie 
moeten worden opgesteld. De notulen worden door alle aanwezige broeders/fra-
ters ondertekend. De Provinciaal Overste stuurt een kopie van de notulen naar de 
Broeder/Frater Secretaris Generaal, ondertekend door alle leden van de commissie. 



  

Hij brengt de gekozen broeders/fraters op de hoogte van hun verkiezing en deelt de 
uitslag van de verkiezing mee aan alle broeders/fraters van de Provincie. 

✓ In geval van onregelmatigheden kunnen de Broeder/Frater Algemeen Overste en zijn Raad 
de verkiezing ongeldig verklaren en die opnieuw laten uitvoeren. Mocht dit gebeuren, dan 
wordt het Algemeen Kapittel daarover geïnformeerd. 

 

Stemmen bij volmacht 

Als een broeder/frater niet in zijn Provincie is en de kans klein acht dat hij zijn formulier op tijd 
aangetekend naar de Provinciaal Overste kan sturen, kan hij bij volmacht stemmen. 

In dat geval informeert de broeder/frater de Provinciaal Overste, via de veiligste weg die mogelijk 
is, over: 

 het feit dat hij bij volmacht wenst te stemmen en 

 de naam van de broeder/frater die hij als gevolmachtigde aanwijst. 

De betreffende broeder/frater maakt afspraken met de broeder/frater die hij als gevolmachtigde 
heeft gekozen. 

De Provinciaal Overste brengt de overste van de communiteit waar de gevolmachtigde woont op 
de hoogte. 

De broeder/frater die als gevolmachtigde stemt, vult twee stemformulieren in en zet tweemaal 
zijn handtekening op de envelop: één keer bij zijn eigen naam en één keer “als de gevolmachtigde 
van Broeder/Frater X”. 

 
Statuten van het Algemeen Kapittel 

In de Statuten van het Algemeen Kapittel, te vinden in de Handelingen van het 21e Algemene 
Kapittel, staan onder andere alle regels voor de verkiezingen. Voor degenen die ze willen raad-
plegen, stuur ik ze als bijlage mee (Frans en Engels). 

 
Laten we God op deze 8e september, de feestdag van de geboorte van Maria, ervoor danken dat 
Hij ons heeft geroepen Kleine Broeders van Maria te zijn, dat wil zeggen, dat Hij ons heeft ge-
roepen de aanwezigheid van Maria in de Kerk en samenleving te zijn. Laten we het komende 
Algemene Kapittel vanaf vandaag aan de tedere zorg van onze Goede Moeder toevertrouwen. 
 

Met een broederlijke groet, 
 


