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Verstrepen uit LDD gezet
Partijbestuur: “Verstrepen heeft partij 
met publieke verklaringen beschadigd”
BRUSSEL - Het partijbestuur van LDD heeft Vlaams parlementslid Jurgen 
verstrepen uit de partij gezet. Dat gebeurde bij geheime stemming met 12 
stemmen vóór en 2 onthoudingen. Aanleiding is het interview van Verstrepen 
in Dag Allemaal van 29 mei 2012, en de navolgende artikels in de kranten 
waarin hij voorzitter Jean-Marie Dedecker persoonlijk scherp aanvalt.

Partijvoorzitter Jean-Marie Dedecker 
nam gistermiddag niet deel aan de stem-
ming. “Ik heb een streep getrokken onder 
Verstrepen. Ik zal hem de hand nog reiken 
maar het is nu definitief gedaan met hem 
constant ons eigen nest te laten bevuilen. 
Hij heeft de partij en mij beschadigd”, zei 
Dedecker na afloop. “Het was een steeds 
terugkerend fenomeen met Jurgen Verstre-
pen. Hij legde verklaringen af, altijd kri-
tiek. Dan werd de strijdbijl weer begraven 
maar hij heeft ze steeds weer opgegraven. 
Wij vragen niet dat hij zijn mandaat als 
Vlaams parlementslid bij de partij inlevert 
en ontslag neemt. Hij wordt wel uit de 
fractie worden gezet.”

“Darth vader”
“Ik ben verbijsterd dat ik zonder enige 

“Darth vader”
“Ik ben verbijsterd dat ik zonder enige 
vorm van beroep uit de partij word ge-
stampt”, reageerde Verstrepen achteraf. 
“Ik voelde me als iemand die voor het 
vuurpeloton staat en nog één sigaret mag 
roken.” Verstrepen noemt dit een “afre-
kening”. In het laatste interview in Dag 
Allemaal zegt hij onder meer dat hij zich 
bedrogen voelt. “Ik dacht dat Dedecker 
een vriend was met wie ik samen iets kon 
opbouwen. Ik moet helaas vaststellen dat 
je in de politiek geen vrienden hebt. Vijf  
jaar na mijn overstap naar LDD voel ik 
mij verraden en moet ik de messen uit mijn 
rug trekken die hij erin gestoken heeft.”
Die uitspraken zijn bij Dedecker in het 
verkeerde keelgat geschoten. Hij drong er 
bij het partijbestuur op aan om Verstrepen 
uit de partij te gooien. Dat is gistermiddag 
ook gebeurd. “Ik word afgemaakt op basis 
van één interview”, reageert Verstrepen. 
“Ik geef toe dat ik een scherpe tong heb, 
maar blijkbaar heb ik geen spreekrecht 
meer. Ik heb dat interview enkel gegeven 
na een hele lijst van kritische interviews 

van Dedecker zelf. Ik vond dat ik al die kri-
tiek niet zomaar moest slikken. Dedecker 
heeft de wapenstilstand doorbroken, niet 
ik”. Voorts twitterde Verstrepen gisteren 
over Dedecker: “De witte ridder blijkt de 
zwarte keizer te zijn. In Star wars wint 
Darth Vader ook, tijdelijk.”

Onafhankelijke
Verstrepen kan niet in beroep gaan Verstrepen kan niet in beroep gaan 
tegen de beslissing. “Het orgaan 
dat daarvoor was opgericht, de 
Raad van Gezond Verstand, 
is opgedoekt. Het doet me 
denken aan Qatar, waar 
ik onlangs op bezoek 
was: de sjeik spreekt 
en de rest volgt”, zegt 
Verstrepen, tevens 
gemeenteraadslid 
in Antwerpen.
“Jurgen heeft veel 
politieke feeling, is 
een bekwaam politicus. In 
de commissie media wordt 
hij erg gerespecteerd”, 
zegt Lode Vereeck, onder-
voorzitter en fractieleider 
van LDD in het Vlaams 
parlement. “Jurgen zal nu 
als onafhankelijke in het 
Vlaams parlement zete-
len. Omdat hij altijd loyaal 
is geweest naar onze fractie 
en daar altijd constructief heeft 
samengewerkt, onderzoeken we 
of LDD en Jurgen Verstrepen 
een technische fractie kunnen 
blijven vormen. Dat moet kun-
nen, temeer Jurgen zelf zegt dat 
hij achter het LDD-programma 
blijft staan.”
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