
Statutaire commissie Open Vld: ‘Samenwerking met Vlaams Belanger in Grimbergen kan 

niet’ 

 

De statutaire commissie, een onafhankelijk orgaan binnen de partij Open Vld, heeft een 

beslissing genomen in het dossier Grimbergen. De commissie is van oordeel dat een 

samenwerking met de lijst Vernieuwing door de lokale afdeling van Open Vld onmogelijk is 

omdat één van de verkozenen van de lijst Vernieuwing actief is bij het Vlaams Belang. De 

statutaire commissie stelt dat de verkozenen van Open Vld in Grimbergen ervoor moeten 

instaan dat Luk Raekelboom, verkozen op de lijst Vernieuwing, ofwel afstand doet van zijn 

gemeentelijk mandaat ofwel als onafhankelijke gaat zetelen ofwel volledig bestuurlijk en 

professioneel breekt met de partij Vlaams Belang. Patrick Vanbinst, voorzitter van Open 

Vld Grimbergen, zal alles in het werk stellen om Vernieuwing hiervan te overtuigen. 

 

De statutaire commissie van Open Vld heeft in alle onafhankelijkheid het dossier rond de 

samenwerking van de lokale afdeling van Grimbergen met de partij Vernieuwing onderzocht 

en beoordeeld. Dit op basis van een onderzoek dat is gevraagd door de partijvoorzitter van 

Open Vld, Gwendolyn Rutten. Op basis van de vandaag beschikbare informatie is de 

statutaire commissie van oordeel dat er in de huidige omstandigheden geen samenwerking 

mogelijk is met de partij Vernieuwing door de lokale Open Vld afdeling. 

 

De statuten en reglementen van Open Vld stellen duidelijk: “Mandatarissen van Open Vld 

zullen onder geen enkele vorm samenwerken met partijen of groeperingen die 

doelstellingen nastreven die strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens.” Open Vld beschouwt Vlaams Belang als een ondemocratische partij die de 

mensenrechten niet erkent. Luk Raekelboom, lid van Vernieuwing, werkt op de fractie van 

Vlaams Belang in het Vlaams Parlement en bleek actief in de partijwerking van Vlaams 

Belang in de regio Vlaams-Brabant. 

 

Voorafgaand aan de verkiezingen werden afspraken gemaakt onder partijen waarin 

voorwaarden, conform de statuten van Open Vld, werden opgenomen voor een eventuele 

samenwerking. Het is duidelijk voor de statutaire commissie dat als iemand werkt op de 

fractie van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement en actief blijkt in de partijwerking in de 

regio deze persoon zich duidelijk profileert als Vlaams Belanger, wat tegen één van de 

afspraken ingaat. Het is dan ook duidelijk voor de statutaire commissie dat Vernieuwing zich 

niet aan de voorwaarden heeft gehouden die konden leiden tot een samenwerking en dat 

bijgevolg de lokale afdeling Open Vld Grimbergen ook niet kan overgaan tot een 

samenwerking met deze partij. 

 

De statutaire commissie eist van de zes verkozenen van Open Vld Grimbergen dat ze ervoor 

instaan dat de voorafgaande afspraken worden gerespecteerd door te eisen én te 

bewerkstelligen dat Luk Raekelboom ofwel afstand doet van zijn gemeentelijk mandaat 

ofwel als onafhankelijk gemeenteraadslid gaat zetelen ofwel volledig bestuurlijk en 

professioneel breekt met de partij Vlaams Belang. De statutaire commissie geeft de zes 



verkozenen hiervoor de tijd tot 1 december. Indien niet aan deze voorwaarden wordt 

voldaan, kan voor Open Vld van een coalitievorming geen sprake zijn. Kiest de lokale afdeling 

in Grimbergen toch voor de vorming van een coalitie met Vernieuwing, zonder te voldoen 

aan de voorwaarden, kan dit leiden tot de uitsluiting van de zes verkozenen uit de partij. 

 

Patrick Vanbinst, voorzitter Open Vld Grimbergen: ‘Wij kunnen ons vinden in de besluiten van 

de statutaire commissie. Wij zullen alles in het werk stellen om een meerderheid tot stand te 

brengen in Grimbergen binnen de voorwaarden die nu worden opgelegd door de commissie. 

Wij zullen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk contact opnemen 

met Vernieuwing. We zullen vragen aan Vernieuwing om Luk Raekelboom te overtuigen om 

ofwel afstand te doen van zijn gemeentelijk mandaat ofwel als onafhankelijk 

gemeenteraadslid te gaan zetelen ofwel volledig bestuurlijk en professioneel te breken met 

de partij Vlaams Belang.’ 


