
 

Verslag Congres van 22 juni 2019 

1. Inleiding door de voorzitter 

Voorzitter Christophe Peeters opent het ledencongres om 11u00 en verwelkomt de 
aanwezigen. 

Voorzitter Christophe Peeters geeft mee dat dhr. Nicolas Vanden Eynden hem zal 
bijstaan bij de stemming van de ingediende amendementen en dat mevr. Siska 
Castelain de notulen op haar zal nemen. 

Voorzitter Christophe Peeters geeft uitleg mbt de ingediende amendementen. De 
indieners krijgen het woord om hun amendement te duiden. 

Voorzitter Christophe Peeters geeft nadien mee hoe er gestemd dient te worden met 
blauwe kaart. Voorzitter zal per amendement een stemming houden en per 
amendement 3 vragen stellen: 

1. Wie is voor het ingediende amendement 

2. Wie is tegen het ingediende amendement 

3. Wie onthoudt zich 

De vraag met de meerderheid van opgestoken blauwe kaarten en die het quorum 
gehaald heeft, is de uitslag van het amendement. 

2. Vaststellen van de aanwezigheden 

Voorzitter stelt de aanwezigheden vast: 

Tijdstip Aanwezigheden Quorum stemming Amendement 

11u10  81 41 1-2 

11u30 83 42 3-5 

11u40 87 44 6 tem laatste 

 

3. Goedkeuren Huishoudelijk reglement 

Vanaf 11u10 worden de amendementen besproken. Na debat wordt er per 
amendement gestemd. Na elke artikel wordt het volledig artikel ter goedkeuring 
gestemd. 
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Hoofdstuk 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 – Oostakker - Kanaalzone  Oostakker – Kanaaldorpen 

 Sint-Amandsberg - Dampoort 

Gentbrugge - Ledeberg  Gentbrugge – Ledeberg 

Gent-Zuid   Sint-Denijs-Westrem – Afsnee – 
Zwijnaarde 

 Nieuw-Gent – UZ 

 Stationsbuurt – Watersportbaan – 
Heuvelpoort 

Drongen - Mariakerke  Drongen 

 Mariakerke 

Wondelgem – Gent-Noord  Wondelgem 

 Muide – Meulestede – Bloemekenswijk 

 

 

1 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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Amendement 1 door Guy Serraes: 

De eerste zin §3 vervangen door: ‘De wijkgebonden afdelingen kunnen zijn:’ 

Indiener ligt toe dat een open formulering meer mogelijkheden biedt voor de toekomst. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 6 

 Tegen: 71 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 

§4. De niet-wijkgebonden onderafdelingen zijn: 

 Liberale Associatie 

Amendement 2 door Guy Serraes: 

Gent-Zuid vervangen door: 

 Gent-Zuid (Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Zwijnaarde) 

 Gent UZ-Heuvelpoort (Nieuw Gent, UZ, Heuvelpoort) 

 Stationsbuurt – Watersportbaan 

Centrum vervangen door: 

 Binnenstad – Rabot 

 Brugsepoort 

Indiener ligt toe dat kleinere gebieden de werking van Open Vld Gent dichter bij 
de burger brengen.  

Tussenkomsten van aanwezigen benadrukken de wijkwerking en het feit dat het 
congres, dat 2 keer per jaar zal samenkomen, dit in de toekomst ook soeverein kan 
wijzigen indien nodig. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 4 

 Tegen: 73 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 



[Typ hier] 

 

4 

 Henry Storykring 

 

Amendement 3 door Guy Serraes: 

De eerste zin §4 vervangen door: ‘De niet-wijkgebonden afdelingen kunnen zijn:’ 

Indiener herhaalt uitleg amendement 1 en ligt toe dat een open formulering meer 
mogelijkheden biedt voor de toekomst. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 6 

 Tegen: 73 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 
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§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. 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 1 

Uitslag stemming: 
 Voor: 75 
 Tegen: 2 
 Onthouding: 6 

Amendement 4 door OpenVld Senioren Gent: 
 
‘zijn geen onderafdelingen’ vervangen door ‘zijn niet-wijkgebonden 
onderafdelingen’ (Dit amendementen hangt samen met amendement 5 dat 
betrekking heeft op artikel 2 §6). 
 
Voorzitter geeft mee dat de congrescommissie de terminologie van geassocieerde 
afdelingen heeft ingevoerd om verwarring te vermijden en vraagt aan het congres 
om te stemmen. 
 
Voorzitter geeft mee dat ingediende amendement consequenties met zich 
meebrengt indien dit goedgekeurd zou worden. Dit betekent dan dat de lidgelden 
van OpenVld Senioren Gent, Liberale Vrouwen Gent en JongVld Gent moet gelijk 
getrokken worden als de lidkaarten van Open Vld Gent en dat iedereen dan ook 
afdracht dient te betalen aan Open Vld Gent 
 
Indiener benadrukt de wens om van deze geassocieerde afdelingen volwaardige 
afdelingen te maken. Men mag niet vergeten dat er meer dan 400 leden bij de 
Senioren zijn en dat dit geen onbelangrijk aantal is voor Open Vld Gent. 
 
Jong Vld Gent en Liberale Vrouwen Gent geven te kennen dit niet te steunen en 
graag autonoom te blijven. Voorzitter stelt voor om de stemming van dit 
amendement op te splitsen in 2 subamendementen. 
 
Subamendement 1 | Enkel voor Open Vld Senioren Gent 
Uitslag stemming: 

 Voor: 13 
 Tegen: 66 
 Onthouding: 4 

Subamendement 1 is verworpen. 
 
Subamendement 2 | Enkel voor Liberale Vrouwen Gent en Jong Vld Gent 
Uitslag stemming: 

 Voor: 10 
 Tegen: 48 
 Onthouding: 25 

Subamendement 2 is verworpen. 

Integrale amendement is verworpen 
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Artikel 1 wordt integraal aangenomen. 

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. 

 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 2 

Uitslag stemming: 
 Voor: 80 
 Tegen: 2 
 Onthouding: 1 

Artikel 2 wordt integraal aangenomen. 
 
 
 

Amendement 5 door OpenVld Senioren Gent: 

Indien de aanpassing voorzien in amendement 4 wordt aanvaard, dient deze 
paragraaf geschrapt te worden, evenals art.1 §5. De vrouwenafdeling, de 
jongerenafdeling en de seniorenafdeling worden dan vermeld als niet-
wijkgebonden afdelingen in art.1 §4. 

Amendement 4 is verworpen en hierdoor vervalt amendement 5 
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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. 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 3 

Uitslag stemming: 
 Voor: 83 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 0 

Artikel 3 wordt integraal aangenomen. 
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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.). 

 

Amendement 6 door Guy Serraes: 

Invoegen na de eerste zin: ‘Indien dit niet gebeurt, worden het bestuur en het 
kernbestuur van rechtswege ontbonden, is de voorzitter ontslagnemend en vinden 
binnen de twee maanden nieuwe verkiezingen plaats voor deze partijorganen.’ 

Indiener stelt dat het nodig is om afdwinging te voorzien. De voorzitter deelt mee 
dat het congres over naleving zal stemmen 

Uitslag stemming: 

 Voor: 10 

 Tegen: 69 

 Onthouding: 8 

Amendement is verworpen. 
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§3. Minstens 2 weken voor het Congres ontvangt elk lid 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; 

Amendement 7 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘De voorzitter waakt erover dat in de agenda van iedere vergadering 
een punt opgenomen wordt dat, bij beurtrol binnen een tijdspanne van 18 
maanden, iedere gemeentelijke partijmandataris uitnodigt om zijn/haar realisaties 
en voornemens toe te lichten en ter discussie te stellen.’ 

Indiener wenst dat iedere mandataris verplicht wordt om binnen de 18 maanden 
zijn/haar doelstellingen te komen duiden aan het congres van Open Vld Gent. 

Reactie vanuit het publiek is dat sowieso de bedoeling moet zijn dat de 
mandatarissen toelichting komen geven maar dat er niet te veel moet worden 
vastgelegd. Het moet praktisch werkbaar blijven. De nadruk moet op vertrouwen 
liggen. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 3 

 Tegen: 78 

 Onthouding: 6 

Amendement is verworpen. 

Amendement 8 door Luk Van Loock: 

Invoegen na ‘ontvangt elk lid’ de tekst ‘per afzonderlijke correspondentie’. 

Indiener beklemtoont dat de uitnodiging duidelijk moet stellen dat het een 
uitnodiging voor het congres is en niet samen in andere communicatie vervat mag 
liggen. 

Voorzitter stelt voor dat het congres dit amendement te aanvaarden 

Uitslag stemming: 

 Voor: 86 

 Tegen: 0 

 Onthouding: 1 

Amendement is aanvaard. 
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 De goedkeuring van het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

 De goedkeuring van de deelname aan het bestuur en het ontwerp-bestuursakkoord; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 9 door Guy Serraes: 

Bij het laatste opsommingspunt schrappen van de tekst ‘coöptatie en’. 

Indiener is principiële tegenstander van coöptatie en stelt dat dit moet geschrapt 
worden. 

Voorzitter ligt toe dat coöptatie nationaal voorzien is en dus niet geschrapt kan 
worden. Daarenboven wordt coöptatie ook voorzien om wijkwerkers dichter bij 
partijwerking te betrekken. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 3 

 Tegen: 77 

 Onthouding: 7 

Amendement is verworpen. 
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§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 

Amendementsvoorstel ter zitting aangebracht. 

Toevoegen van een bullet bij Artikel 4 §4 “Het bepalen en bijsturen van de 
inhoudelijke werking” 

Uitslag stemming: 

 Voor: 85 

 Tegen: 0 

 Onthouding: 2 

Amendement is aanvaard. 

 

Amendement 10 door Guy Serraes: 

Toevoegen van een opsommingspunt: 

 Het geven van een mandaat voor coalitie-onderhandelingen zowel naar 
vorm als inhoud en het aanduiden van de lokale uitvoerende mandaten 
(burgemeester, schepenen) 

Voorzitter deelt mee dat deel “aanduiden van de lokale uitvoerende mandaten 
(burgemeester, schepenen) vervat is in artikel 14 en dat dit daar zal besproken 
worden. Er wordt voorgesteld om hier enkel over deel “het geven van een 
mandaat voor coalitie-onderhandelingen zowel naar vorm als inhoud” 

Indiener motiveert dat vandaag de voorzitter dit doet en dit zonder dekking van 
het congres. Hij vindt dat een voorzitter niet zonder dekking mag optreden. 
Dergelijke beslissingen moeten zo snel mogelijk afgedekt worden. 

Vanuit het publiek wordt er gereageerd dat zulke beslissingen soms snel moeten 
gebeuren, dat dit ten kosten kan gaan van de vertrouwelijkheid en flexibiliteit bij de 
onderhandelingen en dat dit praktisch niet haalbaar is om dit onmiddellijk te doen. 
Indien men te lang wacht, kan men uit de boot vallen (cfr. Provincie). 

Uitslag stemming: 

 Voor: 4 

 Tegen: 78 

 Onthouding: 5 

Amendement is niet aanvaard. 
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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 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.) 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 4 

Uitslag stemming: 
 Voor: 82 
 Tegen: 2 
 Onthouding: 3 

Artikel 4 wordt integraal aangenomen met de aanpassingen. 

 

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). 

 

Amendement 11 door Guy Serraes en amendement 12 door Luk Van Loock: 

Schrappen van het derde opsommingspunt. 

Zelfde motivatie als amendement 9. Amendement verworpen 
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§2. Elke wijkgebonden onderafdeling dient door minstens twee en elke niet-wijkgebonden 
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 niet-mandatarissen 
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 

Amendement 13 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Elke kandidatuur dient 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.’ 

Indiener meent dat kandidaturen moeten gemotiveerd worden. Er wordt op 
gewezen dat dit een vrij omvangrijke communicatie tot gevolg heeft. De 
kandidaat-Voorzitter heeft reeds via de nieuwsbrief zijn kandidatuur toegelicht. Ook 
de kandidaat-leden voor het bestuur zouden het bestuur kunnen verzoeken 
dergelijke motivering aan de leden over te maken. Er wordt voorgesteld om een zin 
toe te voegen “Kandidaten voor het bestuur mogen hun kandidatuur aan de leden 
toelichten. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 11 

 Tegen: 67 

 Onthouding: 9 

Amendement is verworpen. 
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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 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 kan 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 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. 

 

Amendement 14 door Guy Serraes: 

Schrappen van deze paragraaf. 

Herneming motivatie amendement 9. Amendement is verworpen. 

Amendementsvoorstel ter zitting aangebracht door de congrescommissie. 

Werkwoord “kan” aanpassen naar “zal” => dit wordt dus een verplichting van de 
voorzitter 

Uitslag stemming: 

 Voor: 85 

 Tegen: 0 

 Onthouding: 2 

Amendement is aanvaard. 
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§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 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 

Amendement 16 door Luk Van Loock: 

Invoegen na ‘ontvangt elk lid’ de tekst ‘per afzonderlijke correspondentie’ 

Amendement wordt unaniem aanvaard. 

Amendement 15 door Luk Van Loock: 

Tekst vervangen door: ‘Het bestuur kan onbeperkt en te allen tijde beslissen tot 
bijkomende coöptaties. Voor coöptaties met stemrecht moet dit met een 2/3de 
meerderheid. Voor coöptaties met adviserende stem volstaat een gewone 
meerderheid. Ieder lid en iedere onderafdeling kan een coöptatie-aanvraag 
indienen bij de voorzitter, die deze aanvraag op de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal agenderen. De voorzitter kan ook leden uitnodigen om 
zich te laten coöpteren.’ 

De congrescommissie stelt voor om de tekst aan te vullen met de bepalingen van 
nationaal doch zonder de beperking. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 82 

 Tegen: 0 

 Onthouding: 5 

Aangepaste amendement is aanvaard. 
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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 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 

Amendement 17 door Guy Serraes: 

Schrappen van vierde opsommingspunt (coöptatie). 

Herneming motivatie amendement 9. Amendement is verworpen. 
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 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. 

Amendement 18 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘De voorzitter waakt erover dat in de agenda van iedere vergadering 
een punt opgenomen wordt dat, bij beurtrol binnen een tijdspanne van 18 
maanden, iedere gemeentelijke partijmandataris uitnodigt om zijn/haar realisaties 
en voornemens toe te lichten en ter discussie te stellen 

Herneming motivatie amendement 7. Amendement is verworpen. 
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§17. Alle leden van OpenVld Gent kunnen de bestuursvergaderingen zonder stemrecht 
bijwonen. Wanneer een bestuurslid daarom verzoekt, of op voorstel van de voorzitter, en met 
instemming van de meerderheid van de aanwezige bestuursleden, kan de 
bestuursvergadering achter gesloten deuren gehouden worden. 

 

Amendement 19 door Guy Serraes: 

Tekst vervangen door: ‘Alle leden van OpenVld Gent kunnen de 
bestuursvergaderingen zonder stemrecht bijwonen. De bestuursvergaderingen 
kunnen alleen achter gesloten deuren gehouden worden wanneer het handelt 
over personen of uitsluiting van (bestuurs)leden. Alle Gentse burgers krijgen de kans 
om een maal per jaar een bestuursvergadering bij te wonen. 

De indiener motiveert dat er zoveel mogelijk openheid dient te zijn, niet alleen naar 
de leden maar ook naar alle Gentenaars.  

Verschillende tussenkomsten, waarbij de nood om pragmatisch te zijn wordt 
benadrukt en er op gewezen wordt dat er inhoudelijk altijd interessante punten zijn 
op een bestuursvergadering, maar dat de aanwezigheid soms te wensen over laat. 
Hierbij wordt er benadrukt dat het bestuur aan het bestuur moet worden 
overgelaten en dat zij dit dienen te beslissen. Tevens wordt gewezen op de 
onduidelijke redactie van dit voorstel (worden alle Gentenaars altijd uitgenodigd? 
Of wordt er een speciale vergadering georganiseerd voor hen?). Anderen stellen 
nog de meerwaarde van de openstelling naar alle Gentenaars in vraag terwijl dit 
beter via andere kanalen kan gerealiseerd worden. 

Amendement 19 wordt in 2 delen gesplitst ter stemming: 

Deel 1 “Alle leden van Open Vld Gent kunnen de bestuursvergaderingen zonder 
stemrecht bijwonen. De bestuursvergaderingen kunnen alleen achter gesloten 
deuren gehouden worden wanneer het handelt over personen of uitsluiting van 
(bestuurs)leden. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 87 

 Tegen: 0 

 Onthouding: 0 

Aangepaste amendement is aanvaard. 

Deel 2 “Alle Gentse burgers krijgen de kans om een maal per jaar een 
bestuursvergadering bij te wonen 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 78 

 Onthouding: 7 

Aangepaste amendement is verworpen 
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Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 5 

Uitslag stemming: 
 Voor: 83 
 Tegen: 2 
 Onthouding: 2 

Artikel 5 wordt integraal aangenomen met de aanpassingen. 

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. Indien de verkozen voorzitter ook 
verkozen werd als bestuurslid, wordt hij of zij in het bestuur vervangen door de eerste 

Amendement 21 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Elke kandidatuur dient 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.’ 

Congrescommissie is het hier mee eens en stelt voor dat de kandidaat-voorzitter 
zijn kandidatuur digitaal en op papier kan toelichten. 

Congres gaat hier unaniem mee akkoord. 

Amendement 20 door Luk Van Loock: 

De tekst na de eerste zin aanvullen met: ‘Ze zullen daartoe telkens uitgenodigd 
worden gelijktijdig met de effectieve bestuursleden en op basis van een identieke 
uitnodiging met inbegrip van de agendapunten en de bijhorende verduidelijkende 
documentatie.’ 

Indiener licht toe dat ook leden van Open Vld Gent moeten uitgenodigd worden. 

Congrescommissie gaat hiermee akkoord maar stelt ‘opt-in’ systeem voor, waarbij 
leden eerst aangeven dat ze wensen uitgenodigd te worden. Zij die ingeschreven 
zijn, zullen de uitnodiging ook krijgen. Dit om onnodige kosten te vermijden. Enkel 
per email uitnodigen is evenmin een optie want dit is discriminerend naar diegenen 
die geen emailadres hebben. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 83 

 Tegen: 1 

 Onthouding: 3 

Aangepaste amendement is aanvaard. 
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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.  

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 6 

Uitslag stemming: 
 Voor: 85 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 2 

Artikel 6 wordt integraal aangenomen met de aanpassing. 
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Artikel 7. Het kernbestuur 

§1. De rechtstreeks verkozen voorzitter draagt zijn of haar kernbestuur voor 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 

Amendement 23 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Elke kandidatuur dient 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.’ 

Indiener wenst dat iedere kandidaat voor het kernbestuur zich voorstelt en 
motiveert waarom lid te worden van het kernbestuur. 

Omwille van praktische aard, stelt de congrescommissie voor dat de kandidaat-
voorzitter tevens zijn kernbestuur motiveert. 

Congres gaat hier unaniem mee akkoord. 

Amendement 22 door Luk Van Loock: 

Tekst vervangen door: ‘Binnen het lokale bestuur worden door de stemgerechtigde 
bestuursleden bij gewone meerderheid de leden van het kernbestuur afzonderlijk 
verkozen.’ 

Indiener meent dat kernbestuur individueel moet worden verkozen. 

Andere aanwezigen menen dat het beter is om een ploeg goed te keuren waar 
de Voorzitter mee zal samenwerken. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 8 

 Tegen: 74 

 Onthouding: 5 

Aangepaste amendement is verworpen. 
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 De ledenbeheerder 

 De activiteitenverantwoordelijke 

 De communicatieverantwoordelijke 

 De coördinator van de wijkwerking 

 Maximaal 2 kernbestuurders zonder specifieke functie 

 

Amendement 24 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Een van de kernbestuurders zonder specifieke functie zal streven naar 
het uitbouwen van competentiecellen op het vlak van de belangrijkste 
programmapunten van de partij (zoals wonen, veiligheid, mobiliteit, …). Hij/zij zal 
daartoe contact zoeken met deskundige professoren / docenten en ter zake 
competente OpenVld-leden of personen die zich tot op dat niveau als niet-lid 
willen engageren. 

Indiener wijst op belang specifieke competentiecellen uit te bouwen. 

Tussenkomsten stellen dat: 

 het niet nodig is dit te betonneren, dat het kernbestuur hier zelf dient over te 
beslissen 

 het amendement contradictorisch is 

 het kernbestuur moet kunnen werken op basis van vertrouwen. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 79 

 Onthouding: 6 

Amendement is verworpen. 
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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 

Amendement 25 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Het kernbestuur heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en dient 
telkens omtrent de haar opgedragen taken verslag en verantwoording te geven 
aan het bestuur. Dit impliceert dat het kernbestuur slechts geldig actie kan nemen 
binnen de opdrachten en marges haar voorafgaand toegekend door het bestuur.’ 

Indiener beoogt het kernbestuur geen beslissingsbevoegdheid toe te kennen en dit 
enkel te laten werken binnen vooraf gedefinieerd bevoegdheden. Er wordt tegen 
in gebracht dat het kernbestuur moet kunnen werken op basis van vertrouwen en 
dat tussentijdse verslagen aan het bestuur voldoende is. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 1 

 Tegen: 82 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 

Amendement 26 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘De leden van het kernbestuur zullen zich bij stemmingen in het bestuur 
en op het congres onthouden telkens het gaat om individuele voornemens of 
prestaties van individuele leden van het kernbestuur of van het geheel van het 
kernbestuur.’ 

Na overleg met Open Vld nationaal blijkt dat dit amendement strijdig is met de 
nationale statuten en een fundamentele aantasting van de rechten van de 
kernleden als bestuursleden inhoudt. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 0 

 Tegen: 83 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 
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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. 
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§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. 

§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.  

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 7 

Uitslag stemming: 
 Voor: 84 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 3 

Artikel 7 wordt integraal aangenomen met de aanpassing. 

 

Amendement 27 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘De coördinator van de wijkwerking dient er naar te streven, in 
samenwerking met het bestuur van de onderafdelingen, een lokale OpenVld-
contactpersoon aan te duiden per geografisch relevante deelwijk, deze 
contactpersoon en zijn/haar bedoeling binnen die woonwijk eknbaar te maken, 
deze contactpersonen te voorzien van alle nodige informatie en opleiding opdat 
ze hun opdracht naar behoren zouden kunnen vervullen. Deze contactpersonen 
zijn al dan niet met stemrecht automatisch lid van het bestuur van de 
onderafdeling.’ 

Indiener beoogt de functie van de wijkwerking nader te kaderen. 

Congrescommissie adviseert dit over te laten aan de titularis zelf. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 81 

 Onthouding: 4 

Amendement is verworpen. 



[Typ hier] 

 

26 

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. 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 8 

Uitslag stemming: 
 Voor: 82 
 Tegen: 1 
 Onthouding: 4 

Artikel 8 wordt integraal aangenomen. 

Amendement 28 door Guy Serraes: 

De volgende woorden schrappen: ‘de provincieraadsleden, de parlementsleden, 
de ministers, de staatssecretarissen en de Europese commissarissen’.  

Indiener stelt dat dit vroeger niet het geval was en dat potentiële hogere 
beïnvloeding moet worden uitgesloten. 

Anderen benadrukken de mogelijkheid om samen te werken. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 78 

 Onthouding: 7 

Amendement is verworpen. 

Amendement 29 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Ieder lid van OpenVld Gent heeft op eenvoudige schriftelijke vraag 
aan de voorzitter het recht inzage te nemen van dit afzonderlijk huishoudelijk 
reglement.’ 

Indiener wenst transparantie en inzage op huishoudelijk reglement fractie. 

Er wordt door congrescommissie op gewezen dat dit louter intern document is dat 
de eigen werking van de fractie regelt. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 80 

 Onthouding: 5 

Amendement is verworpen. 
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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 adjunct-fractievoorzitter, 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. 

 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 9 

Amendement 30 door Guy Serraes en amendement 31 door Daniel Vuijlsteke: 

De volgende woorden schrappen: ‘de députés, de Gentse parlementsleden’. 

Indiener stelt dat dit vroeger niet het geval was en dat potentiële hogere 
beïnvloeding moet worden uitgesloten. 

Anderen benadrukken de mogelijkheid om samen te werken. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 80 

 Onthouding: 5 

Amendement is verworpen. 

Amendement 32 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Ieder lid van OpenVld Gent heeft op eenvoudige schriftelijke vraag 
aan de voorzitter het recht inzage te nemen van dit afzonderlijk huishoudelijk 
reglement.’ 

Indiener wenst transparantie en inzage op huishoudelijk reglement fractie. 

Er wordt door congrescommissie op gewezen dat dit louter intern document is dat 
de eigen werking van de fractie regelt. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 82 

 Onthouding: 3 

Amendement is verworpen. 
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Uitslag stemming: 
 Voor: 84 
 Tegen: 1 
 Onthouding: 2 

Artikel 9 wordt integraal aangenomen. 
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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. 

§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. 

Amendement 33 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Elke kandidatuur dient 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.’ 

Indiener duidt zijn amendement. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 2 

 Tegen: 82 

 Onthouding: 3 

Amendement is verworpen. 
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Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 10 

Uitslag stemming: 
 Voor: 80 
 Tegen: 1 
 Onthouding: 6 

Artikel 10 wordt integraal aangenomen. 

 

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 OKL-werkgroep uit niet-mandatarissen bestaan. 
De voorzitter van OpenVld Gent is ambtshalve lid van de OKL-werkgroep. 

 

 

Amendement 34 door Guy Serraes: 

Het woord ‘bestuur’ vervangen door ‘congres’. 

Congrescommissie deelt mee dat dit statutair bepaalt is door Open Vld nationaal. 

Amendement wordt ingetrokken. 

Amendement 35 door Guy Serraes: 

Het woord ‘bestuur’ vervangen door ‘congres’. 

Congrescommissie deelt mee dat dit statutair bepaalt is door Open Vld nationaal. 

Amendement wordt ingetrokken. 



[Typ hier] 

 

31 

 

 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 11 

Uitslag stemming: 
 Voor: 87 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 0 

Artikel 11 wordt integraal aangenomen met aanpassing. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 36 door Luk Van Loock: 

Schrappen van de tekst: ‘De voorzitter van OpenVld Gent is ambtshalve lid van de 
OKL-werkgroep.’ 

Amendement 37 door Luk Van Loock: 

Schrappen van de tekst: ‘(die ook voorzitter van de werkgroep is)’ 

Amendement 38 door OpenVld Senioren Gent: 

De laatste zin wijzigen in: ‘De voorzitters van OpenVld Gent, OpenVld Senioren Gent 
en JongVld-Gent zijn ambtshalve lid van de OKL-werkgroep.’ 

Amendementen 36 – 37 – 38 worden samen behandeld. 

De indiener stelt dat de regeling niet conform de nationale statuten is, de voorzitter 
van de OKL wordt aangeduid door de leden OKL. 

De congrescommissie beaamt de nationale regeling zeer specifiek is en stelt voor 
elke verwijzing naar ambtshalve aanduiding te schrappen. 

Congres gaat unaniem akkoord. 
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Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 12 

Uitslag stemming: 
 Voor: 80 
 Tegen: 2 
 Onthouding: 5 

Artikel 12 wordt integraal aangenomen. 

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. 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 13 

Uitslag stemming: 
 Voor: 87 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 0 

Artikel 13 wordt integraal aangenomen met aanpassing. 

Amendement 39 door Guy Serraes: 

Toevoegen na de eerste zin: ‘Behalve de lijsttrekker worden alle Gentse 
mandatarissen die kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 
achteraan de lijst geplaatst. Het worden allemaal ‘lijstduwers’.’ 

Indiener meent dat er nood is aan hernieuwing en verjonging bij de lijstvorming. 
Mensen moeten kansen krijgen. 

Tegenstanders menen dat dit systeem geen succes is gebleken (cfr. SP.A) en dat 
we hiermee in onze eigen voet zouden schieten. 

Anderen wensen een hoge plaats op de lijst te krijgen wegens verdienste, niet 
omwille van een voorkeursbehandeling. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 1 

 Tegen: 77 

 Onthouding: 9 

Amendement is verworpen. 
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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 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. 

 

Amendement 40 door Guy Serraes: 

In de eerste zin de woorden ‘de vergadering van de verkozen 
gemeenteraadsleden op de OpenVld-lijst’ vervangen door ‘het congres’. 

In de tweede zijn de woorden ‘worden zij’ vervangen door ‘wordt het’. 

Amendement 40 wordt ingetrokken. Zie motivering amendement 10. 

Amendement 41 door Luk Van Loock: 

Toevoegen: ‘Elke kandidatuur dient 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 aanduiding van de schepenen is niet door Open Vld nationaal geregeld maar 
decretaal vastgelegd. Derhalve is dit amendement zonder voorwerp. 

Amendement 42 door OpenVld Senioren Gent: 

Tekst schrappen. 

Dit amendement zou het bestuur buiten spel zetten, wat niet de bedoeling kan zijn. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 6 

 Tegen: 79 

 Onthouding: 2 

Amendement is verworpen. 
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§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. 

 

Amendement 43 door Guy Serraes: 

Toevoegen: ‘Dit voorstel wordt aan het congres voorgelegd dat beslist bij gewone 
meerderheid.’ 

Amendement vervalt gezien dit hernomen is in artikel 14 §3 

Amendement 44 door OpenVld Senioren Gent: 

Tekst vervangen door: ‘Het congres neemt kennis van de voorgedragen 
mandatarissen; neemt kennis van de doelstellingen die ze in het beoogde ambt / 
mandaat wensen te realiseren en de motivatie van de voordracht op basis van 
kennis en ervaring; stemt bij gewone meerderheid om de voordracht van iedere 
mandataris goed of af te keuren.  

Indiener beoogt een individuele stemming. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 7 

 Tegen: 73 

 Onthouding: 7 

Amendement is verworpen. 

Amendement 45 door Guy Serraes: 

Eerste zin schrappen. 

Amendement vervalt wegens samenhang met amendement 42 en 43 
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§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. 

 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 14 

Uitslag stemming: 
 Voor: 82 
 Tegen: 1 
 Onthouding: 4 

 
Artikel 14 wordt integraal aangenomen met aanpassing. 

 
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. 

Voorzitter vraagt de stemming voor artikel 15 

Uitslag stemming: 
 Voor: 86 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 1 

Artikel 15 wordt integraal aangenomen. 

 

 

 

Amendement 46 door Guy Serraes: 

Toevoegen na het woord ‘worden’: het woord ‘enkel’. 

Schrappen van de woorden ‘de bestuurservaring en de kennis van de 
beleidsdomeinen’. 

Indiener wenst dat enkel voorkeurstemmen tellen bij de voordracht. Vele 
tussenkomsten over voorkeurstemmen in het algemeen, en tevens pleidooien voor 
competentiecriteria. 

Uitslag stemming: 

 Voor: 4 

 Tegen: 74 

 Onthouding: 9 

Amendement is verworpen. 
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Voorzitter vraagt de stemming voor volledig reglement. 

Uitslag stemming: 
 Voor: 82 
 Tegen: 0 
 Onthouding: 5 

 
Volledig reglement wordt integraal aangenomen met aanpassingen. 
 
Omstreeks 12u45 wordt agendapunt 3 van de agenda van het congres afgesloten en worden 
de andere agendapunten behandeld. 

4. Financieel Verslag 2018 

a. Goedkeuren van de rekening 2018  

Rekening 2018 wordt door dhr. Nicolas Vanden Eynden aan de hand van een 
powerpoint voorgesteld aan de leden. De aanwezige leden hebben individueel 
de handouts ontvangen. 

2018 is het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2013-2018. Vanaf 2013 
werd er jaarlijks € 5.000 gespaard om in 2018 een campagne budget te hebben 
van +/- € 25.000,00. 

2018 inkomsten = € 45.095,20 

 € 15.375,00 | afdrachten mandatarissen 

 € 29.326,07 | Diverse inkomsten (inbreng Open VLD Nationaal voor de 
campagne en inbreng Open Vld Gent – Eeklo voor de campagne) 

 € 394,13 | bijdrage via afdelingen 

2018 uitgaven = € 69.539,36 

 €   9.031,94 | divers uitgaven (terugstorten dubbele betaling Open VLD 
Nationaal) 

 €   2.014,59 | Administratieve kosten (bank, postzegels, …) 

 €   3.965,52 | Nieuwjaarsreceptie 2018 

 € 17.170,08 | communicatie 

 € 37.357,23 | campagne 

2018 resultaat = -€ 24.444,16 

2018 bank  

 dd. 01/01/2018 = € 45.611,36 

 resultaat = -€ 24.444,16 

 dd. 31/12/2018 = € 21.167,20 

Voorzitter vraagt aan de aanwezige leden om de rekening 2018 goed te keuren. 
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Resultaat stemming: 

 Goedkeuring: 85 

 Niet goedkeuren: 0 

 Onthouding: 2 

Congres keurt de cijfers 2018 goed. 

b. Kwijting aan de bestuurders 

Voorzitter vraagt aan de aanwezige leden om kwijting te geven aan de 
bestuurders. 

Resultaat stemming: 

 Goedkeuring: 85 

 Niet goedkeuren: 0 

 Onthouding: 2 

Congres geeft kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2018. 

5. Goedkeuren meerjarenbegroting 2019-2024 

Begroting wordt door dhr. Nicolas Vanden Eynden aan de hand van een powerpoint 
voorgesteld aan de leden. De aanwezige leden hebben individueel de handouts 
ontvangen. 

Doelstelling is om in 2024 een campagne budget te hebben van +/- € 39.000,00 (dit ligt 
in lijn met de uitgave voor de campagne 2018). Concreet betekent dit dat er jaarlijks € 
6.500,00 gespaard moet worden. 

Inkomsten: 

 Verkoop lidkaarten 

 Afdrachten mandatarissen (+10%/jaar pp tov afdrachten 2013-2018 en we 
hebben vanaf 2019 meer mandatarissen tov 2013-2018) 

 Winst activiteiten 

Uitgaven: 

 Kosten lidkaarten (afdrachten regio) 

 Kosten activiteiten (nieuwjaarsreceptie, politieke meetings, …) 

 Kosten administratie 
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Samenvattende tabel: 

Onderwerp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bankrekening € 21.167,20 € 23.592,20 € 22.592,20 € 21.592,20 € 20.592,20 € 19.592,20 

Late inkomsten 
jaar-1 

€ 4.000,00      

Inkomsten € 18.075,00 € 23.175,00 € 23.175,00 € 23.175,00 € 23.175,00 € 23.175,00 

Uitgaven -€ 7.650,00 -€ 17.675,00 -€ 17.675,00 -€ 17.675,00 -€ 17.675,00 -€ 17.675,00 

Uitgaven jaar -1 -€ 5.500,00      

Sparen 2024 -€ 6.500,00 -€ 6.500,00 -€ 6.500,00 -€ 6.500,00 -€ 6.500,00 -€ 6.500,00 

Saldo € 23.592,20 € 22.592,20 € 21.592,20 € 20.592,20 € 19.592,20 € 317,20 

We houden geen rekenschap met eventuele extra inkomsten voor de campagne 2024 
vanuit Open Vld Nationaal en Regio Gent – Eeklo  

Voorzitter vraagt aan de aanwezige leden om de meerjarenbegroting 2019-2024 goed 
te keuren. 

Resultaat stemming: 

 Goedkeuring: 85 

 Niet goedkeuren: 0 

 Onthouding: 2 

Congres keurt de meerjarenbegroting 2019-2024 goed. 

Voorzitter geeft mee dat de cijfers van een werkingsjaar jaarlijks zullen voorgelegd 
worden tijdens het halfjaarlijks congres van oktober. 

6. Varia 

Er worden geen variapunten aangebracht door de aanwezige leden. 

Voorzitter dankt eenieder voor hun aanwezigheid en wenst het huidig kernbestuur speciaal 
te danken voor hun bijdrage en inzet tijdens de voorbije periode. 
 
Het congres wordt gesloten omstreeks 13u20. 
 
Hierna wordt er een receptie aangeboden en nadien zal iedereen uitgenodigd worden voor 
het ter kennis geven van de resultaten van de voorzittersverkiezingen. 
 
 
 
 
 
 
Christophe Peeters      Nicolas Vanden Eynden 
Voorzitter Open Vld Gent     Verslaggever 
 

 


