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In de zaak tegen Frank Vanhecke 
was hij drie jaar geleden verantwoor-
delijke uitgever, niet de schrijver, van 
een lokaal Vlaams Belang-tijdschrift 
in Sint-Niklaas waarin een artikeltje 
van enkele regeltjes stond waarin 
gesteld werd dat een geval van van-
dalisme het werk was van minderja-
rigen van allochtone afkomst.  Dit 
kon echter niet bewezen worden, en 
Frank Vanhecke liet daarop in alle 
brievenbussen van Sint-Niklaas een 
verontschuldiging en rechtzetting 
bussen.

Voor de Belgische partijen en het 
Belgische gerecht was dit echter niet 

voldoende, en na drie jaar onderzoek 
(waarbij zowaar zelfs de Computer 
Crime Unit werd ingezet) wil men 
Frank Vanhecke nu laten veroorde-
len en wellicht zijn politieke rechten 
afnemen.

En terwijl politici en gerecht zich 
hiermee bezighouden, loopt de ge-
rechtelijke achterstand op, verjaren 
grote fraudedossiers, lopen crimine-
len vrij rond en worden massa’s mis-
drijven, waarvan gewone Vlamingen 
het slachtoffer worden, botweg gese-
poneerd.  Een kwestie van prioritei-
ten...

Beste Vlaming,

Het Europees Parlement heeft op vraag van de Belgische minister van Justitie, Jo Vandeurzen van CD&V, beslist om mijn parlementaire 

onschendbaarheid op te heffen.  Zo kan het Belgische gerecht mij dagvaarden voor een vermeende overtreding van de “racismewet”: 

een alinea van 30 woorden in een artikeltje dat ik niet zelf geschreven heb...  Intussen loopt de gerechtelijke achterstand op, lopen 

zware criminelen vrij rond en wordt het land geteisterd door een inbrakenplaag......

In het Europese parlement mocht ik mij gedurende nauwelijks 20 minuten verdedigen bij de bevoegde commissie - er waren 

slechts 9 van 32 commissieleden aanwezig om mijn kant van de zaak te aanhoren... Daarna werd mijn kans op verdediging in de 

plenaire vergadering van alle parlementsleden mij ontnomen door een politieke beslissing van de grote fracties in het parlement: 

christendemocraten, socialisten en liberalen.  

Daardoor werd dus gestemd door vele honderden parlementsleden die nooit mijn “verdediging” aan het woord hoorden.  Als deze eigen-

aardige procedure in andere landen zou gevolgd worden, zou dat zeker tot democratisch protest vanwege de Europese Unie leiden...

Goed om weten:  Terwijl tientallen Europese parlementsleden uit het buitenland deze aanslag op mijn politieke rechten afkeurden, 

stemde geen enkele Europees parlementslid van CD&V, SP.a, VLD, Groen of NVA tegen het verzoek tot opheffi ng van mijn onschend-

baarheid...  

  
Vanwaar deze ijver van het Belgische gerecht om mij te vervolgen voor een klein artikel van jaren oud, dat ik niet zelf schreef?  Vanwaar 

deze steun van de andere Vlaamse partijen voor een politieke afrekening?  

Omdat wij van Vlaams Belang de enige echte oppositiepartij zijn, die de gevestigde macht pijn doet.  In het Europees Parlement zijn wij 

de enige echte kritische stem: 

Voor Europa• , maar tegen een te centralistische, bemoeizuchtige bureaucratie die teveel belastinggeld verspilt;  tegen bv. de zinloze 

verplaatsingen tussen Brussel en Straatsburg; 

Voor gastvrijheid• , maar tegen de open grenzen-politiek en tegen nieuwe immigratie. 

Voor de beste relaties met onze buurlanden, maar duidelijk 

• 
tégen de toetreding van het islamitische Turkije tot de Europese Unie;

Voor échte inspraak van de burgers, en dus 
• 

voor een democratisch referendum over het Verdrag van Lissabon; 

Voor Europese samenwerking, maar ook voor een 
• 

Vlaamse onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie. 

Die boodschap is voor velen lastig om te verdragen, maar processen krijgen ons niet klein. U kunt op ons blijven rekenen.

Wij gaan door!

Frank Vanhecke,
Europees parlementslid
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De fractie van het Vlaams Belang in het 
Europese Parlement:

Europese parlementsleden Niet-Ingeschrevenen (NI)

Contact?
Europees Parlement, 

delegatie Vlaams Belang
gebouw D, kantoor 05M111

Wiertzstraat 47, 1047 Brussel 
www.vlaamsbelangeuropa.eu

fractie.europa@vlaamsbelang.org
Tel 02/284 71 08 • Fax 02/284 91 08

Mededeling
De verantwoordelijkheid 
voor de hier uitgedrukte 
standpunten berust uit-
sluitend bij de auteur, 
deze standpunten weer-
spiegelen niet het offi ciële 
standpunt van het Euro-
pese parlement.

Niet-ingeschrevenen

Europees Parlement
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