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Betreft:  Inbreuk op Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride 
vergaderen voor de organen van de lokale besturen Art. 4. §2. 3°. 
 
 
Geachte Gouverneur van West-Vlaanderen, 
Beste heer Carl Decaluwé, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten met betrekking tot een inbreuk op  het Besluit van de Vlaamse Regering 

over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen 

Art. 4. §2. 3°. Deze plaatsvond op 27 sep 2021 in Oostende.  Daaruit sluitend de opschorting van de 

raadszitting en alle beslissingen die werden genomen.  

Redenen:  

Op maandag 27 september 2021 vond de gemeenteraad Oostende plaats in de voorziene 

gemeenteraadszaal van de stad Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. De gemeenteraad werd 

georganiseerd op een hybride wijze, zoals in het Besluit van de Vlaamse Regering over de 

voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen werd 

toegestaan.  

Uit het besluit moeten echter bepaalde criteria en of voorwaarden voor een hybride wijze worden 

nageleefd.  

➢ Art. 4. §2.3° “de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar voor de andere leden en het 

publiek op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld”.  

➢ Art. 4. §2.3.4° ”de voorzitter is in staat om de orde te handhaven”.  

 

 

 

 

 



 

 

Argumentatie:  

De gemeenteraad werd als volgt op een hybride manier georganiseerd. Dit wil zeggen, dat de 

raadsleden de vergadering diende te houden op twee verschillende locaties. Enerzijds een gedeelte 

van de raadsleden in de gemeenteraadszaal de andere in de conferentiezaal van de stad Oostende.  

Voorwaarden voor een hybride vergadering: 

➢ Art. 4. §1. De vergaderingen van de organen van het lokaal bestuur, vermeld in artikel 1 tot en 
met 3, kunnen ook plaatsvinden op een hybride wijze waarbij fysiek en digitaal vergaderen 
worden gecombineerd.  
 

➢ In dat geval vermeldt het huishoudelijk reglement de nadere modaliteiten voor de uitvoering 
ervan.  

 

➢ §2. De gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie, de raad voor maatschappelijk welzijn of 
de districtsraad kan op hybride wijze vergaderen als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

 
➢ 1°de leden die digitaal deelnemen aan de vergadering,kunnen via een audiovisuele 

liveverbinding volgen; 
 

➢ 2°de leden die digitaal deelnemen, hebben afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging 
en de stemming; 

 
➢ 3°de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar voor de andere leden en het publiek op een 

wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld; 
 

➢ 4°de voorzitter is in staat om de orde te handhaven; 
 

Inbreuk:  

Gelet op de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor 

digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, en de manier waarop de 

gemeenteraad van 27 september 2021 daadwerkelijk werd georganiseerd als ook plaatsvond. Zien 

wij van Pro-Actief Oostende als onafhankelijke burgerpartij inbreuken op verschillende voorwaarden.  

 

➢ Verschilde werden van hun democratisch recht beroofd  tot stemming. Vooral de raadsleden 

deze NIET konden zetelen in de gemeenteraadszaal en aldus geen contact hadden met de 

voorzitter konden dit moeilijk of niet melden. De raadsleden waren verplicht hun 

fractieleiders via SMS of anderen communicatievormen te melden, dat zij geen stemvenster 

kregen via e-besluit. Dit vorm zonder enige twijfel een inbreuk op Artikel 4.§2.1° van het 

Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen 

voor de organen van de lokale besturen.  

 

 

 



 

 

➢ Door de fysieke scheiding van de raadsleden waardoor de raadsleden van de 

gemeenteraadzaal niet zichtbaar waren en of hoorbaar en zeker NIET identificeerbaar zien 

wij een inbreuk op Artikel 4.§2.3° de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar voor de 

andere leden en het publiek op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld. 

 

➢ Aangezien de voorzitter van de gemeenteraad de zitting bijwoonde, en de 

gemeenteraadszaal en GEEN fysieke nog audiovisuele contact had, kon hij onmogelijk de 

orde in de vergaderzaal waar de tweede groep raadsleden de GR moesten volgen 

handhaven. Zoals in Artikel 4.§2.4° van het Besluit van de Vlaamse Regering over de 

voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen 

zijnde gevorderd.  

 

CONCLUSIE: 

De gemeenteraad van 27 september 2021 werd op een hybride manier georganiseerd, maar voldeed 

NIET aan de in het Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride 

vergaderen voor de organen van de lokale besturen  gevorderd. De gemeenteraad zijnde aldus 

onwettig en dienen door de gouverneur van West Vlaanderen worden geschorst met al zijn 

beslissingen die werden genomen.  De democratische rechten van de raadsleden werden 

geschonden, ongeacht de inbreuken op het Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden 

voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. Waardoor de 

stemmingen teven moete worden vernietigt en worden herhaald.  

 

  

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


