
 

Ook Stefaan Nuytten wil voorzitter van Open VLD worden 

Vandaag meldde zich een nieuwe kandidaat om partijvoorzitter te worden van de Open Vld. De 56-

jarige Stefaan Nuytten uit Koksijde is de vierde kandidaat om de fakkel over te nemen van 

Gwendolyn Rutten. De West-Vlaming wil meer realisme in zijn partij zien. Dat brengt Het Laatste 

Nieuws. 

De bij het brede publiek minder gekende West-Vlaming zetelt in het bestuur van de afdeling Koksijde 

en in dat van Open Vld Westhoek. Hij is boekhouder, fiscalist en ondernemer. In mei 2014 haalde 

Nuytten als lijstduwer bij de Vlaamse parlementsverkiezingen 5.435 voorkeurstemmen. 

“Ik ben een geboren en getogen liberaal en wil niet met lede ogen blijven toezien hoe onze partij 

steeds maar verder wegzakt. Open Vld mist realisme en betrokkenheid. Daarop wil ik als kandidaat-

voorzitter volop inzetten. Je kan wel aan iedereen een pensioen van 1.500 euro beloven maar wie zal 

dat betalen en is het fair om iemand met een loopbaan van 20 jaar een even hoog pensioen te geven 

als aan iemand die meer dan 45 jaar heeft gewerkt?” 

Achterban betrekken 

Net zoals elke andere kandidaat-voorzitters pleit ook hij voor meer betrokkenheid van de achterban. 

Daarnaast wil hij een eenvoudiger belastingregime en meer partijtrouw. Hij wil ook dat er gestopt 

wordt met politieke spelletjes. 

Nuytten is al de vierde kandidaat die zich stelt om de liberale partij te leiden, nadat eerder al Bart 

Tommelein, Els Ampe en Egbert Lachaert ook al hun kandidatuur bekendmaakten. Francesco 

Vanderjeugt trok zijn kandidatuur dan weer in om zijn karretje aan Tommelein vast te haken. De 

voorzittersverkiezingen vinden normaal gezien volgende maand plaats. Er is echter nog altijd geen 

datum hiervoor vastgelegd. Het partijbureau aarzelt, met de regeringsonderhandelingen in het 

achterhoofd. Hierdoor staat de ganse partij onder hoogspanning. 
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