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Het énige alternatief

Politieke advertentie

Open brief aan de Vlamingen

Beste Vlaamse kiezer,

Het Vlaams Belang is zeer tevreden dat de CD&V middels een advertentie de centrale rol erkent die 
het Vlaams Belang bij de komende verkiezingen speelt, en stelt vast dat de partij het justitiethema 
als een Vlaams Belang-thema bevestigt.

Omdat het echter steeds duidelijker wordt dat de CD&V zich na de verkiezingen van 10 juni naad-
loos zal inpassen bij de huidige regeringspartijen, lanceert die partij daarbij een directe aanval tegen 
de oppositiepartij Vlaams Belang. Daarmee bevestigt de partij de keuze van haar voorman Yves 
Leterme die recentelijk in een TV-programma enthousiast de Parti Socialiste (de partij die van Wal-
lonië een economisch en politiek-moreel kerkhof maakt) verkoos boven het Vlaams Belang.

De CD&V presenteert zich als een geloofwaardig alternatief voor de Vlaams Belang-kiezer. Maar 
het grote probleem van die CD&V is juist de geloofwaardigheid zelf. Wie is vergeten dat de 
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde slechts “vijf minuten politieke moed” zou vergen? We staan 
inmiddels drie jaar verder… Hoe kan de CD&V geloofwaardig de snel-Belg-wet bestrijden, wan-
neer het onder Jean-Luc Dehaene was dat de nationaliteitswet drastisch werd uitgehold, wanneer 
 diezelfde premier opriep tot algemeen vreemdelingenstemrecht en wanneer dat vreemdelingen-
stemrecht in het parlement door CD&V-voorzitter Vandeurzen niet werd afgekeurd? Hoe kan de 
CD&V geloofwaardig zorgvuldig financieel beheer beloven, wanneer die partij verantwoordelijkheid 
draagt voor de opbouw van de gigantische Belgische staatsschuld en ook vandaag opnieuw kiest 
voor een alliantie met de Parti Socialiste? 
 
Het is anderzijds uitstekend dat men inzake justitie een aantal Vlaams Belang-voorstellen 
overneemt. Maar ook hier ontbreekt het CD&V aan geloofwaardigheid. De partij hoopt blijkbaar 
dat de Vlaamse kiezer lijdt aan geheugenverlies. De lakse drugswetgeving was een initiatief van 
CD&V-justitieminister Stefaan De Clerck, die daar nog trots op is ook. De schandalige wet-Lejeune 
(waardoor ook zware criminelen vrijkomen na slechts 1/3 van hun straf) was ook al een initiatief 
van de christen-democraten. En zo kunnen we nog lang doorgaan.
 
De Vlamingen hebben inderdaad recht op beter bestuur. Dat beter bestuur zal er niet komen 
met Yves Leterme en Jo Vandeurzen, die in de Franstalige pers net het omgekeerde vertellen van 
wat zij in Vlaanderen verkondigen. Daarom heeft u op 10 juni maar één écht alternatief: Vlaams 
Belang. 

 Gerolf Annemans Frank Vanhecke
 Oppositieleider Vlaams Belang Voorzitter Vlaams Belang

PS: lees meer over het falende (justitie)beleid van de voorgaande christen-democratische-
regeringen op www.vlaamsbelang.org/sosjustitie2007


