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Reglement Open Vld Gent: 22/06/2019
1. Structuur en lidmaatschap
Artikel 1 Structuur
§1. OpenVld Gent is een lokale afdeling van OpenVld (art.4 Stat1.).
§2. Open Vld Gent bestaat uit wijkgebonden en niet-wijkgebonden onderafdelingen
(art 3 §4 Stat). De wijkgebonden afdelingen zijn actief op een afgebakend deel van
het grondgebied van de Stad Gent, en staan in voor de wijkwerking in dat gebied,
onder coördinatie van OpenVld Gent. De niet-wijkgebonden afdelingen dragen
geen verantwoordelijkheid voor de wijkwerking.
§3. De wijkgebonden onderafdelingen zijn:
Afdeling

Werkingsgebied / wijken

Centrum



Binnenstad (gebied binnen de R40)



Brugsepoort – Rabot

Sint-Amandsberg
Kanaalzone

–

Oostakker

- 

Oostakker – Kanaaldorpen



Sint-Amandsberg - Dampoort

Gentbrugge - Ledeberg



Gentbrugge – Ledeberg

Gent-Zuid



Sint-Denijs-Westrem
Zwijnaarde



Nieuw-Gent – UZ



Stationsbuurt
Heuvelpoort



Drongen



Mariakerke



Wondelgem



Muide – Meulestede – Bloemekenswijk

Drongen - Mariakerke

Wondelgem – Gent-Noord

Stat. verwijst naar de statuten van OpenVld;
Regl. verwijst naar het reglement van OpenVld;
Alle overige referenties hebben betrekking op dit reglement.
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–

–

Afsnee

Watersportbaan

–

–

§4. De niet-wijkgebonden onderafdelingen zijn:


Liberale Associatie



Henry Storykring

§5. OpenVld Senioren Gent, Liberale Vrouwen Gent en JongVld Gent zijn geen
onderafdelingen van OpenVld Gent, maar geassocieerde afdelingen.
§6. Het werkingsjaar van OpenVld Gent loopt van september tot en met juni. Het
boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 2. Lidmaatschap
§1. Leden (art.3 Stat.) sluiten aan bij één van de onderafdelingen. Zij zijn daarmee
automatisch ook lid van OpenVld Gent.
§2. Leden kunnen lid zijn van meer dan één onderafdeling. Zij dienen één
onderafdeling uit te kiezen als hoofdafdeling. Op het niveau van OpenVld Gent
kunnen zij evenwel slechts één keer hun rechten als lid uitoefenen.
§3. Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar, een deel wordt afgedragen aan de regio.
Het gedeelte van het lidgeld dat is bestemd voor de werking van OpenVld Gent
wordt, op voorstel van de voorzitter, vastgesteld door het bestuur dat aantreedt in het
jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, en dat voor de duur van de gemeentelijke
legislatuur.
§4. Onderafdelingen kunnen een erelidmaatschap instellen. Het erelidgeld bedraagt
minimaal 75 en maximaal 125 euro per jaar. Het gedeelte van het lidgeld dat is
bestemd voor de werking van OpenVld Gent wordt, op voorstel van de voorzitter,
vastgesteld door het bestuur dat aantreedt in het jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen, en dat voor de duur van de gemeentelijke legislatuur;
daarnaast wordt er een deel afgedragen aan de regio Gent-Eeklo.
§5. Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving in de ledenadministratie van OpenVld
Gent (art.3 Regl.). De rechten van het lid starten bij aanvang van het eerstvolgende
kwartaal (art.3 Stat.). Het eindigt bij het overlijden van het lid, of krachtens art.5 Regl.,
of door uitsluiting uitgesproken door de Statutaire Commissie of de Statutaire
Beroepskamer.
§6. Lidmaatschap van de geassocieerde afdelingen geeft geen rechten als lid van
OpenVld Gent of een van de onderafdelingen.

Artikel 3. Ledenbeheer
§1. OpenVld Gent beheert het ledenbestand voor alle onderafdelingen, en
onderhoudt de contacten met de nationale ledenadministratie (art.11 Regl.).
§2. OpenVld Gent bezorgt maandelijks aan de ledenverantwoordelijken van de
onderafdelingen het overzicht van de leden van de betreffende onderafdeling.
§3. De leden betalen hun lidgeld op de rekening van de onderafdeling. Het deel van
het lidgeld dat bestemd is voor OpenVld Gent en de afdracht aan de regio, worden
jaarlijks afgerekend met de betreffende onderafdeling. De afdracht aan de regio,
wordt
afgerekend
door
OpenVld
Gent
volgens
afspraak
met
de
ledenverantwoordelijke van de regio.
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2. De partijorganen
Artikel 4. Het Congres
§1. Het Congres is de vergadering van alle stemgerechtigde leden van OpenVld
Gent, en is het hoogste orgaan van OpenVld Gent.
§2. Het Congres komt minstens tweemaal per jaar samen, in principe in maart en in
oktober. Het Congres fungeert tevens als algemene vergadering van OpenVld Gent.
Het kan verder bijeengeroepen worden door:


de voorzitter;



op vraag van de meerderheid van het bestuur;



op vraag van ten minste 1/5de van de leden;



het regiobestuur of het nationaal partijbestuur (art.8 §1 Regl.).

§3. Minstens 2 weken voor het Congres ontvangt elk lid per afzonderlijke
correspondentie de uitnodiging voor het Congres, die melding maakt van datum, uur
en locatie, en van de agenda en eventuele bijlagen.
§4. Het Congres oefent alle bevoegdheden uit die niet specifiek zijn toegekend aan
een ander orgaan. In ieder geval is het Congres bevoegd voor:


De goedkeuring van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, op
voordracht van de OKL-werkgroep en het bestuur;



De
goedkeuring
van
gemeenteraadsverkiezingen;



De goedkeuring van de deelname aan het bestuur en het ontwerpbestuursakkoord;



De goedkeuring van budget van het volgend werkingsjaar, op voorstel van het
bestuur;



De goedkeuring van de rekening van het voorbije werkingsjaar, op voorstel van
het bestuur en de commissarissen, en het geven van kwijting aan het bestuur;



De bekrachtiging van de coöptatie en uitsluiting van bestuursleden.



Het bepalen en bijsturen van de inhoudelijke werking.

het

partijprogramma

voor

de

§5. Het Congres beslist met meerderheid van stemmen van de Congresdeelnemers,
behalve in de specifieke gevallen voorzien in dit reglement of in de statuten of het
reglement van OpenVld. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het bepalen
van de meerderheden.
§6. Er kan slechts gestemd worden over die onderwerpen die op de agenda zijn
vermeld. Alle stemmingen in het Congres gebeuren bij handopsteking, behalve de
stemmingen die betrekking hebben op personen, die geheim gebeuren. Bij de
aanduiding van personen is de kandidaat die de absolute meerderheid van de
stemmen behaalt, aangeduid. Indien geen enkele kandidaat in de eerste stemronde
de absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een
tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten met het hoogste
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aantal stemmen in de eerste ronde. Bij staking van stemmen is de kandidaat verkozen
die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalde.
§7. Het Congres kan met een tweederdemeerderheid een motie van wantrouwen
stemmen tegenover de voorzitter of tegen het hele bestuur. De voorzitter,
respectievelijk het bestuur met inbegrip van de voorzitter, wordt dan van rechtswege
ontslagnemend. De nieuwe voorzitter, respectievelijk het nieuwe bestuur, dat binnen
de drie maanden dient verkozen te worden, voleindigt het lopende mandaat (art.10
§10 Regl.)

Artikel 5. Het bestuur
§1. Het bestuur van OpenVld Gent wordt als volgt samengesteld:


De rechtstreeks verkozen voorzitter (zie artikel 6);



45 rechtstreeks verkozen bestuursleden;



Maximaal 12 gecoöpteerde bestuursleden volgens de procedure voorzien in
§8 (voorzitters die tijdens het lopende mandaat ontslag hebben genomen en
bestuurslid blijven conform art.9 §11 Regl., bestuursleden gecoöpteerd
conform §2 van dit artikel en leden van het kernbestuur die worden
gecoöpteerd conform art. 7 §1, tellen niet mee voor het bereiken van dit
aantal).

§2. Elke wijkgebonden onderafdeling dient door minstens twee en elke nietwijkgebonden onderafdeling door minstens één leden vertegenwoordigd te zijn in het
bestuur. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan bij de rechtstreeks verkozen
bestuursleden, draagt de onderafdeling een kandidaat-bestuurslid ter coöptatie
voor.
§3. Op het moment van de verkiezing bekleedt minstens de helft van de verkozen
bestuursleden geen politiek mandaat. Indien meer mandatarissen dan nietmandatarissen werden verkozen, wordt het bestuur aangevuld met de eerste in de
rangorde volgende niet-mandataris(sen), tot het evenwicht is bereikt (art.9 §3 Regl.).
De mandatarissen en de niet-mandatarissen worden afzonderlijk vermeld op het
stembiljet.
§4. Het bestuur heeft een mandaat van 3 jaar. Ook het mandaat van opvolgers en
gecoöpteerde bestuursleden eindigt bij het einde van het mandaat van het verkozen
bestuur. De bestuursverkiezingen worden georganiseerd in de loop van de maand
oktober van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en in de loop van
de maand oktober twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen (art.9 Regl.).
§5. De rechtstreeks verkozen bestuursleden worden in één stemronde verkozen door
en uit de leden. De 45 kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. In geval
van ex-aequo voor het laatste rechtstreeks te verkiezen mandaat, zijn alle kandidaten
verkozen in het bestuur. De niet-verkozen kandidaten worden in volgorde van de
behaalde stemmen gerangschikt als opvolgers. Indien er maximaal 45 kandidaten
zijn, worden alle kandidaten van rechtswege zonder stemming verkozen verklaard.
De kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalt bij de bestuursverkiezing
fungeert als eerste ondervoorzitter, die de voorzitter vervangt bij afwezigheid of bij
ontslag, mits in achtneming van de uitsluitingscriteria.
§6. Wanneer een rechtstreeks verkozen bestuurslid ontslag neemt, wordt de eerste
opvolger automatisch bestuurslid. Indien er, ten gevolge van een ex-aequo bij de
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verkiezingen, reeds meer dan 45 rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn, wordt de
eerste opvolger slechts aangesteld als bestuurslid op het moment dat er minder dan
45 rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn.
§7. Een bestuurslid wordt verondersteld ontslag te hebben genomen wanneer hij of zij
niet langer lid is van OpenVld Gent.
§8. De voorzitter zal aan het bestuur voorstellen om leden te coöpteren als bestuurslid
(met in achtneming van §1), hetzij op rechtstreeks verzoek van een lid, hetzij op eigen
verzoek, hetzij wegens bijzondere verdiensten voor de werking van de afdeling. Het
bestuur aanvaardt de coöptatie met een tweederdemeerderheid van stemmen. Het
gecoöpteerde bestuurslid krijgt slechts volwaardig stemrecht in het bestuur na
bekrachtiging van de coöptatie door het eerstvolgende Congres. Voor coöptaties
met adviserende stem volstaat een gewone meerderheid. Voor de coöptatie van
leden die door het bestuur zijn aanvaard als lid van het kernbestuur (art. 7) en voor de
coöptatie van vertegenwoordigers van de onderafdelingen om te voldoen aan de
vereiste minimumvertegenwoordiging, zoals bepaald in §2, wordt niet meer
afzonderlijk gestemd.
§9. Het bestuur kan met een tweederdemeerderheid een bestuurslid uitsluiten uit het
bestuur. Deze gemotiveerde uitsluiting treedt onmiddellijk in werking. De uitsluiting
loopt tot aan het eerstvolgende Congres dat met een gewone meerderheid beslist of
het betrokken bestuurslid al dan niet opnieuw zijn of haar mandaat van bestuurslid
kan opnemen. Indien dit punt door het bestuur niet aan het eerstvolgende Congres
wordt voorgelegd, wordt ervan uitgegaan dat van verdere uitsluiting wordt afgezien
(art.10 §11 Regl.).
§10. Het bestuur komt minstens viermaal per jaar samen. Het kan verder
bijeengeroepen worden (art.10 §2 Regl.)


door de voorzitter;



op vraag van één derde van de stemgerechtigde bestuursleden;



op vraag van ten minste één vijfde van de leden;



door de voorzitter op vraag van de regiovoorzitter.

§11. Minstens 2 weken voor de bestuursvergadering ontvangt elk lid per afzonderlijke
correspondentie de uitnodiging voor de bestuursvergadering, die melding maakt van
datum, uur en locatie, en die de agenda en eventuele bijlagen bevat.
§12. Het bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen als minstens de helft van de
stemgerechtigde leden van het bestuur aanwezig is. Het bestuur beslist met
meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Onthoudingen worden
niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheden. Indien de helft van de
stemgerechtigde leden niet aanwezig is, kan, na een periode van minstens één week,
een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering met dezelfde agenda
beslissen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden (art.10 §3 Regl.).
§13. Er kan slechts gestemd worden over die onderwerpen die op de agenda zijn
vermeld. Alle stemmingen in het bestuur gebeuren bij handopsteking, behalve de
stemmingen die betrekking hebben op personen, die geheim gebeuren. Bij de
aanduiding van personen is de kandidaat die de absolute meerderheid van de
stemmen behaalt, aangeduid. Indien geen enkele kandidaat in de eerste stemronde
de absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een

6

tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten met het hoogste
aantal stemmen in de eerste ronde. Bij staking van stemmen is de kandidaat verkozen
die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalde.
§14. Volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk toegewezen aan het bestuur:


Aanstellen van het kernbestuur, op voordracht van de voorzitter;



Vaststellen van het budget voor het volgende werkingsjaar en eventuele
tussentijdse bijsturingen;



Vaststellen van de rekening van het voorbije werkingsjaar;



Coöptatie van bestuursleden;



Aanduiding van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen (zie art.10);



Samenstelling van de OKL-werkgroep (zie art.11);



Bepalen van de politieke lijn van OpenVld Gent, samen met de fractie (art.6
§2 Stat.).

§15. Op elke bestuursvergadering worden minstens de volgende onderwerpen
behandeld:


Mededelingen vanuit het kernbestuur;



Themadebat;



Politieke actualiteit op lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees
niveau



Punten aangebracht door de bestuursleden

§16. De bestuursleden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De bestuursleden
verbinden zich er toe de bepalingen van dit reglement te respecteren en op
regelmatige basis de vergaderingen en de activiteiten bij te wonen. Als
vertegenwoordigers van OpenVld Gent verbinden zij zich tot loyauteit ten aanzien
van de afdeling, en collegialiteit tegenover elkaar. Conflicten worden onderling
uitgesproken, desgevallend met bemiddeling van de voorzitter of andere leden van
het kernbestuur.
§17. Alle leden van OpenVld Gent kunnen de bestuursvergaderingen zonder
stemrecht bijwonen. Men zal daartoe worden uitgenodigd nadat men vooraf
toestemming heeft gegeven voor het toezenden van de uitnodiging. De
bestuursvergaderingen kunnen alleen achter gesloten deuren gehouden worden
wanneer het handelt over personen of uitsluiting van (bestuurs)leden.

Artikel 6. De voorzitter
§1. De voorzitter van OpenVld Gent wordt rechtstreeks verkozen door de leden,
onafhankelijk van maar gelijktijdig met de verkiezing van het bestuur. Elke kandidatuur
kan gepaard te gaan met een toelichting waarbij de kandida(a)t(e) minstens
meedeelt aan de stemgerechtigden welke realisaties er beoogd worden door de
kandidaatstelling en welke capaciteiten hij/zij daartoe meent te bezitten. De
kandidatuur kan zowel digitaal als op papier worden toegelicht. Indien de verkozen
voorzitter ook verkozen werd als bestuurslid, wordt hij of zij in het bestuur vervangen
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door de eerste opvolger met inachtneming van de bepalingen zoals voorzien in art.5
§6. Het mandaat van de voorzitter bedraagt 3 jaar.
§2. De kandidaat-voorzitter die bij de voorzittersverkiezingen de absolute meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is verkozen. Indien geen enkele
kandidaat in de eerste stemronde de absolute meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen
de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen in de eerste ronde. Bij staking
van stemmen is de kandidaat verkozen die in de eerste ronde het hoogste aantal
stemmen behaalde. Indien er slechts één kandidaat is voor het voorzitterschap, dan
is deze kandidaat verkozen op voorwaarde dat hij of zij de meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen behaalt. (art.9 Regl.)
§3. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met eender welk politiek mandaat
(gemeenteraadslid, BCSD-raadslid, provincieraadslid, parlementslid, burgemeester,
schepen, gedeputeerde, minister, staatssecretaris, Europees Commissaris, voorzitter
van de Europese Raad).
§4. Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd. Gemaakte kosten in functie van het
mandaat van voorzitter kunnen worden vergoed, mits het kernbestuur deze
goedkeurt, en mits ze in de jaarrekening worden vermeld.
§5. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur en het Congres voor, en
vertegenwoordigt OpenVld tegenover derden.
§6. Indien de voorzitter ontslag neemt, blijft hij of zij lid van het bestuur, ook al was hij
of zij geen kandidaat-bestuurslid (art.9 §11 Regl.). De eerste ondervoorzitter (zie artikel
5 §4 van dit reglement) treedt op als waarnemer en organiseert binnen de drie
maanden nieuwe voorzittersverkiezingen (art.9 § 12 Regl.). Het mandaat van de in die
tussentijdse verkiezingen verkozen voorzitter loopt tot aan de eerstvolgende algehele
vernieuwing van het bestuur.

Artikel 7. Het kernbestuur
§1. De rechtstreeks verkozen voorzitter draagt zijn of haar kernbestuur voor op een
bestuursvergadering en motiveert dit aan het bestuur, dat de voordracht als geheel
goed- of afkeurt. Leden van het kernbestuur die geen deel uitmaken van het bestuur,
worden voor de duur van hun mandaat als lid van het kernbestuur als bestuurslid
gecoöpteerd. De secretaris, de penningmeester en de politiek secretaris moeten
(art.10 §4 Regl.) sowieso rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn.
§2. Het kernbestuur bestaat, naast de voorzitter, uit:


De secretaris



De penningmeester



De politiek secretaris



De ledenbeheerder



De activiteitenverantwoordelijke



De communicatieverantwoordelijke



De coördinator van de wijkwerking



Maximaal 2 kernbestuurders zonder specifieke functie
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§3. Het kernbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van OpenVld Gent
en kan daarvoor alle noodzakelijke handelingen stellen. Het kernbestuur is
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
§4. Het mandaat van het kernbestuur loopt mee met dat van de voorzitter en het
bestuur.
§5. De secretaris heeft de administratieve leiding van OpenVld Gent. Jaarlijks brengt
de secretaris daarover verslag uit aan het Congres.
§6. De penningmeester staat in voor de partijfinanciën van OpenVld Gent. Jaarlijks
brengt de penningmeester daarover verslag uit aan het Congres. Het bestuur duidt
ieder jaar twee commissarissen aan (art. 10 §6 Regl.), die geen deel uitmaken van het
bestuur en die de rekeningen nazien. Zij brengen verslag uit aan het Congres.
§7. De politiek secretaris coördineert de politieke werking van OpenVld Gent, onder
meer door het voorbereiden van themadebatten en het debat over de politieke
actualiteit tijdens de bestuursvergaderingen. Jaarlijks brengt de politiek secretaris
verslag uit over de politieke werking aan het Congres. Het mandaat van politiek
secretaris is onverenigbaar met eender welk politiek mandaat (gemeenteraadslid,
BCSD-raadslid,
provincieraadslid,
parlementslid,
burgemeester,
schepen,
gedeputeerde, minister, staatssecretaris, Europees Commissaris, voorzitter van de
Europese Raad).
§8. De ledenbeheerder staat in voor het bijhouden van het ledenbestand, de
contacten met de nationale ledenbeheerder en de ledenbeheerders van de
onderafdelingen en het oproepen tot hernieuwing van het lidgeld. Jaarlijks brengt de
ledenbeheerder verslag uit over de evolutie van het aantal leden aan het Congres.
§9. De activiteitenverantwoordelijke coördineert de niet-politieke activiteiten van
OpenVld Gent en de onderafdelingen en is verantwoordelijk voor het opstellen en
verspreiden
van
de
activiteitenkalender.
Jaarlijks
brengt
de
activiteitenverantwoordelijke daarover verslag uit aan het Congres.
§10. De communicatieverantwoordelijke staat in voor de interne en externe
inhoudelijke communicatie van OpenVld Gent en voor de eindredactie van alle
communicatiemiddelen die namens OpenVld Gent of de onderafdelingen worden
verspreid. De communicatieverantwoordelijke stemt hiertoe af met de
fractievoorzitter, die verantwoordelijk is voor de fractiecommunicatie, en maakt een
communicatieplan op. Jaarlijks brengt de communicatieverantwoordelijke verslag uit
aan het Congres.
§11. De coördinator van de wijkwerking staat in voor de lokale en wijkgebonden
verankering van OpenVld Gent, in afstemming met de wijkgebonden
onderafdelingen. De coördinator van de wijkwerking doet aan het bestuur een
voorstel tot aanstelling van wijkverantwoordelijken voor elk van de 12 wijken, zoals
vermeld in artikel 1 §3 van dit reglement. De wijkwerking van OpenVld Gent wordt
afgestemd met de wijkwerking van de fractie. Jaarlijks brengt de coördinator van de
wijkwerking verslag uit aan het Congres.
§12. Wanneer een lid van het kernbestuur ontslag neemt, draagt de voorzitter een
plaatsvervanger voor aan het bestuur om het mandaat van het ontslagnemend lid
van het kernbestuur te voleindigen.
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§13. Het bestuur kan met een tweederdemeerderheid een motie van wantrouwen
stemmen tegenover het kernbestuur. Het kernbestuur wordt dan van rechtswege
ontslagnemend. Een bijzonder Congres moet deze motie van wantrouwen binnen de
maand bekrachtigen met een gewone meerderheid. Indien de motie van
wantrouwen wordt bevestigd, dient de voorzitter binnen de drie maanden een nieuw
voorstel van kernbestuur voor te leggen aan het bestuur. Indien de motie van
wantrouwen niet wordt bevestigd door het Congres, zijn zowel het bestuur, het
kernbestuur als de voorzitter van rechtswege ontslagnemend, en worden om het
lopende mandaat te beëindigen binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen
georganiseerd en dit voor zowel de voorzitter als het bestuur.

Artikel 8. De gemeenteraadsfractie
§1. De gemeenteraadsfractie bestaat uit de namens OpenVld zetelende
gemeenteraads-, BCSD-raadsleden met stemrecht.
§2. De voorzitter, de politiek secretaris, de provincieraadsleden, de parlementsleden,
de ministers, de staatssecretarissen en de Europese commissarissen, alsook de eerste
en de tweede opvolger op de gemeenteraadslijst, die én lid zijn van OpenVld Gent
én woonachtig in Gent, worden op de fractievergaderingen uitgenodigd met
raadgevende stem.
§3. De werking van de fractie wordt geregeld via een afzonderlijk huishoudelijk
reglement.

Artikel 9. Het OpenVld-College
§1. Het OpenVld-College bestaat uit de namens OpenVld zetelende leden van het
College, de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, de fractievoorzitter, de adjunctfractievoorzitter, de députés, de Gentse parlementsleden en de delegatieleider voor
OpenVld in het BCSD.
§2. De voorzitter en de politiek secretaris wonen het OpenVld-College bij met
raadgevende stem.
§3. De werking van het OpenVld-College wordt geregeld via een afzonderlijk
huishoudelijk reglement.

3. De lijstvorming
Artikel 10. Oproep tot kandidaatstelling en aanduiding van de lijsttrekker
§1. De voorzitter richt een oproep tot kandidaatstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen aan alle leden van de afdeling en vraagt daarbij in het
bijzonder of zij kandidaat zijn voor het lijsttrekkerschap (art.40 §1 Regl.).
§2. De voorzitter vermeldt bij de oproep de uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen. De periode om zich kandidaat te kunnen stellen moet ten minste twee
weken zijn (art.40 §2 Regl.). De kandidaatstellingen dienen gericht te worden aan de
voorzitter en de secretaris. Door hun kandidaatstelling voor de OpenVld-lijst, verbinden
de kandidaten zich ertoe de bepalingen van dit reglement te onderschrijven en te
zullen naleven.
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§3. Na het afsluiten van de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap voor de
gemeenteraadsverkiezingen, worden de kandidaturen voorgelegd aan het bestuur,
dat de kandidaat-lijsttrekker aanduidt met een gewone meerderheid van stemmen
(art.41 Regl.). De kandidaat-lijsttrekker die de absolute meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen behaalt, is verkozen. Indien geen enkele kandidaat in de
eerste stemronde de absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten
met het hoogste aantal stemmen in de eerste ronde. Bij staking van stemmen is de
kandidaat verkozen die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalde.
Indien er slechts één kandidaat is voor het lijsttrekkerschap, dan is de kandidaat
verkozen, op voorwaarde dat hij of zij de meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen behaalt.

Artikel 11. De OKL-werkgroep
§1. Het bestuur duidt, op voorstel van de voorzitter en bij gewone meerderheid, de
leden van een OKL-werkgroep aan die een ontwerp van kandidatenlijst (OKL) opstelt
(art.42 Regl.).
§2. De OKL-werkgroep bestaat, met uitzondering van de door het bestuur van Open
Vld Gent aangeduide lijsttrekker (die ook voorzitter van de OKL-werkgroep is), ten
minste voor de helft uit leden die geen kandidaat zijn bij de verkiezing waarvoor de
OKL wordt opgemaakt. Sowieso moet minstens de helft van de leden van de OKLwerkgroep uit niet-mandatarissen bestaan. De voorzitters van Open Vld Gent, Open
Vld senioren Gent en Jong Vld Gent zijn lid van de OKL-werkgroep.

Artikel 12. Goedkeuring van de kandidatenlijst.
§1. Het door de OKL-werkgroep opgestelde ontwerp van kandidatenlijst wordt aan
het afdelingsbestuur en daarna aan het Congres ter goedkeuring voorgelegd (art.43
– 46 Regl.). Eens de kandidatenlijst is goedgekeurd, wordt een charter opgemaakt
met betrekking tot het verloop van de campagne en de voordrachten, dat door alle
kandidaten wordt ondertekend.

4. Diverse en overgangsbepalingen
Artikel 13. Afdrachten van de mandatarissen
§1. Alle lokale en provinciale mandatarissen van OpenVld Gent betalen jaarlijks een
afdracht aan OpenVld Gent. Het bedrag van de afdracht wordt voor de volledige
duur van de legislatuur door de fractie op voorstel van de voorzitter vastgelegd. De
bedragen worden opgenomen in het budget. De voorzitter brengt zesmaandelijks
verslag uit over de stand van het budget aan de fractie.

Artikel 14. Onderhandelingen over bestuursdeelname en voordracht van
een burgemeester, schepenen en BCSD-raadsleden
§1. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de vergadering van de verkozen
gemeenteraadsleden op de OpenVld-lijst bevoegd voor het geven van een
mandaat om te onderhandelen over bestuursdeelname en om een bestuursakkoord
te onderhandelen. In voorkomend geval worden zij bevoegd (art. 43 DLB) om
kandidaten voor te dragen voor de te begeven mandaten van burgemeester,
schepen en lid/leden van het BCSD. Bij een tussentijdse vervanging van een
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burgemeester, schepenen en BCSD-raadsleden is de fractie bevoegd om kandidaten
voor te dragen.
§2. De voordracht door de verkozen raadsleden, respectievelijk de fractie, wordt als
geheel geadviseerd door het bestuur bij gewone meerderheid.
§3. Het congres neemt kennis van de voordracht en van het advies van het bestuur
bij gewone meerderheid. Indien het congres de voordracht afwijst, maakt de fractie
een nieuwe voordracht rechtstreeks over aan het congres.
§4.
Bij
de
opmaak
van
deze
voordracht
worden
de
bij
de
gemeenteraadsverkiezingen behaalde voorkeurstemmen, de bestuurservaring en de
kennis van de beleidsdomeinen in overweging genomen.

Artikel 15. Mandaat van de voorzitter - overgangsbepaling
§1. In afwijking van artikel 6 §1 loopt het mandaat van de voorzitter die wordt verkozen
in juni 2019 tot aan de algemene voorzitters- en bestuursverkiezingen van oktober
2022.
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