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Spelregels
Klimaatvluchtelingenspel

I. Algemene regels
Artikel 1: Taalgebruik

Artikel 6: Recht op reactie
1.

Een delegatie die persoonlijk bejegend wordt door
een andere delegatie of waarvan de nationale
integriteit in twijfel wordt getrokken tijdens de
debatten, heeft het recht op reactie. Het is aan de
voorzitter om dit recht te verlenen aan het
delegatielid.

2.

Als de voorzitter van mening is dat het Recht op
Reactie te vaak gebruikt wordt om de
vergaderingen te verstoren mag hij het recht hierop
voor onbepaalde tijd opschorten.

Het taalgebruik tijdens de vergaderingen is formeel. Als
een delegatie het woord krijgt dient deze eerst de
voorzitter met “Geachte voorzitter” en de
delegatieleden met “Geachte delegatieleden” aan te
spreken.

Artikel 2: Beleefdheid
Alle delegatieleden zullen de voorzitter en andere
delegatieleden met respect behandelen en elkaar niet in
de rede vallen. Het is daarom niet toegestaan te praten
of achter een mobiele telefoon of laptop te zitten als de
voorzitter of een delegatielid aan het woord is.

Artikel 3: Autoriteit van de voorzitter
1.

2.

3.

De voorzitter van de vergadering leidt het debat.
Besluiten van de voorzitter inzake de spelregels en
het verloop van de simulatie zijn bindend.
De voorzitter zorgt ervoor dat alle delegatieleden
zich aan de spelregels houden en zal alle punten of
vragen van delegatieleden adequaat behandelen.
De voorzitter heeft het recht om advies te geven
aan de delegatieleden als de discussies in een
impasse terechtkomen.

Artikel 4: Delegaties
Elke delegatie, ongeacht het aantal delegatieleden, heeft
recht op 1 stem tijdens de stemprocedures.

II. Reglement der vergaderingen
Artikel 5: Openingsspeeches
Aan het begin van het debat heeft elke delegatie het
recht en tevens de plicht een openingsstatement van 1,5
minuut te houden om aan de andere delegaties haar
standpunt duidelijk te maken.

III. Stemprocedures
Artikel 7: Stemprocedure
1.

De stemprocedure zal van start gaan als de
voorzitter een voorstel voorhanden heeft waarop
gestemd kan worden.

2.

Elke delegatie heeft het recht op 1 stem. Dit
betekent dat bij elke stemprocedure maximaal 8
stemmen uitgebracht kunnen worden.

3.

Tijdens het stemmen mag er niet gesproken
worden en mogen delegatieleden de vergaderzaal
niet verlaten.

4. De stemprocedure zal verlopen door middel van
appel. De voorzitter gaat een voor een de
delegaties langs om hun stem te horen. Delegaties
kunnen “Voor” of “Tegen” stemmen. De stem
wordt uitgesproken door de woordvoerder.

