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NATIONAAL SECRETARIAAT - PERSDIENST

 
Brussel, 25 oktober 2006  

 
 

Aan de heer Rudy De Leeuw 
Voorzitter ABVV 
Hoogstraat 26-28 
1000 Brussel 
 
Aan de heer Luc Cortebeeck 
Voorzitter ACV 
Haachtsesteenweg 579  
1030 Brussel  
 

 
 
Geachte heren, 
 
Vele tientallen mannen en vrouwen die bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat waren op een lokale Vlaams 
Belang-lijst, laten ons weten dat zij een aangetekend schrijven ontvingen van uw vakbond. Daarin wordt hen 
meegedeeld dat zij omwille van hun kandidatuur zullen worden uitgesloten van het lidmaatschap van uw organisatie.  
 
Gedurende de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de vakbondsleden in kwestie echter op geen 
enkel moment verwezen naar hun lidmaatschap. Het Vlaams Belang kan niet aanvaarden dat hardwerkende 
werknemers worden uitgesloten en gebroodroofd, louter en alleen omwille van het uiten van een politieke mening. 
Hoe valt dergelijke ondemocratische houding te rijmen met uw voornemen om de sociale bescherming van álle 
werknemers te garanderen? 
 
Het schokt mij dat uw vakbond, in plaats van de belangen van zijn leden te verdedigen, zich verlaagt tot platte 
partijpolitiek. Uw uitsluitingspolitiek staaft alleszins de bewering van het Vlaams Belang dat de politiek gekleurde 
vakbonden niet altijd meer de belangen van de werknemers verdedigen, maar zich soms voor de kar van de 
traditionele partijen laten spannen.  
 
U verwijst veelvuldig naar ons partijprogramma, waaruit zou blijken dat het Vlaams Belang een “anti-
vakbondspartij” is. Nochtans zijn onze partijstandpunten inzake de vakbonden en hun werking enkel ingegeven 
door de oprechte bekommernis dat de werknemersorganisaties in dit land zo goed mogelijk de belangen van de 
arbeiders en bedienden zouden verdedigen.  
 
Uw uitsluitingspolitiek zorgt voor grote beroering, niet alleen bij de kiezers van het Vlaams Belang, maar ook bij uw 
eigen traditionele achterban. Teneinde de zaak niet verder te laten escaleren en de uitsluiting van Vlaams Belang-
kandidaten uit uw organisatie stop te zetten, nodig ik u graag uit voor een gesprek.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Frank Vanhecke  
Voorzitter Vlaams Belang 


