DERDE NATIONALE OPROEP “WEIGER DIENST!”
VERKIEZINGEN 10 juni 2007
UIT BURGERZIN:
STOP WAALSE VERKIEZINGEN
IN VLAANDEREN
10 JUNI 2007 : vreedzaam verzet tegen onrecht
Vindt u het normaal dat er Waalse verkiezingen
worden gehouden in Londerzeel en Liedekerke?
Vindt u het normaal dat u gevraagd wordt om die
verkiezingen mee te organiseren? Wij niet!
Het Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse
Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee, onder
auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen, herhalen daarom hun oproep tot
burgerlijke ongehoorzaamheid : ga stemmen,
maar ga niet zetelen in een stembureau of
telbureau. De doelstelling is eenvoudig en klaar :
het houden van Waalse en Frans-Brusselse
verkiezingen in VLAANDEREN ONMOGELIJK
MAKEN !
Deze oproep is gericht aan elke bewuste burger
van Vlaanderen, zowel jong als oud en wonende in
ALLE Vlaamse provincies. De oproep beperkt zich
dus NIET tot de inwoners van Halle-Vilvoorde.
Aan alle deelnemers vragen wij om, zodra zij de
oproepingsbrief hebben ontvangen, via aangetekende brief hun weigering te zetelen mee te
delen aan de voorzitter van het kies- of telbureau.

Door de niet gesplitste kieskring BHV wordt een
groot deel van Vlaanderen – het gehele
arrondissement Halle-Vilvoorde (meer dan 550000
inwoners) - voor de federale verkiezingen (Kamer,
Senaat en Europa) als tweetalig, en dus als deel
van het Waalse en Brusselse kiesgebied
beschouwd.
Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten
dringen zo tot diep in Vlaanderen door. Happart,
Reynders, Maingain, Durant, Di Rupo, Milquet,
Onkelinckx: ze zijn kandidaat in Gooik, Lennik,
Halle, Kapelle-op-den-Bos, Overijse, Sint-PietersLeeuw en nog 29 andere Vlaamse gemeenten!
Meer nog, om in Vlaams-Brabant stemmen van
elkaar af te snoepen, moeten ze tegen elkaar
opbieden in de verdediging van de francofonie en
de verfransing van Vlaams-Brabant.
In Wallonië daarentegen kan alleen voor Waalse
en Frans-Brusselse lijsten worden gestemd. Als dit
geen discriminatie is!
De niet-gesplitste kieskring is zonder meer in strijd
met de grondwettelijke indeling van het land en
met de federale loyauteit. De federale overheid
weigert haar eigen wetten toe te passen, zelfs op
bevel van de rechter (arrest arbitragehof).
Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid uit burgerzin
het enige verweer dat overblijft.
Splits zelf de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Waarom?
De kieskring BHV werd nog steeds niet gesplitst.
Ondanks de plechtige belofte die alle Vlaamse
partijen na de succesvolle betoging te Halle aan de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde op 13 mei
2004 hebben gedaan. Ondanks het arrest van het
Arbitragehof van 26 mei 2003, waarbij de kieskring
ongrondwettig en discriminerend werd verklaard
en de federale wetgever werd verplicht om de wet
aan te passen.

“Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt
aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt
bij de poort.” (Willem Elsschot)
Een plechtige belofte aan de kiezers, discriminatie
vastgesteld door een arrest van het Arbitragehof…
het laat de paarse partijen ijskoud. Ze zijn kennelijk
niet in staat om voor die splitsing te zorgen. Bij de
minste onderhandeling zitten ze al met een pak
toegevingen klaar… en dat enkel om de grondwet

te doen toepassen. Maar Waalse verzuchtingen
zoals de Francorchampswet (toelating tabaksreclame), de snelbelg-wet en het vreemdelingenstemrecht konden wel met steun van Vlaamse
regeringspartijen goedgekeurd worden. Telkens
werden heilige beloften ingeslikt.
We zijn het nu echt beu. Belofte maakt schuld. Het
arrest van het Arbitragehof moet uitgevoerd
worden. Zonder prijs.
De tijd van vragen is voorbij.
Er is geen andere uitweg meer dan zelf voor de
splitsing te zorgen. In uitzonderlijke omstandigheden zijn uitzonderlijke middelen gerechtvaardigd.
“Er is nood aan een nieuwe, politiek gemotiveerde
elite die, over de partijpolitieke grenzen heen,
solidair voor de belangen van onze gemeenschap
opkomt EN DIE DESNOODS DURFT
REBELLEREN TEGEN ALLES EN ALLEN DIE
DEZE BELANGEN AANVALLEN.” (Manu Ruys)
Hoe? Door dienstweigering.
Wordt u – waar ook in Vlaanderen - opgeroepen
om als voorzitter, bijzitter of plaatsvervanger te
zetelen in een stembureau of een telbureau voor
de federale verkiezingen van 10 juni, weiger dan
op gemotiveerde wijze uw medewerking. Hierbij
drukken wij een modelbrief af, die u aangetekend
dient te verzenden zodra u de uitnodiging ontvangt
om te zetelen (in een stembureau ’s morgens of in
een telbureau ’s namiddags). Zo wordt uw
weigering duidelijk politiek gemotiveerd en
onderbouwd. Zend ons een kopie van dit
ondertekend document, en bewaar ook zelf een
exemplaar, samen met het bewijs van
aangetekende verzending.
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een
dienstweigering?
U kan, in het slechtste geval, een boete oplopen
(gewoonlijk rond 250 Euro maar maximaal 1000
Euro). Er zijn geen andere sancties mogelijk.
Maar gezien de ongrondwettig verklaarde kieskring
en dus ook de ongrondwettigheid
van de
verkiezingen is de kans dat er effectieve vervolging
en veroordeling komt, zeer klein. Er zijn veel
juridische argumenten om de dienstweigering te
staven.
Vooreerst handelt u uit gewetensnood en een
onweerstaanbare dwang, omwille van een hoger
belang, nl. het doen eerbiedigen van de grondwet

MODELBRIEF DERDE ACTIE BURGERZIN “WEIGER DIENST!”
(deze titel verwijderen in uw persoonlijke brief ; voor verdere toelichtingen, zie http://www.burgerzin.be)
(Uw naam en adres)
(Datum)

(Gemeente),

Aangetekend (vergeet niet een kopie bij te houden evenals het bewijs van aangetekende zending)

indeling van het land flagrant met de voeten
treden? Een verkiezingsregeling waarvan gans
Vlaanderen vindt dat ze haar rechtskracht heeft
verloren? Waarvan het Arbitragehof de opheffing
heeft geëist?

Geachte Voorzitter,

Wie zou er eigenlijk op het strafbankje moeten
zitten: de federale overheid die haar eigen
grondwet en een uitspraak van het Arbitragehof
miskent of de burger die de grondwet wil doen
naleven?

Betreft : verkiezingen 10 juni 2007

Wat als u toch vervolgd zou worden?

Ik heb kennis genomen van mijn aanstelling als (….) van stembureau/stemopnemingsbureau nr (…..)
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik omwille van gewetensbezwaren, politieke redenen en uit
burgerzin niet kan zetelen.

Indien dat zou gebeuren, en u hebt zich bij ons
aangemeld en uw weigering gemotiveerd volgens
het hier afgedrukt model, dan zullen wij u met
juridische raad bijstaan via onze advokaat. Ons
steunfonds zal ook waar nodig, en in de mate van
de ingezamelde middelen, financieel bijspringen.
Tot nog toe konden alle gerechtskosten en boetes
uit het steunfonds betaald worden. We rekenen
daar op de Vlaamse solidariteit, die het mogelijk
moet maken minstens de grootste nood te lenigen.
Uw weigering te zetelen blijft natuurlijk wel een
individuele beslissing, die u in eer en geweten
neemt.

Aan de voorzitter van …. (zie oproepingsbrief)
(Adres bestemmeling)

Ik sluit mij aan bij de oproep van het Halle-Vilvoorde Komitee en de VVB, onder auspiciën van het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, om mijn medewerking te weigeren aan de organisatie van
alle verkiezingen in Vlaanderen waarbij de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden,
gewesten en provincies niet wordt geëerbiedigd, en waarbij de Waalse en Frans-Brusselse
kandidatenlijsten op discriminerende wijze worden voorgelegd aan kiezers uit het Nederlands
taalgebied.
Met deze actie, die de morele steun heeft gekregen van ontelbare Vlaamse vooraanstaanden, en die
aansluit bij de acties van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, wil ik het houden van verkiezingen
waarbij Waalse en Frans-Brusselse lijsten in het Nederlands taalgebied aan de kiezer worden
voorgelegd, onmogelijk maken. Ik verwijs ook uitdrukkelijk naar de talrijke resoluties van het Vlaams
Parlement en van gemeenten en provincies in gans Vlaanderen, die stellen dat de huidige regeling
strijdig is met de grondwet en elke legitimiteit heeft verloren, en naar het arrest van het Hof van Beroep
te Gent van 29 april 2004, waarbij een dienstweigeraar werd vrijgesproken. Dit alles geldt nog meer nu
het Arbitragehof bij arrest nr.73/2003 van 26 mei 2003 de huidige regeling discriminerend en
ongrondwettelijk verklaard heeft.
Zolang de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is overeenkomstig de grondwettelijke indeling
van het land, en de overheid dus zelf de grondwet niet naleeft, kan ze van mij in redelijkheid niet
verwachten dat ik mijn medewerking verleen aan de organisatie van die ongrondwettige verkiezingen
en kan ik die medewerking ook in eer en geweten niet verlenen.
Met oprechte hoogachting,
(uw naam en handtekening)
(indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen). Dit kan op zich reeds voldoende zijn
om vrijspraak te bekomen.
Verder is het duidelijk dat uw weigering politiek van
aard is. Ze is immers gericht tegen de politieke
instellingen van het land en beoogt meer bepaald
het houden van Waalse verkiezingen in
Vlaanderen onmogelijk te maken.
Een politiek misdrijf kan alleen voor het Hof van
Assisen vervolgd worden. Het is weinig
waarschijnlijk dat men een Assisenproces zal
opstarten voor dergelijk gering vergrijp. Juristen
zeggen dan : “De minimis non curat praetor”, of vrij
vertaald: “Je mag niet met een kanon schieten op
een mug.”
Het lijkt dus waarschijnlijk dat de parketten in de
meeste gevallen zullen beslissen om geen
vervolging in te stellen, ook al om politieke
processen te vermijden.
Bij vorige acties (2004 en 2003) werden een
zeventigtal deelnemers effectief opgeroepen.
Zeventig moedige dienstweigeraars dus ! Er werd
slechts tegen enkelen onder hen vervolging
ingesteld. Eén van het werd door het Hof van
Beroep te Gent, bij arrest van 29 april 2004,
vrijgesproken (zie het arrest op website
www.haviko.org ).

Met nog meer deelnemers aan de actie wordt het
organiseren van Waalse verkiezingen in
Vlaanderen, gezien het steeds stijgend tekort aan
voorzitters en bijzitters, effectief onmogelijk. En dat
is het uiteindelijke doel van de actie : de federale
overheid beletten nog Waalse verkiezingen te
houden in Vlaanderen.
Want het omgekeerde, Vlaamse lijsten (met
Verhofstadt, Leterme, Verwilghen of Vandelanotte)
in Wallonië is ondenkbaar. Hoelang zouden de
Walen dat trouwens aanvaarden? Niet één
verkiezing!
Vlaams parlement en Arbitragehof achter ons
Het Vlaams parlement, de provincieraad van
Vlaams-Brabant, talrijke gemeentebesturen van
Halle-Vilvoorde en elders in Vlaanderen keurden
een resolutie goed waarin ze stellen dat “de
huidige regeling, gezien haar strijdigheid met
de grondwet en de hiervoor aangehaalde
algemene rechtsbeginselen, haar legitimiteit
heeft verloren”.
Zoals gezegd heeft ook het Arbitragehof de
huidige regeling ongrondwettelijk verklaard.
Zou men werkelijk iemand straffen omdat hij op
vreedzame wijze weigert mee te werken aan
verkiezingen die de fundamentele grondwettelijke

Wordt de actie in brede Vlaamse kring
gesteund?
Het antwoord is ondubbelzinnig : ja. Nu reeds (16
april 2007) schreven zich meer dan 700 personen
in als dienstweigeraar. Meer dan 300 vooraanstaande Vlamingen hebben hun morele steun aan
de actie toegezegd. De actie sluit ook aan bij de
weigering van 25 burgemeesters en bestuurscolleges uit Halle-Vilvoorde om nog verkiezingen
te organiseren. Dienst weigeren is dus ook aan
deze acties meewerken, ze versterken en daadwerkelijk ondersteunen. Het is genoeg geweest.
We aanvaarden geen Waalse en Frans-Brusselse
lijsten meer in Vlaanderen!
Wil u ook dienstweigeraar worden?
- stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld
terug, of nog beter: schrijf in via de website
www.burgerzin.be, zo kunnen wij u steeds op de
hoogte houden;
- wanneer u effectief opgeroepen wordt om in een
stem- of telbureau te zetelen: antwoord dan
onmiddellijk per aangetekend schrijven, volgens
het modelantwoord en bezorg ons een kopie van
uw antwoord.
Ondergetekende
Naam ………………………………………………
Straat ………………………………………………
Nr …………
Postnummer………………..
Gemeente…………………………………………
Tel …………….………….
E-post adres …………………………@…………
- Geeft zich op als kandidaat-dienstweigeraar en
wenst op de hoogte gehouden te worden van de
verdere actie.
- heeft reeds vroeger gezeteld in een stem- of
telbureau ? Ja / Nee
ons adres : secretariaat Halle-Vilvoorde
Komitee, Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen
e-post: secretariaat@haviko.org
meer info ? www.burgerzin.be

