
Open	  Vld	  
Denknota	  structurele	  hervormingen	  

Situering	  
Op	  de	  fractiedagen	  in	  Oostende	  en	  nadien	  op	  het	  partijbestuur,	  werd	  mij	  de	  taak	  
toebedeeld	  om	  een	  visie	  te	  formuleren	  voor	  de	  structurele	  hervorming	  van	  Open	  Vld	  en	  een	  
analyse	  van	  sterkten,	  zwakten,	  bedreigingen	  en	  kansen.	  

Voor	  de	  situatieanalyse	  van	  de	  partij	  werd	  een	  proces	  opgestart	  met	  politiek	  directeur	  Tom	  
Ongena	  om	  een	  analyse	  te	  maken	  met	  een	  aantal	  ter	  zake	  gespecialiseerde	  
wetenschappers.	  Een	  tweede	  luik	  dat	  hij	  verder	  zal	  opvolgen	  is	  het	  in	  kaart	  brengen	  en	  
analyseren	  van	  de	  belangrijke	  kiezersbewegingen	  van	  het	  afgelopen	  decennium.	  

Als	  derde	  luik	  maak	  ik	  u	  bij	  deze	  mijn	  beschouwingen	  en	  analyses	  over.	  Tot	  en	  met	  2008	  
was	  ik	  professioneel	  betrokken	  bij	  de	  werking	  van	  de	  partij.	  De	  jaren	  nadien	  kon	  ik	  als	  
militant	  en	  als	  gecoöpteerd	  lid	  van	  het	  nationaal	  partijbestuur	  vanop	  de	  eerste	  rij	  de	  
verdere	  evoluties	  volgen.	  Vanuit	  dit	  perspectief	  formuleerde	  ik	  een	  antwoord	  op	  uw	  vraag.	  

Met	  deze	  nota	  en	  de	  opstart	  van	  de	  andere	  trajecten	  binnen	  de	  structuren	  van	  de	  partij	  
beschouw	  ik	  mijn	  inbreng	  ter	  zake	  als	  afgerond.	  Ik	  dank	  voorzitter	  a.i.	  Guy	  Verhofstadt	  en	  
de	  Open	  Vld	  voor	  haar	  vertrouwen.	  

Noël	  Slangen	  
	  

	  
	  
De	  liberalen	  in	  Vlaanderen	  
De	  boeiende	  weg	  naar	  wederopstanding.	  
	  
Open	  Vld	  is	  een	  partij	  in	  crisis.	  Tien	  jaar	  geleden	  waren	  de	  Vlaamse	  liberalen	  de	  
grootste	  partij	  van	  Vlaanderen.	  Vandaag	  flirten	  we	  in	  opiniepeilingen	  met	  de	  10%.	  
Bovendien	  gaat	  dit	  gepaard	  met	  een	  moeilijke	  spreidstand	  waarbij	  men	  niet	  in	  de	  
Vlaamse	  maar	  wel	  in	  de	  federale	  regering	  zit.	  De	  generatiewissel	  is	  bovendien	  
gepaard	  gegaan	  met	  een	  vertrouwensbreuk	  tussen	  de	  partijtop	  en	  een	  stuk	  van	  de	  
militanten.	  
Merkwaardig	  is	  dat	  de	  situatie	  van	  twee	  andere	  partijen	  met	  een	  sterke	  historiek,	  
namelijk	  de	  socialisten	  en	  de	  christendemocraten,	  minstens	  even	  alarmerend	  is.	  Toch	  
bestaat	  de	  perceptie	  dat	  bij	  Open	  Vld	  het	  probleem	  groter	  is.	  Dat	  hebben	  we	  in	  de	  eerste	  
plaats	  aan	  onszelf	  te	  danken.	  Het	  verschil	  in	  reactie	  van	  de	  respectievelijke	  kaders	  en	  
achterbannen	  is	  bijvoorbeeld	  al	  nuttige	  stof	  voor	  deze	  sterkte-‐/zwakteanalyse.	  



Geloof	  in	  toekomstkansen	  
Er	  is	  nochtans	  geen	  reden	  om	  zomaar	  te	  twijfelen	  aan	  de	  toekomstkansen	  van	  Open	  Vld.	  
Nu	  al	  de	  verkiezingen	  van	  2014	  opgeven	  zou	  fout	  zijn.	  De	  afgelopen	  tien	  jaar	  werd	  zowat	  
iedere	  partij	  zowel	  de	  populairste	  als	  gedecimeerd	  en	  schijnbaar	  onklopbare	  politieke	  
goden	  losten	  aan	  een	  razend	  tempo	  mekaar	  af.	  	  In	  die	  omstandigheden	  is	  geen	  enkele	  
race	  gelopen,	  geen	  enkele	  kans	  verkeken	  en	  geen	  enkele	  partij	  voorbestemd	  voor	  
overwinning	  noch	  verlies.	  
Ooit	  leefden	  wij	  in	  de	  illusie	  dat	  een	  politiek	  landschap	  moeiteloos	  hertekend	  kon	  
worden.	  We	  droomden	  er	  van	  om	  de	  grote	  volkspartij	  rechts	  van	  het	  midden	  te	  worden,	  
waarbij	  we	  moeiteloos	  de	  christendemocraten	  in	  één	  hap	  zouden	  binnen	  nemen.	  Niets	  
blijkt	  minder	  waar,	  want	  niet	  alleen	  de	  basisstromingen	  van	  ons	  politiek	  bestel	  lijken	  
voor	  de	  eeuwigheid	  gebeiteld,	  maar	  we	  zien	  zelfs	  dat	  een	  in	  de	  jaren	  ’90	  ten	  dode	  
opgeschreven	  nationalisme	  vandaag	  de	  grootste	  formatie	  is.	  Het	  toont	  vooral	  de	  
volatiliteit	  van	  de	  21e-‐eeuwse	  politiek	  aan	  waarbij	  een	  jaar	  een	  eeuwigheid	  is	  en	  niets	  
ooit	  verworven	  is	  maar	  ook	  nooit	  iets	  verloren	  is.	  

Niet	  relevant,	  niet	  boeiend,	  niet	  aantrekkelijk	  
Het	  basisprobleem	  van	  Open	  Vld	  is	  dat	  we	  niet	  relevant,	  niet	  boeiend	  en	  niet	  
aantrekkelijk	  zijn.	  De	  logische	  maar	  verkeerde	  reactie	  hierop	  is	  om	  te	  kijken	  wat	  op	  dat	  
ogenblik	  succes	  heeft	  en	  dat	  proberen	  te	  imiteren.	  Dat	  werkt	  niet.	  Als	  dit	  zou	  werken	  
zou	  het	  immers	  volstaan	  om	  naar	  de	  jongste	  bestseller	  of	  hit	  te	  kijken,	  die	  te	  imiteren	  en	  
zelf	  vervolgens	  een	  hit	  of	  bestseller	  te	  scoren.	  
Onderzoek	  waar	  kiezers	  vandaan	  komen,	  waar	  ze	  naar	  toe	  gaan	  en	  hoe	  ze	  dit	  motiveren	  
is	  daarom	  sociologisch	  misschien	  wel	  interessant,	  maar	  kan	  nooit	  een	  strategisch	  
antwoord	  geven.	  Zo’n	  benadering	  gaat	  er	  van	  uit	  dat	  kiezers	  koeien	  zijn	  die	  steeds	  op	  
hetzelfde	  stukje	  gras	  staan	  te	  grazen	  en	  dat	  het	  er	  op	  aan	  komt	  om	  ons	  hekje	  rond	  een	  
groepje	  koeien	  te	  zetten	  in	  plaats	  van	  dat	  een	  andere	  partij	  dat	  doet.	  Kiezers	  zijn	  eerder	  
paarden,	  permanent	  in	  beweging,	  dan	  eens	  in	  die	  hoek	  en	  dan	  in	  een	  andere	  hoek,	  soms	  
rustig	  grazend	  en	  op	  andere	  momenten	  in	  galop.	  Het	  gaat	  er	  daarom	  om	  dat	  men	  een	  
project	  kan	  creëren	  dat	  aantrekkelijker,	  boeiender,	  noodzakelijker	  en	  sterker	  is	  dan	  dat	  
van	  een	  andere	  partij.	  Dat	  uw	  gras	  groener	  is,	  er	  in	  uw	  hoek	  meer	  zon	  is	  en	  dat	  er	  meer	  
te	  zien	  en	  te	  beleven	  valt.	  De	  ideologie	  is	  daarvoor	  de	  vruchtbare	  grond	  waarop	  alles	  
groeit.	  

Links	  of	  rechts,	  progressief	  of	  conservatief?	  
Wie	  zegt	  dat	  rechts	  en	  links,	  en	  progressief	  en	  conservatief	  niet	  meer	  bestaan,	  heeft	  
gelijk	  en	  ongelijk.	  De	  grenzen	  zijn	  inderdaad	  onduidelijker	  geworden,	  de	  dimensies	  
veelvuldiger.	  Maar	  deze	  tegenstellingen	  of	  dimensies	  bestaan	  nog	  degelijk,	  maar	  hebben	  
een	  genuanceerdere	  invulling	  gekregen.	  Onder	  andere	  omdat	  de	  concepten	  van	  de	  vrije	  
markt,	  de	  verzorgingsstaat	  en	  het	  streven	  naar	  duurzaamheid	  door	  het	  gros	  van	  de	  
midden-‐Europeanen	  onderschreven	  worden.	  De	  verschillen	  zitten	  in	  hoe	  men	  die	  invult.	  
Partijen	  kun	  je	  vandaag	  plaatsen	  op	  drie	  dimensies.	  Je	  hebt	  de	  tegenstelling	  tussen	  
‘bevoogding’	  en	  ‘verantwoordelijkheid’,	  wat	  je	  zou	  kunnen	  vertalen	  als	  de	  links-‐rechts-‐
dimensie.	  Leg	  je	  beslissingsmacht	  en	  de	  verantwoordelijkheid	  vooral	  bij	  de	  overheid	  of	  



bij	  het	  individu?	  Hoe	  ver	  reikt	  vrijheid,	  bemoeienis,	  zelfredzaamheid	  en	  
verantwoordelijkheid?	  
Een	  tweede	  dimensie	  is	  de	  tegenstelling	  tussen	  de	  behouds-‐nostalgische	  reflex	  
tegenover	  het	  vooruitgangsoptimisme,	  wat	  je	  kunt	  vertalen	  in	  de	  progressief-‐
conservatief-‐dimensie.	  Wantrouwen	  versus	  vertrouwen,	  Dalrymple	  versus	  Popper.	  
Een	  derde	  dimensie	  is	  de	  breekpuntdimensie,	  namelijk	  partijen	  die	  voor	  een	  bepaald	  
breekpunt	  gaan.	  Dit	  was	  in	  hun	  beginjaren	  zo	  bij	  de	  groene	  partijen	  (die	  afhankelijk	  van	  
de	  omgeving	  zich	  op	  verschillende	  assen	  bevond)	  en	  voor	  de	  nationalisten	  in	  hun	  
streven	  naar	  onafhankelijkheid	  (waarbij	  men	  internationaal	  zowel	  rechtse	  als	  linkse	  
nationalisten	  aan	  treft).	  
Vanuit	  deze	  dimensies	  is	  het	  duidelijk	  dat	  Open	  Vld	  een	  rechts-‐progressieve	  partij	  is,	  of	  
als	  men	  de	  beladen	  woorden	  wil	  vermijden	  een	  ‘vooruitgangsoptimistische	  partij	  die	  de	  
nadruk	  op	  verantwoordelijkheid	  legt’.	  Net	  zoals	  duidelijk	  is	  dat	  we	  met	  de	  meeste	  
partijen	  zowel	  overeenkomsten	  als	  verschillen	  hebben.	  

Een	  concurrent	  is	  een	  opportuniteit	  
De	  Vlaams-‐nationalisten	  hebben	  op	  een	  bewonderenswaardige	  manier	  aangevoeld	  dat	  
een	  onzekere	  mondiale	  toekomst	  perfect	  kan	  aansluiten	  bij	  een	  liberaal	  verhaal	  van	  
ondernemerschap	  en	  verantwoordelijkheid.	  Zij	  zijn	  er	  zowaar	  in	  geslaagd	  om	  een	  
grotere	  groep	  mensen	  hierachter	  te	  verzamelen	  dan	  wat	  de	  eigenlijke	  liberalen	  ooit	  
hebben	  kunnen	  doen.	  Maar	  het	  is	  geen	  geheim	  dat	  zij	  die	  tijdsgeest	  vooral	  vatten	  om	  
hun	  eigenlijke	  doelstelling	  van	  een	  Vlaamse	  onafhankelijkheid	  te	  realiseren;	  een	  
onafhankelijkheid	  waarin	  zij	  oprecht	  geloven	  als	  antwoord	  op	  alle	  vraagstukken.	  De	  
Vlaamse	  liberalen	  kunnen	  niet	  meer	  verschillen	  dan	  op	  dat	  vlak,	  want	  alhoewel	  we	  
dezelfde	  sociaaleconomische	  liberale	  visie	  onderschrijven	  als	  zij	  geloven	  wij	  in	  een	  
vooruitgangsoptimisme	  waarbij	  een	  wereldse	  en	  open	  visie	  essentieel	  is.	  
Het	  is	  treurig	  hoe	  verontwaardigd	  en	  gefrustreerd	  liberalen	  op	  het	  succes	  van	  de	  
vlaams-‐nationalisten	  reageren	  en	  zich	  verongelijkt	  en	  miskend	  voelen.	  De	  realiteit	  is	  
integendeel	  dat	  waar	  LDD	  er	  in	  geslaagd	  is	  om	  de	  Vlaams-‐Belang-‐kiezer	  los	  te	  maken	  uit	  
zijn	  verankering,	  de	  NVA-‐kiezer	  een	  nooit	  geziene	  groep	  Vlamingen	  heeft	  losgemaakt	  
voor	  het	  socio-‐economisch	  liberalisme.	  Dit	  is	  geen	  bedreiging	  maar	  een	  ongekende	  
opportuniteit,	  waar	  we	  voluit	  van	  gebruik	  zouden	  moeten	  maken.	  

De	  niet-‐participatie	  als	  norm	  
De	  compromisloze	  niet-‐participatie	  is	  de	  norm	  geworden.	  Dat	  is	  een	  groot	  probleem	  
voor	  een	  verantwoordelijke	  liberale	  partij.	  Zoals	  pubers	  die	  zich	  manifesteren	  in	  het	  
comfort	  van	  de	  ouderlijke	  geborgenheid,	  spiegelt	  een	  niet	  verwaarloosbaar	  gedeelte	  van	  
onze	  achterban	  zich	  aan	  de	  compromisloosheid	  van	  partijen	  die	  ofwel	  geen	  
verantwoordelijkheid	  nemen	  ofwel	  die	  nemen	  in	  de	  comfortabele	  schaduw	  van	  partijen	  
die	  alle	  wind	  krijgen.	  
Compromisloosheid	  is	  een	  kwaliteit	  geworden,	  terwijl	  tezelfdertijd	  altijd	  dezelfde	  
partijen	  verplicht	  worden	  om	  hun	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen.	  Dit	  gaat	  zover	  dat	  
bevolking	  en	  opinieleiders	  druk	  leggen	  om	  die	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  om	  
rente-‐	  en	  rating-‐debacles	  tegen	  te	  gaan,	  en	  vervolgens	  dezelfde	  partijen	  verwijten	  dàt	  ze	  
die	  verantwoordelijkheid	  genomen	  hebben.	  Bij	  de	  partijen	  in	  kwestie	  ontstaat	  hieruit	  



eerder	  frustratie	  dan	  verontwaardiging.	  Dat	  is	  een	  foute	  reactie	  want	  verontwaardiging	  
zou	  er	  net	  toe	  kunnen	  leiden	  dat	  men	  zou	  verdedigen	  en	  uitleggen	  waarom	  men	  
bepaalde	  beslissingen	  neemt	  en	  zou	  ook	  de	  kiezer	  voor	  een	  duidelijke	  
verantwoordelijkheid	  en	  dus	  keuze	  plaatsen.	  

Oppositie	  als	  loutering?	  
Het	  getuigt	  van	  een	  kinderlijk	  masochisme	  te	  denken	  dat	  een	  doelbewuste	  
oppositiekuur	  louterend	  en	  versterkend	  zou	  werken.	  Iedere	  afdeling	  die	  in	  de	  oppositie	  
‘gestoken	  wordt’	  weet	  maar	  al	  te	  goed	  dat	  de	  drijfveer	  van	  een	  liberaal	  project	  is	  om	  
voor	  verandering	  te	  zorgen	  en	  dat	  men	  enkel	  voor	  verandering	  kan	  zorgen	  aan	  het	  stuur	  
van	  de	  samenleving.	  Het	  louterend	  effect	  van	  een	  oppositiecultuur	  ontstaat	  enkel	  
wanneer	  de	  tegenpartij	  of	  de	  antithese	  u	  verplicht	  om	  in	  de	  oppositie	  te	  herbronnen.	  
Daarbij	  ontgaat	  het	  bovendien	  velen	  dat	  wij	  intussen	  al	  vele	  jaren	  in	  Vlaanderen	  in	  de	  
oppositie	  zitten.	  Tot	  op	  heden	  heeft	  dit	  niet	  voor	  vuurwerk	  gezorgd,	  niet	  voor	  grote	  
gedachten	  en	  benaderingen	  en	  al	  helemaal	  niet	  voor	  loutering.	  Het	  heilzame	  effect	  van	  
oppositie	  is	  in	  het	  beste	  geval	  een	  goede	  uitleg	  achteraf	  maar	  het	  blijft	  –	  zoals	  een	  
historisch	  kopstuk	  van	  onze	  partij	  het	  ooit	  verwoorde	  ‘niet	  meer	  dan	  zweten	  op	  een	  
hometrainer’.	  

Een	  muis	  kan	  niet	  brullen	  
Een	  uitzonderlijk	  getalenteerde	  generatie,	  die	  bovendien	  noodgedwongen	  lange	  tijd	  zich	  
kon	  ontwikkelen	  in	  oppositie,	  heeft	  een	  partij	  gevormd	  naar	  hun	  evenbeeld.	  Een	  partij	  
gebouwd	  op	  constructieve	  contestatie,	  een	  basisdemocratie	  gecorrigeerd	  door	  sterk	  
leiderschap	  en	  het	  uitgangspunt	  dat	  men	  de	  grootste	  en	  bepalende	  factor	  is	  er	  helemaal	  
niet	  toe	  doet.	  
Vandaag	  is	  die	  partij	  een	  hardloper	  met	  geamputeerde	  benen,	  die	  zich	  blijft	  wentelen	  in	  
de	  gedachte	  dat	  het	  niet	  snel	  genoeg	  gaat	  en	  dat	  die	  benen	  wel	  zullen	  aangroeien	  als	  
men	  zich	  maar	  in	  een	  hoekje	  zich	  met	  zichzelf	  kan	  bezig	  houden.	  Alhoewel	  Open	  Vld	  
maar	  een	  beperkt	  aantal	  jaren	  de	  grootste	  partij	  van	  Vlaanderen	  geweest	  is,	  blijft	  men	  
vanuit	  dit	  denkkader	  denken	  en	  kijken.	  Het	  is	  een	  van	  de	  redenen	  waarom	  haar	  doen	  en	  
laten	  zo	  sterk	  bepaald	  wordt	  door	  concurrenten,	  waarbij	  er	  op	  amper	  tien	  jaar	  tijd	  
afwisselend	  de	  successen	  van	  Stevaert,	  Leterme,	  De	  Decker	  en	  nu	  De	  Wever	  dezelfde	  
uitwerking	  hebben	  als	  een	  koplamp	  op	  een	  konijn.	  Uitgerekend	  die	  volatiliteit	  van	  
komen	  en	  gaan	  van	  winnaars	  en	  verliezers	  moet	  ons	  leren	  minder	  naar	  de	  concurrentie	  
te	  kijken	  en	  meer	  op	  de	  eigen	  krachten	  in	  te	  zetten.	  Een	  partij	  moet	  meer	  zijn	  dan	  een	  
antithese,	  ze	  moet	  een	  these	  zijn.	  

Streven	  terug	  de	  grootste	  partij	  te	  worden	  
Wie	  grijpt	  naar	  de	  sterren	  heeft	  weinig	  kans	  er	  een	  te	  vangen,	  maar	  je	  blijft	  alvast	  niet	  in	  
de	  modder	  zitten.	  Als	  we	  terug	  de	  grootste	  partij	  willen	  worden	  moeten	  wij	  een	  partij	  
zijn	  die	  open	  staat	  voor	  alle	  lagen	  van	  de	  bevolking,	  alle	  beroepsgroepen,	  alle	  
leeftijdsgroepen,	  kortom	  voor	  alle	  mensen.	  Daarom	  moeten	  wij	  zelf	  het	  tribalisme,	  in	  de	  
vorm	  van	  het	  collectief	  veroordelen	  van	  groepen	  resoluut	  tegen	  gaan.	  Veralgemeningen	  
zijn	  onliberaal.	  De	  vinger	  moet	  naar	  het	  gedrag	  wijzen,	  niet	  naar	  de	  groep.	  



In	  moeilijke	  momenten	  plooit	  een	  groep	  terug	  op	  zichzelf.	  Tribalisme	  slaat	  dan	  toe,	  
uitgerekend	  op	  een	  moment	  dat	  men	  een	  trend	  moet	  keren.	  Dat	  zien	  we	  bij	  alle	  partijen.	  
Liberalen	  groeiden	  echter	  maar	  wanneer	  ze	  de	  deuren	  open	  gooiden.	  Het	  mag	  niet	  
moeilijker	  zijn	  om	  liberaal	  te	  worden	  dan	  om	  zich	  te	  bekeren	  tot	  een	  godsdienst.	  
Onderscheid	  tussen	  ‘soorten	  liberalen’	  is	  een	  frappant	  voorbeeld	  van	  anti-‐liberaal	  
denken.	  Wie	  voor	  het	  liberalisme	  kiest,	  is	  een	  liberaal,	  want	  er	  bestaat	  geen	  school	  die	  
diploma’s	  uitreikt	  voor	  soorten	  liberalen,	  noch	  Nürenberger	  wetten	  die	  liberaal-‐zijn	  
afmeten	  aan	  je	  bloedband.	  

De	  teloorgang	  van	  de	  ledendemocratie	  
De	  ledendemocratie	  werd	  geboetseerd	  naar	  de	  beeltenis	  van	  de	  eerder	  aangehaalde	  
talentvolle,	  gedreven	  en	  tomeloze	  generatie	  die	  haar	  gelanceerd	  heeft.	  Ze	  was	  gebaseerd	  
op	  principes	  van	  gedrevenheid,	  onthechting	  en	  altruïsme.	  Maar	  in	  de	  loop	  der	  tijden	  
evolueerde	  niet	  alleen	  deze	  generatie,	  maar	  werd	  ook	  de	  ledendemocratie	  gekaapt.	  Er	  
zijn	  nog	  velen	  die	  zich	  laven	  aan	  de	  ledendemocratie,	  maar	  alvast	  niet	  het	  gewone	  lid	  
van	  de	  liberale	  partij.	  Aan	  de	  top	  zagen	  de	  leden	  van	  de	  partij	  hoe	  zij	  die	  de	  weg	  effenden	  
en	  openden,	  zich	  nestelden	  in	  de	  ledendemocratie,	  waarbij	  dynastieke	  opvolging	  
voortdurend	  om	  de	  hoek	  loert.	  	  Op	  lokaal	  vlak	  werden	  het	  verzamelen	  en	  zelf	  aankopen	  
van	  lidkaarten	  voor	  leden	  een	  aanvaard	  gebruik,	  waarbij	  lokale	  kopstukken	  een	  
‘achterban’	  verzamelden	  die	  in	  de	  kast	  resideerde	  in	  afwachting	  van	  de	  nieuwe	  
stemming	  waarbij	  het	  lokale	  partijkopstuk	  opnieuw	  zijn	  positie	  kon	  bevestigen.	  
Daartussen	  zoemt	  een	  voortdurend	  wisselende	  fractie	  van	  een	  honderdtal	  yuppies	  die	  
door	  geen	  van	  beide	  voorgaande	  groepen	  ernstig	  genomen	  wordt,	  maar	  die	  de	  
ledendemocratie	  wel	  het	  finale	  nekschot	  geeft.	  Deze	  wentelt	  zich	  in	  debatten	  zoals	  de	  
vraag	  of	  het	  toegestaan	  is	  om	  private	  grond	  te	  betreden	  om	  een	  kind	  te	  redden	  dat	  in	  
een	  private	  vijver	  aan	  het	  verdrinken	  is	  (quid	  non	  werd	  gesteld,	  want	  zo’n	  aantasting	  
van	  het	  private	  eigendomsrecht	  zou	  het	  begin	  zijn	  van	  het	  totale	  liberale	  verval)	  maar	  
kan	  in	  de	  moeilijke	  omstandigheden	  waarin	  wij	  ons	  vandaag	  bevinden	  uitgroeien	  tot	  
onze	  eigenste	  tea-‐party-‐beweging.	  	  

Het	  noodlottige	  van	  een	  tea-‐party-‐effect	  
De	  rimpel-‐werking	  van	  een	  tea-‐party	  effect	  is	  een	  van	  onze	  grootste	  bedreigingen.	  In	  de	  
VS	  slagen	  de	  Republikeinen	  er	  niet	  langer	  in	  om	  de	  macht	  te	  heroveren	  omdat	  een	  kleine	  
maar	  mondige	  extreme	  fractie	  de	  gematigde	  kiezer	  afschrikt.	  Alhoewel	  iedere	  analist	  dit	  
als	  belangrijkste	  oorzaak	  aanhaalt,	  is	  de	  stelling	  van	  de	  Tea	  Party	  net	  dat	  men	  
integendeel	  de	  meerderheid	  verliest	  omdat	  men	  nog	  niet	  radicaal	  genoeg	  is.	  Deze	  
spiraalredenering	  leidt	  tot	  verdere	  krimping	  en	  finaal	  tot	  politieke	  versplintering,	  zoals	  
we	  die	  in	  het	  verleden	  bij	  klein-‐links	  zagen.	  
Dit	  is	  allerminst	  een	  pleidooi	  voor	  ‘een	  gematigde	  verpakking’	  maar	  voor	  een	  
verbindende	  ideologische	  benadering.	  Een	  kwalijke	  nieuwe	  tendens	  bestaat	  er	  
tegenwoordig	  immers	  in	  dat	  radicale	  partijen	  hun	  doelstelling	  trachten	  te	  bereiken	  door	  
mist	  en	  onduidelijkheid	  rond	  hun	  radicalisme	  te	  creëren,	  wat	  we	  vandaag	  zien	  bij	  zowel	  
extreem-‐linkse	  als	  nationalistische	  partijen.	  
We	  hebben	  nood	  om	  onze	  ideologie	  op	  een	  breder	  aantal	  thema’s	  te	  laten	  spelen.	  Onze	  
oplossingen	  voor	  ontwikkelingssamenwerking,	  het	  klimaat,	  levenskwaliteit,	  sociale	  zorg,	  
cultuur,	  armoede,	  emancipatie,	  gezinsbeleid	  en	  al	  die	  andere	  thema’s	  moet	  meer	  aan	  



bod	  komen	  dan	  vandaag.	  Heel	  wat	  maatschappelijke	  uitdagingen	  vergen	  een	  andere	  
liberale	  oplossing	  dan	  een	  pure	  belastingverlaging.	  

De	  beweging	  verbreden	  en	  verdiepen	  
Ontvoogding	  is	  altijd	  een	  belangrijk	  strijdpunt	  van	  de	  Vlaamse	  liberalen	  geweest.	  De	  
ontzuiling	  waarvoor	  sterk	  gestreden	  werd	  is	  vandaag	  in	  de	  geesten	  van	  een	  
meerderheid	  van	  de	  Vlamingen	  daadwerkelijk	  gerealiseerd.	  Het	  ziekenfonds	  waarin	  
men	  zit,	  de	  vakbond	  of	  de	  jeugdbeweging	  impliceert	  niet	  langer	  een	  vanzelfsprekende	  
politieke	  keuze.	  Maar	  de	  Vlaming	  is	  verder	  gegaan	  en	  heeft	  zich	  ook	  ‘ideologisch	  
ontzuild’.	  Minder	  dan	  één	  zesde	  van	  de	  Vlamingen	  identificeert	  zich	  met	  een	  
ideologische	  stroming.	  De	  grote	  meerderheid	  is	  volatiel	  in	  zijn	  stemgedrag.	  Bovendien	  
herkent	  de	  meerderheid	  van	  deze	  kiezers	  zich	  gemiddeld	  in	  principes	  en	  voorstellen	  van	  
gemiddeld	  drie	  partijen!	  De	  kiezer	  is	  daarom	  politiek	  ontzuild,	  en	  het	  mono-‐
lidmaatschap	  van	  een	  politieke	  partij	  is	  niet	  langer	  het	  antwoord	  voor	  inspraak	  en	  
participatie.	  
Open	  Vld	  moet	  daarom	  vooraan	  lopen	  met	  nieuwe	  systemen	  van	  participatie,	  die	  
verschillende	  formules	  van	  engagement	  en	  lidmaatschap	  combineren.	  Waarbij	  één	  laag	  
bestaat	  uit	  zij	  die	  in	  lokale	  en	  regionale	  besturen	  actief	  zijn	  en	  zich	  enkel	  met	  onze	  partij	  
identificeren,	  een	  andere	  laag	  bestaat	  uit	  kiezers	  die	  zich	  registreren	  om	  mee	  te	  
stemmen	  over	  bepaalde	  thema’s	  en	  uitdagingen	  en	  een	  derde	  laag	  bestaat	  uit	  
sympathisanten	  die	  uitgenodigd	  worden	  tot	  participatie	  via	  systemen	  van	  nieuwe	  
media,	  open	  meetings	  en	  informatie-‐uitwisselingen	  waarbij	  sympathie	  voor	  
verschillende	  partijen	  geen	  beletsel	  mag	  zijn.	  
Als	  totaalproces	  was	  de	  G1000	  geen	  groot	  succes,	  maar	  de	  methodes	  die	  er	  gebruikt	  
werden	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  iedereen	  aan	  bod	  komt	  en	  een	  inbreng	  kan	  doen	  
kunnen	  de	  ledendemocratie	  nieuwe	  zuurstof	  geven.	  Het	  is	  tekenend	  dat	  de	  participatie	  
en	  het	  draagvlak	  van	  een	  partijraad	  vandaag	  groter	  zijn	  dan	  van	  een	  ledencongres.	  Het	  
ledencongres	  moet	  dan	  ook	  opnieuw	  ‘uitgevonden’	  worden,	  waarbij	  brede	  participatie	  
en	  het	  stimuleren	  van	  de	  inbreng	  van	  ieder	  lid	  de	  doelstelling	  moeten	  zijn.	  Nieuwe	  en	  
sociale	  media	  zijn	  hierbij	  complementair,	  want	  zij	  zijn	  ook	  weer	  te	  sterk	  gericht	  op	  wie	  
het	  sterkst	  en	  gebald	  zijn	  visie	  kan	  verwoorden.	  

Het	  herstel	  van	  de	  ledendemocratie	  
De	  installatie	  van	  een	  partijraad	  heeft	  de	  participatie	  van	  leden	  aan	  de	  besluitvorming	  
sterk	  verbeterd.	  Dit	  kan	  uitgebreid	  worden	  door	  iedere	  partijraad	  ook	  open	  te	  stellen	  
voor	  alle	  leden.	  Wat	  concreet	  betekent	  dat	  zoals	  nu	  enkel	  de	  leden	  van	  de	  partijraad	  
stemmen	  maar	  ieder	  lid	  gehoord	  kan	  worden	  en	  die	  stemming	  kan	  beïnvloeden.	  
Voor	  een	  ledenpartij	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  gewone	  leden	  in	  het	  nationaal	  partijbestuur	  
is	  vandaag	  ondermaats.	  Er	  is	  voorzien	  dat	  uit	  iedere	  provincie	  minstens	  twee	  niet-‐
mandatarissen	  moeten	  zetelen,	  maar	  in	  realiteit	  gaat	  dit	  bijna	  steeds	  om	  gewezen	  
mandatarissen	  of	  leden	  van	  het	  partijkader.	  Daarom	  pleit	  ik	  voor	  een	  statutaire	  
aanpassing	  waarbij	  naast	  of	  binnen	  de	  huidige	  leden	  er	  per	  provincie	  minstens	  twee	  
leden	  verkozen	  moeten	  worden	  die	  nooit	  mandataris	  geweest	  zijn	  en	  geen	  professionele	  
functie	  voor	  de	  partij	  vervullen.	  



Daarnaast	  pleit	  ik	  voor	  een	  coöptatie	  van	  bijkomende	  verkozenen	  indien	  een	  gender	  
minder	  dan	  één	  derde	  vertegenwoordigers	  telt.	  Ik	  weet	  dat	  sommigen	  dit	  veroordelen	  
als	  quota,	  alhoewel	  het	  in	  dit	  geval	  niet	  om	  quota	  maar	  om	  extra	  verkozenen	  gaat.	  Maar	  
ik	  wil	  er	  op	  wijzen	  dat	  quota	  vandaag	  al	  een	  zeer	  belangrijke	  rol	  spelen	  binnen	  de	  partij,	  
gezien	  men	  bij	  lijstvorming	  een	  quotasysteem	  toepast	  op	  basis	  van	  regio’s	  en	  
arrondissementen.	  Eieren	  of	  jong	  zeggen	  ze	  in	  Antwerpen.	  

Het	  ideologisch	  congres	  als	  stevig	  fundament	  
Al	  jaren	  wordt	  gepleit	  voor	  een	  ideologisch	  congres	  als	  het	  passe	  partout	  –antwoord	  
voor	  de	  herbronning,	  en	  nog	  meer	  de	  herleving,	  van	  onze	  partij.	  Dat	  klopt	  niet	  :	  een	  
ideologisch	  congres	  is	  een	  eindpunt	  en	  geen	  startpunt	  van	  een	  ideologische	  oefening.	  Er	  
is	  de	  afgelopen	  jaren	  geen	  gestructureerd	  ideologisch	  materiaal	  ontwikkeld	  op	  basis	  
waarvan	  het	  ideologisch	  verhaal	  kan	  geherformuleerd	  worden.	  Ideologische	  congressen	  
verzanden	  dan	  vaak	  in	  de	  verdediging	  van	  particuliere	  belangen	  en	  groepsbelangen	  en	  
de	  inname	  van	  soms	  populistische	  steekvlamstandpunten.	  
Een	  gedegen	  ideologisch	  antwoord	  vertrekt	  daarom	  vanuit	  drie	  duidelijke	  stappen.	  De	  
eerste	  stap	  is	  het	  eens	  zijn	  over	  de	  liberale	  basisprincipes	  waarbinnen	  we	  onze	  ideologie	  
willen	  definiëren.	  Daarbij	  moeten	  we	  aandacht	  hebben	  voor	  de	  belangrijke	  denkers	  die	  
wereldwijd	  onze	  inspiratie	  zijn.	  De	  tweede	  stap	  is	  de	  vraag	  wat	  de	  belangrijkste	  vragen	  
zijn	  (en	  dus	  niet	  àlle	  vragen)	  waarop	  wij	  vanuit	  die	  basisvisie	  voor	  het	  volgende	  
decennium	  een	  antwoord	  moeten	  geven.	  Hiervoor	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  belangrijke	  
evoluties	  en	  wijzigingen	  in	  de	  maatschappij	  te	  documenteren	  en	  te	  kwalificeren.	  Stap	  
drie	  tenslotte	  moet	  ons	  antwoord	  zijn	  op	  die	  belangrijkste	  vragen	  in	  duidelijke	  taal,	  niet	  
te	  algemeen	  of	  wollig,	  met	  duidelijke	  concepten	  en	  keuzes.	  
Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  in	  onze	  partij	  de	  mensen,	  principes	  en	  ideeën	  aanwezig	  zijn	  
voor	  een	  sterk	  ideologisch	  congres	  en	  dus	  een	  sterk	  verhaal.	  Maar	  we	  moeten	  ten	  allen	  
tijde	  een	  vluchtige	  oefening	  voor	  de	  galerij	  vermijden.	  

Vernieuwing	  van	  politiek	  personeel	  van	  onderuit	  
Politici	  en	  aspirant-‐politici	  bij	  Open	  Vld	  worden	  geconfronteerd	  met	  een	  gebrekkige	  
mobiliteit.	  Het	  feit	  dat	  onze	  nationale	  mandatarissen	  in	  meerderheid	  beroepspolitici	  zijn	  
en	  Open	  Vld	  niet	  over	  de	  in-‐	  en	  uitwijkbanen	  beschikt	  waarover	  zuilgebonden	  partijen	  
beschikken,	  zorgt	  ervoor	  dat	  vernieuwing	  van	  politiek	  personeel	  zeer	  moeizaam	  is.	  
Open	  Vld	  heeft	  daarom	  weinig	  te	  bieden	  aan	  nieuw	  en	  veelbelovend	  politiek	  talent,	  dat	  
bovendien	  gefrustreerd	  wordt	  door	  de	  sterke	  impact	  van	  bekende	  politieke	  
achternamen.	  
Al	  sinds	  de	  oprichting	  van	  Open	  Vld	  tracht	  men	  politieke	  vernieuwing	  vorm	  te	  geven.	  
We	  moeten	  vast	  stellen	  dat	  alle	  pogingen	  om	  de	  lijststem	  te	  neutraliseren,	  de	  
burgemeester	  rechtstreeks	  te	  laten	  verkiezen	  en	  de	  opkomstplicht	  af	  te	  schaffen	  
afgeblokt	  worden	  door	  zowat	  alle	  andere	  politieke	  fracties.	  In	  haar	  politieke	  
vernieuwing	  moet	  Open	  Vld	  daarom	  streven	  naar	  systemen	  waarbij	  vernieuwing	  van	  
politiek	  personeel	  gestimuleerd	  wordt	  door	  nieuwe	  statutaire	  afspraken	  en	  door	  een	  
wettelijk	  kader	  dat	  in-‐	  en	  uitstroom	  van	  politici	  stimuleert.	  
Kandidaten	  in	  laatste	  instantie	  buiten	  de	  eigen	  structuren	  moeten	  zoeken	  bij	  
verkiezingen	  appelleert	  alsmaar	  minder	  aan	  de	  huidige	  tijdsgeest.	  Net	  zoals	  een	  lokale	  



voetbalploeg	  nooit	  sterk	  kan	  staan	  als	  ze	  enkel	  aangewezen	  is	  op	  het	  kopen	  van	  talent,	  
moet	  er	  meer	  aandacht	  zijn	  voor	  ‘jeugdwerking’.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  onze	  structuren	  
nieuw	  politiek	  talent	  –	  van	  eender	  welke	  leeftijd	  –	  ruimte	  en	  ondersteuning	  moet	  geven	  
om	  te	  groeien.	  En	  dat	  er	  voortdurend	  geïnvesteerd	  moet	  worden	  in	  een	  omgeving	  die	  
mensen	  kansen	  geeft	  om	  te	  groeien.	  

Professionalisering	  van	  het	  partijapparaat	  
Pogingen	  om	  het	  partijapparaat	  te	  versterken	  en	  te	  professionaliseren	  zijn	  tot	  op	  heden	  
weinig	  duurzaam	  geweest,	  niet	  in	  het	  minst	  omdat	  die	  kaders	  in	  veel	  gevallen	  eerder	  
loyaal	  zijn	  aan	  personen	  dan	  aan	  de	  collectiviteit	  en	  omdat	  bij	  liberalen	  een	  natuurlijk	  
wantrouwen	  bestaat	  tegenover	  structuren.	  Maar	  dat	  is	  niet	  enkel	  bij	  liberalen	  maar	  ook	  
bij	  de	  Vlaming	  ingebakken.	  In	  tegenstelling	  tot	  Nederland	  blijft	  bijvoorbeeld	  een	  
onafhankelijke	  samenwerking	  tussen	  administraties	  en	  politici	  een	  voortdurend	  
knelpunt.	  Zou	  het	  niet	  veel	  logischer	  zijn	  zoals	  in	  de	  VS,	  waar	  bij	  een	  wijziging	  in	  de	  
regering	  ook	  de	  topfuncties	  van	  de	  administratie	  mee	  wijzigen?	  Dat	  heeft	  alvast	  het	  
voordeel	  van	  de	  duidelijkheid.	  Op	  dezelfde	  manier	  kan	  het	  partijapparaat	  best	  bestaan	  
uit	  een	  kleine	  kern	  van	  mensen	  die	  aangeduid	  worden	  door	  de	  voorzitter	  en	  die	  ook	  
vervangen	  worden	  wanneer	  een	  voorzitter	  vertrekt.	  Daarnaast	  kan	  een	  beperkte	  staf	  
voorzien	  worden	  van	  mensen	  die	  vooral	  technische	  verantwoordelijkheden	  dragen.	  
Beperkt	  in	  aantal,	  in	  die	  zin	  dat	  in	  de	  partijstructuren	  veel	  meer	  plaats	  kan	  gecreëerd	  
worden	  voor	  jongeren,	  gepensioneerden	  en	  anderen	  die	  voor	  een	  vergoeding	  een	  
beperkt	  deel	  van	  taken	  voor	  zich	  nemen,	  eerder	  dan	  op	  die	  vlakken	  te	  moeten	  werken	  
met	  onervaren	  weinig-‐geëngageerd	  personeel.	  Tenslotte	  moet	  er	  bijzondere	  aandacht	  
komen	  voor	  de	  vernieuwing	  van	  de	  studiedienst.	  Hier	  moet	  een	  evenwicht	  hersteld	  
worden	  tussen	  fundamenteel	  ideologisch	  werk	  en	  de	  day-‐to-‐day.	  Dit	  kan	  enkel	  mits	  men	  
zorgt	  voor	  een	  grote	  mobiliteit	  binnen	  dit	  corps	  en	  anderzijds	  een	  werking	  organiseert	  
volgens	  een	  hedendaagse	  matrix-‐structuur.	  

De	  toekomst	  kan	  elk	  moment	  beginnen	  
Nooit	  eerder	  was	  een	  liberaal	  antwoord	  noodzakelijker	  dan	  tijdens	  deze	  wereldwijde	  
crisis,	  een	  crisis	  die	  niet	  enkel	  onze	  welstand	  maar	  ook	  de	  persoonlijke	  vrijheid	  en	  het	  
geloof	  in	  vooruitgang	  en	  verandering	  dreigt	  aan	  te	  tasten.	  Maar	  nooit	  eerder	  was	  de	  
vertwijfeling	  en	  de	  verwarring	  in	  Vlaamse	  liberale	  middens	  groter.	  Nooit	  eerder	  
bedreigden	  valse	  verwachtingen,	  holle	  analyses	  en	  gesloten	  egocentrisme	  het	  
liberalisme	  in	  Vlaanderen	  in	  die	  mate.	  
We	  moeten	  niet	  recht	  praten	  wat	  krom	  is,	  maar	  de	  analyse	  onomfloerst	  durven	  maken	  
en	  vanuit	  die	  analyse	  kracht	  hervinden	  en	  impact	  ontwikkelen.	  We	  moeten	  ons	  bewust	  
zijn	  van	  onze	  geringe	  omvang	  en	  als	  eerste	  doelstelling	  hebben	  om	  die	  omvang	  en	  
impact	  te	  vergroten.	  We	  moeten	  stoppen	  zoveel	  met	  onszelf	  bezig	  te	  zijn	  en	  ons	  afvragen	  
op	  welke	  manier	  wij	  een	  verschil	  kunnen	  maken	  voor	  de	  mens,	  ons	  land	  en	  zijn	  
omgeving.	  Niet	  in	  de	  toekomst,	  maar	  zo	  snel	  mogelijk.	  Want	  het	  is	  meer	  dan	  vijf	  voor	  
twaalf,	  en	  de	  antwoorden	  die	  Vlaanderen	  van	  ons	  nodig	  heeft	  moeten	  vandaag	  gegeven	  
worden.	  We	  hebben	  geen	  dag	  te	  verliezen.	  Want	  de	  toekomst	  kan	  elk	  moment	  beginnen.	  
	  
Noël	  Slangen	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


