
EIS 1: Jong VLD – Vertegenwoordiging jongeren
De nieuwe partijvoorzitter verbindt zich ertoe om meer jongeren naar voren te schuiven. 

Als de partij electoraal opnieuw wil groeien, zal ze onder meer de harten van de nieuwe generatie 
jongeren in onze samenleving moeten veroveren. Electoraal onderzoek toont aan dat we daar 
potentieel voor hebben, maar dan hebben we natuurlijk wel frisse gezichten nodig waarmee jongeren 
zich kunnen identificeren. Daarom moeten er de komende jaren meer kansen geboden worden aan 
beloftevolle jongeren om politiek op de voorgrond te treden. Bij verkiezingen moeten de lijsten ten 
minste voor een derde door jongeren bevolkt worden.

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

Het aantrekken  van Open VLD leden, die overtuigd worden van het feit dat het liberale gedachtengoed 
de beste troef is voor onze samenleving en de boordnodige economische groei om de actieve 
welvaartstaat in stand te houden, is absoluut noodzakelijk.

Ik ben zelf trouwens voorstander om de partijfinanciering te wijzigen waarbij partijen niet langer 
gefinancierd worden op basis van de behaalde stemmen tijdens verkiezingen maar op basis van het 
aantal officiële leden die ze hebben.

Een democratische partij heeft een goede mix tussen man/vrouw en dient de ganse leeftijdspiramide 
te weerspiegelen. Dus alle leeftijdsgroepen moeten aan bod komen, dus ook de jongeren en 
senioren.

Bij de lijstvorming dienen “competenties” ook van tel te zijn. De juiste vrouw/man op de juiste plaats. 
Kandidaten moeten inhoud hebben, goed communiceren en hierdoor wervingskracht hebben. Ook 
de harde constante werkers voor een partij moeten beloond kunnen worden.

Ik geloof sterk in de creatie van buddy’s waarbij meer ervaren politica andere jongere leden coachen, 
samenwerken en klaar maken voor de stiel. Bij de lijstvormingen moet meer geroteerd worden en 
wie als eens mandaat uitvoerde moet zich laten zakken op de lijst om collega’s die intussen een 
belangrijke weg hebben afgelegd ook een kans te geven. Jongeren krijgen op die manier ook hun 
kansen, want ze moeten nog alle leeftijdscategorieën doorlopen. De vertrouwde harde werkers 
krijgen op die manier zeker hun kans.

Vooral de plaatselijke afdelingen en regio’s dienen betrokken te worden bij het samenstellen van de 
juiste mix en hierover ook communiceren met de kandidaten. “We bevelen aan om het op die manier 
te doen omdat….. “  Zo weten kandidaten om op een lijst te staan ook waar ze staan en wat ze kunnen 
verwachten op termijn. Er moet een debat kunnen over gevoerd worden en finaal dient de beslissing 
op lokaal niveau genomen te worden. Men moet er wel tijdig starten met lijstvorming en waarom 
niet alle lokale leden ook mee betrekken bij het beslissingsproces. 
 
Ik zou mij niet echt vastpinnen op een exact percentage per leeftijdsgroep maar wel per regio of 
provincie met streefcijfers/bandbreedte werken om inderdaad gemiddeld genomen iedereen fair 
aan bod te laten komen. Een bandbreedte tussen 25% en 35% lijkt mij voor de leeftijdsklasse tot en 
met 35 jaar logisch. Dit percentage houdt ook in dat voldoende kandidaten op verkiesbare/strijd-
plaatsen aan bod komen.



EIS 2: Jong VLD – Burgerdemocratie
De nieuwe partijvoorzitter organiseert een groot congres om een nieuw elan van het Belgisch 
liberalisme in te luiden.

Na enkele magere jaren moet de liberale stroming in ons land opgefrist worden. De nieuwe voorzitter 
moet daarom spoedig werk maken van een groot congres waarop onze koers, onze liberale identiteit 
en onze toekomstvisie opnieuw scherp worden gesteld. Dit congres mag geen applausmachine zijn, 
maar moet net een toonbeeld zijn van ledendemocratie. Ook mensen van buiten de partij en van 
voorbij de taalgrens worden bij dit proces betrokken. Zowel de leden als de samenleving moeten op 
dit congres voelen dat het liberalisme de weg naar de toekomst is!

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

Uitstekend initiatief. Al wie interesse heeft in burgerdemocratie, in politiek maar ook in de 
maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan (mobiliteit, klimaatopwarming, vergrijzing, …) 
moet kunnen participeren. Niet alleen de liberale doctrine dient uitééngezet, ook de historische 
vergelijking dient gemaakt te worden met andere doctrines waarbij aangetoond wordt waarom het 
liberalisme het sterkst heeft bijgedragen tot economische ontwikkeling en maximalisatie van de 
welvaart voor iedereen.

Een liberaal toekomstmodel moet aanwezigen overtuigen dat een liberale democratie het beste 
samenlevingsmodel is. Nog te veel burgers/ondernemers zijn het liberale gedachtengoed genegen 
zonder lid te zijn van onze partij. Nog te veel burgers/ondernemers denken bij liberaal alleen aan 
“minder belastingen”. Ook om deze reden is dergelijk initiatief met ruimte voor discussie zeer 
belangrijk. 

Professoren, filosofen, experten, etc. dienen mee betrokken te worden. 
Dergelijk congres is ook de gelegenheid om mensen te enthousiasmeren en aan ledenwerving te 
doen.



EIS 3: Jong VLD – De rangen sluiten
De nieuwe partijvoorzitter handelt op een manier die bevorderlijk is om de interne vrede binnen de 
partij na diens verkiezing te laten terugkeren.

Onder meer de federale formatiegesprekken hebben een grote verdeeldheid binnen de partij 
blootgelegd. Ideeën mogen botsen binnen een liberale partij, zeker tijdens voorzittersverkiezingen. 
Maar nadat we een nieuwe voorzitter hebben verkozen, moeten de rangen snel opnieuw gesloten 
worden. Het liberalisme staat onder druk en de uitdagingen zijn immens, dus interne verdeeldheid 
kunnen we ons de komende jaren niet permitteren. Bij de volgende verkiezingen moeten álle 
liberalen een duidelijk front kunnen vormen. 

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

De grote verdeeldheid binnen de partij heeft als enige oorzaak de “particratie” waaraan ook de Open 
Vld ziek is geworden. Zelfs tussen de partijcoryfeeën blijkt de communicatie verre van optimaal te 
verlopen. Het Partijbestuur is er alleen om te aanhoren wat de top heeft beslist. Alle andere organen 
worden nauwelijks betrokken.

Er zijn kampen ontstaan: de “links-blauwe” versus de “donkerblauwe”. De X-clan versus de Y-clan. 
De man wordt gespeeld in plaats van de bal. Verwijten vliegen in het rond.

De Voorzitter is er in de eerste plaats voor alle Open Vld-leden en handelt steeds in het belang van 
de partij. De bestaande structuren moeten op de schop, geen gerommel in de marge. Ze moeten 
fundamenteel worden aangepast en gedemocratiseerd. Lokale en Regionale besturen, jongeren en 
alle liberale verenigingen moeten terug gehoor krijgen. Iedereen moet ook kunnen rekenen op een 
perfecte logistieke steun vanuit M34. Dit houdt ook in dat vragen rond problemen aan de partij of 
haar mandatarissen een tijdig antwoord krijgt.

Er moet een vernieuw(en)de vechtlust zijn voor de liberale waarden, voor het werven van leden. Dit 
moet in goede samenwerking tussen alle Open Vld leden gebeuren, los van hiërarchie en/of schrik 
afgerekend te worden op zijn vrije meningsuiting.



EIS 4: Jong VLD
De nieuwe partijvoorzitter neemt initiatieven om vormingstrajecten aan te bieden aan mandatarissen 
en aan beloftevolle jongeren. 

Er is de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd in de vorming van onze eigen mensen. Door 
vormingstrajecten te organiseren, al dan niet in samenwerking met Jong VLD en andere 
zusterorganisaties, kunnen mandatarissen beter getraind worden en kan jong talent sneller 
opborrelen en doorstromen. 

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

Kennis is macht. Vormingstrajecten zijn dan ook zeker noodzakelijk en wel op diverse domeinen 
zoals: de liberale doctrine, andere doctrines, het belang van economische groei, de samenstelling en 
stand van de begroting, maar ook over hoe overtuigend onze liberale standpunten verdedigen, hoe 
kan je ondernemer worden, hoe overtuig je burgers om lid te worden van de partij, hoe campagne 
voeren, etc.

In actuele vorm dienen e-learnings, afstandscoaching en modulaire pakketten aangeboden te 
worden.



EIS 5: Jong VLD - Studiedienst
De nieuwe partijvoorzitter ondersteunt Jong VLD in haar werking. 

De leden van Jong VLD lopen in de frontlinie van het maatschappelijk debat. Ze gaan de straat 
op om de waarden van het liberalisme uit te dragen. Om de werking van Jong VLD zo succesvol 
mogelijk te maken is een uitbreiding van de financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning (e.g. 
door de studiedienst van Open Vld) nodig. 

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

In tijden van fake-news is het zeer belangrijk om niet alleen standpunten te formuleren maar ook 
duidelijk te maken a) welke doelstellingen nagestreefd worden en b) alles wetenschappelijk en 
cijfermatig te staven.

De leden moeten van elke maatregel de voordelen kunnen uitleggen. Zijn er nadelige effecten dan is 
het noodzakelijk om de afwegingen die gemaakt zijn om het toch te doen eerlijk te verduidelijken. 
Alleen op die manier zullen wij ernstig worden genomen.

De studiedienst Open Vld, waarmee service levels kunnen afgesproken worden (bv. om te antwoorden), 
maar ook universiteiten, hogescholen, experten en studenten (die proefschrift schrijven) onder onze 
eigen Leden kunnen over bepaalde thema’s hierin een sterke rol spelen.

Logistieke steun moet zeker voorzien worden maar liberale jongeren moeten in eerste instantie zelf 
ondernemend zijn in het vergaren van financiële middelen. Zeer zeker welkom bij mij voor een 
inspirerende sessie hieromtrent.



EIS 6: Jong VLD - Kerntakendebat
De nieuwe partijvoorzitter brengt een kerntakendebat op gang.

De nieuwe partijvoorzitter dient duidelijke inhoudelijke prioriteiten te stellen en hierover op een 
heldere manier te communiceren naar de basis en de bredere bevolking. Zodoende brengt hij in 
de parlementen een kerntakendebat op gang: de overheid moet komaf maken met verspillende 
avonturen in sectoren waar ze niks te zoeken heeft, en zich beperken tot het strikt noodzakelijke. 
Verspilling van belastinggeld moet stoppen.

Antwoord Stefaan Nuytten, kandidaat Voorzitter Open Vld:

Het debat over de kerntaken van de overheid dient uiteraard PRIORITAIR én grondig gevoerd te 
worden. Meer nog, het maakt het startpunt uit in de opmaak van het masterplan met als doelstelling 
het overheidsbeslag substantieel te verminderen.

Concreet moet de oefening gemaakt worden voor ELKE overheidsuitgave. 

Overbodige overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld het Vlaams Energiebedrijf, dienen geschrapt. 
De staatsstructuur en de organisatie van haar dienstverlening moet efficiënter. Complexiteit dient 
weggewerkt. Een klimaatverantwoordelijke moet volstaan om één klimaatplan te maken in plaats 
van vier klimaatministers hetzelfde te laten doen. 

Het overheidspersoneel vindt zelf haar organisatie totaal inefficiënt en zegt te veel tijd te moeten 
besteden aan volstrekt nutteloze organisatorische activiteiten zoals rapporteren en vergaderingen.

Overbodige regelgeving dient evenzeer geschrapt. 

Inning van bijdragen, belastingen, taksen of wat dan mogen slechts gebeuren door één instantie. 
Waarom krijgen burgers met 2e verblijf een betalingsverzoek voor de 2e verblijfstaks én vanwege de 
gemeente én vanwege de provincie in West-Vlaanderen?


