
Charter voor Vlaams-nationale eenheid 
 
De Vlaams-nationalisten aan de basis hebben er genoeg van, de steeds over en weergaande 
beschuldigingen en aanvallen tegen elkaar, vooral uitgaande van de partijtop van Vlaams Belang 
en N-VA. Hierdoor zijn er niet alleen verschuivingen van lidmaatschap tussen de twee Vlaams-
radicale partijen, Vlaams Belang en Nieuw-Vlaamse Alliantie, maar gebeurt het ook dat mensen 
het zo moet zijn dat ze de politiek de rug toekeren.  Zo gaat er veel kwaliteit en engagement 
verloren.  Dit heeft lang genoeg geduurd. 
 
Met dit charter proberen we samen met de ondertekenaars (VB’ers, N-Va’ers, niet partijgebonden 
Vlaams-nationalisten, confederalisten, Vlaams-republikeinen,…) een klare visie te geven over 
o.a. de samenwerking die er moet zijn tussen Vlaams-nationalisten over partijgrenzen heen.  Dit 
moet een duidelijk signaal zijn naar : de partijtop van VB en N-VA, de media, onze politieke 
tegenstanders, …  Samen staan we sterker en zullen we onze vrije en onafhankelijke republiek 
Vlaanderen des te sneller bekomen.  De onderlinge twist doet alles nodeloos langer duren. 
 
Dit jaar wordt 175 jaar Belgische onafhankelijkheid en 25 jaar federalisme ‘gevierd’.  Laat ons 
duidelijk zijn, dit is geen reden tot feestvieren.  Een nuchtere analyse van de feiten geeft weer dat 
iets als ‘Belgische eenheid’ niet leidt tot een goed bestuur van het land, integendeel.  We 
bespreken hierna het federaal en het Vlaams niveau.  Zo zullen we zien dat het federaal niet kán 
werken en dat op Vlaams vlak alles vastzit, onder meer omwille van dat overbodig federaal 
niveau. 
 
De federale regering is vleugellam.  Geen enkele ingrijpende en beloofde maatregel werd 
uitgevoerd.  Ook bepaalde blunders tonen aan dat deze regering niet werkt. 
 

 Het debacle over DHL : met als gevolg het wegtrekken van banen naar Leipzig, 
 Het immense werkloosheidsprobleem : er werden ons 200.000 nieuwe banen beloofd, 

hier kwam niets van in huis.  Dit is niet alles, in de plaats van deze gebroken belofte 
kregen we een gevoelige stijging van de werkloosheid. 

 De dreigende vergrijzing van de bevolking : de naar voren geschoven oplossing door 
Verhofstadt II is onderlinge ruzie tussen de meerderheidspartijen over de problematiek 
van de eindeloopbaan. 

 De verzekering van onze pensioenen : het, met veel poeha aangekondigde, Zilverfonds 
blijkt in werkelijkheid een lege doos te zijn. 

 De totale mislukking in het dossier BHV : deze vernedering voor de Vlamingen is tot 
stand gekomen door frontvorming langs Franstalige kant én door het verraad van 
regeringspartijen SP.a en VLD. 

 
Op Vlaams vlak gaat het, jammer genoeg, al niet veel beter.  
 
- De verdeeldheid van de Vlamingen (zie bvb. BHV) kwam meermaals op schrijnende wijze tot 
uiting, dit in tegenstelling tot de Franstaligen. Zij haalden dan bij gevolg ook de overwinningen 
binnen, met als beste voorbeeld natuurlijk BHV.  
- Het instandhouden van het onzalige cordon sanitaire wordt door ons krachtig veroordeeld. Door 
dit ondemocratisch cordon worden 1.000.000 kiezers en hun democratisch verkozenen buiten 
spel gezet. Hierdoor wordt ook de grootste politieke partij, nota bene een Vlaams-
nationalistische, weggehouden van de macht. Met alle gevolgen van dien.  
- We steunen de oproep tot Vlaamse frontvorming van Boudewijn Bouckaert. Ook al leidt dit 
eventueel tot uitsluiting uit een partij e.d. moet er doorgebeten worden en standvastig 
vastgehouden aan principes. Niet aan postjes denkend, maar denkend aan Vlaanderens 
toekomst.  
- Het voortdurend ongenadig inhakken op mekaar van de respectievelijke partijtop in het 
nationalistisch kamp moet stoppen. Dit werkt (op termijn) contraproductief en is niet gewenst. Het 
doet ons gemeenschappelijk streven naar een onafhankelijke staat Vlaanderen alleen maar 



nodeloos langer duren. De basis van de partijen wensen dit niet. Partijtop: hou rekening met uw 
basis, zij zijn uw partij!  
 
Dit charter is positief bedoeld. Het is niet gericht tegen Wallonië, dat we een voorspoedige 
toekomst wensen zonder steeds weer beroep te moeten doen op de ingebakken transfers. Wij 
pleit voor een doorzichtig systeem van solidariteit. Wallonië moet zijn status van verzorgingsstaat 
opgeven en resoluut kiezen voor een politiek van vernieuwing en tewerkstelling. In het 
onafhankelijke Wallonië zullen de mensen nu moeten kiezen voor politici die zelf hun boontjes 
kunnen doppen en er zelf voor gaan zorgen dat ze van Wallonië weer een economisch sterke 
regio gaan maken. Het gaat hen goed.  
 
Ons doel is een vrije en onafhankelijke republiek Vlaanderen, staat in Europa. Een Vlaanderen 
dat niet meer gehinderd wordt door energieopslorpende communautaire spanningen en door een 
land met twee snelheden. Een Vlaanderen dat zich ontwikkelt, niet meer gehinderd door een 
bemoeizieke Belgische schoonmoeder, tot een welvarende staat waarin het goed leven is voor 
iedereen die onze democratische spelregels respecteert en onderschrijft, zowel de vrijheden als 
de plichten, begrippen op dewelke iedere democratische rechtsstaat gebaseerd is. Op naar een 
vrij Vlaanderen! 
 


