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NATIONAAL SECRETARIAAT  

 
Brussel, 10 november 2006  

 
 

Aan de heer Boudewijn Bouckaert 
Voorzitter OVV 
  
 

 
 
Geachte voorzitter, 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, staat het Vlaams Belang opnieuw terecht. Ditmaal oordeelt een tweetalige kamer 
van de Raad van State, na een klacht van vooral Franstalige partijen, over de vraag of wij nog langer 
partijfinanciering mogen genieten. Dit is zonder meer een bewuste poging om de enige Vlaamse partij die een 
einde wil maken aan ‘l’Etat PS’ in België, droog te leggen. 
 
De zogenaamde ‘liberticidewet’ heeft ronduit totalitaire kantjes. Zo volstond het voor het opstarten van de 
droogleggingsprocedure dat slechts zeven van de twintig leden van de Controlecommissie een klacht indienden 
bij de Raad van State. Ook de eerste rechtszitting was een regelrechte farce. De Raad telt nogal wat eentalige 
rechters, die onze publicaties niet kunnen lezen en onze pleidooien niet verstaan. De raadsman van de 
tegenpartij hield een pleidooi in het Frans. Onze kopstukken, die nochtans officieel partij zijn in dit geding, 
werd een tolk geweigerd. De griffier, die door onze advocaat werd gevraagd om dit alles te noteren, bleek het 
Nederlands nauwelijks machtig.  
 
Dit proces gaat over veel meer dan de juridische strijd voor het behouden van onze partijdotatie. Het gaat over 
de principiële verdediging van de vrije meningsuiting, de rechtsstaat en de democratie. Het is bovendien 
principieel onaanvaardbaar dat de Vlaams-nationale oppositiepartij terechtstaat voor een college dat voor de 
helft is samengesteld uit Franstalige regimerechters. Dat Vlaamse politici zich anno 2006 moeten 
verantwoorden voor Franstalige rechters in een procedure die gedeeltelijk in het Frans verloopt, is bijzonder 
stuitend en zet de verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling.  
 
Ik neem aan dat u als voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen deze gang van zaken 
eveneens onaanvaardbaar vindt. Wij hopen dat u de leden van uw Vlaamse koepelvereniging op de hoogte zal 
brengen van het schandalige verloop van dit proces en hen ertoe kan bewegen hun ongenoegen kenbaar te 
maken. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Frank Vanhecke  
Voorzitter Vlaams Belang 


