VIJFDE NATIONALE OPROEP TOT BHV-DIENSTWEIGERING UIT BURGERZIN
STOP WAALS-BRUSSELSE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN
13 JUNI 2010 : vreedzaam verzet tegen
ongrondwettige en discriminerende kieswet
Vindt u het normaal dat er Waals-Brusselse
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 (Haviko), de Vlaamse
Volksbeweging (VVB) en het Taal Aktie Komitee,
onder auspiciën van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (OVV), roepen daarom op
om niet mee te werken aan ongrondwettige
verkiezingen: ga stemmen, maar ga niet zetelen
in een stem- of telbureau.
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 kantonhoofdbureau (normaal de Vrederechter)
Waarom?
Door de niet gesplitste kieskring BHV wordt een
groot deel van Vlaanderen – het gehele
arrondissement Halle-Vilvoorde (bijna 600.000
inwoners) - voor de federale (Kamer en Senaat) en
Europese verkiezingen bij het tweetalig gebied
gevoegd, en dus samen met Brussel als deel van
het Waals-Brusselse kiesgebied beschouwd (de
fameuze kieskring BHV).
Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten
dringen zo tot diep in Vlaanderen door. Maingain,
Reynders, Onkelinx, Di Rupo en Milquet: ze zijn
kandidaat in Gooik, Lennik, Halle, Kapelle-op-denBos, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw 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.

vooraanstaande juristen maar ook ontslagnemend
Eerste Minister Leterme zelf, bevestigen de
ongrondwettigheid. De Conferentie van Nederlandstalige Voorzitters van de Rechtbanken van
Eerste Aanleg heeft in een brief van 3 mei 2010
vastgesteld dat er geen onbetwiste wettelijke basis
is voor de verkiezingen. In zijn reactie op deze
brief bevestigde eerste voorzitter van het Hof van
cassatie Ghislain Londers dat uit het arrest van het
Grondwettelijk Hof volgt “dat de door de wet van
13 december 2002 gemaakte indeling in
kieskringen voor de verkiezingen van de Kamer
sinds het verstrijken van de termijn van vier jaar
ongrondwettig moet worden beschouwd”.
Vermits dezelfde discriminatie zich voordoet voor
de verkiezingen van de Senaat, is ook die
verkiezing ongrondwettig.
Splits zelf de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
“Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt
aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt
bij de poort.” (Willem Elsschot)
Ondanks plechtige beloften aan de kiezers in 2004
en 2007 en discriminatie vastgesteld door een
arrest van het Grondwettelijk Hof, draaien de
Vlaamse regeringspartijen graag mee in een
carrousel van onwettelijke belangenconflicten
waarbij de vele Franstalige parlementen tot 5 keer
na elkaar de democratische werking van het
federale parlement mogen lamleggen. Om dan nog
van alarmbellen en andere toeters te zwijgen.
Bij de minste onderhandeling zitten de Vlaamse
regeringspartijen al met een pak toegevingen
klaar. En dat met een federale regering die langs
Vlaamse kant niet eens een meerderheid in het
parlement heeft ! Telkens werden alle beloften
ingeslikt.

In Wallonië daarentegen kan alleen voor Waalse
en Frans-Brusselse lijsten worden gestemd. Als dit
geen discriminatie is!

We zijn het nu echt beu. Belofte maakt schuld.
BHV moet nu gesplitst worden: zonder prijs.

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr
73/2003 van 26 mei 2003 deze discriminatie en de
ongrondwettigheid van de kieskring vastgesteld.
Het parlement had 4 jaar de tijd om de wet aan te
passen, maar nu, nog eens 3 jaar later (dus na 7
jaar!) werd dit bindend arrest nog altijd niet
uitgevoerd.

De tijd van vragen is voorbij.

Dat de komende verkiezingen ongrondwettig zijn
wordt nu algemeen aanvaard. Niet alleen

Deze verkiezingen zijn ongrondwettig en er is geen
reden om eraan mee te werken. Integendeel, er
dient aangetoond dat de bevolking het niet neemt
dat een loopje wordt genomen met de rechtsstaat.
Indien deze verkiezingen ongestoord en ongestraft
doorgaan, staat de weg open voor een volgende
ongrondwettige verkiezing en blijft het arrest van
het hoogste Gerechtshof dode letter. Het niet

uitvoeren van het arrest mag niet beloond worden.
Daarom is het belangrijk dat u weigert mee te
werken aan ongrondwettige verkiezingen.
“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 BHV-dienstweigering uit burgerzin
Wordt u – waar ook in Vlaanderen - opgeroepen
om als voorzitter, bijzitter of plaatsvervanger voor
de federale verkiezingen van 13 juni te zetelen (in
een stembureau ’s morgens of in een telbureau ’s
namiddags), weiger dan op gemotiveerde wijze uw
medewerking. Daartoe ontvangt u van ons een
modelbrief, die u aangetekend dient te
verzenden zodra u de uitnodiging ontvangt om
te zetelen. Zo wordt uw weigering duidelijk politiek
gemotiveerd en onderbouwd. Zend ons een kopie
van dit ondertekend document en van het bewijs
van aangetekende zending, en bewaar ook zelf
een exemplaar.
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een
dienstweigering?
Dienstweigering zonder wettige reden is
strafbaar. U kan, in het slechtste geval, een boete
oplopen (gewoonlijk rond 500 Euro maar maximaal
1200 Euro, in het verleden heeft de werkgroep
BHV steeds alle gerechtskosten en boetes kunnen
betalen). Er zijn geen andere sancties, maar een
eventuele veroordeling komt wel op het
strafregister. Pas na vijf jaar kan een verzoek
ingediend worden om de veroordeling uit het
strafregister te schrappen.
Gezien de ongrondwettigheid van de nietgesplitste
kieskring
en
dus
ook
de
ongrondwettigheid van de federale verkiezingen
zijn er tal van juridische argumenten om uw
dienstweigering te staven.
Vooreerst handelt u uit gewetensnood en
omwille van een hoger belang, nl. het doen
eerbiedigen van de grondwet (indeling in
taalgebieden, gewesten en gemeenschappen –
verbod op discriminatie). Bovendien geldt de
ongrondwettigheid en discriminatie ook als
wettige reden om niet te zetelen. Deze
elementen kunnen 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 Waals-Brusselse
verkiezingen in Vlaanderen onmogelijk te maken.
Een politiek misdrijf kan alleen voor het Hof van
Assisen vervolgd worden1. Het is weinig
waarschijnlijk dat men een Assisenproces zal
opstarten voor dergelijk gering vergrijp.
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 de vorige actie in 2003, 2004, 2007 en 2009
schreven meer dan 1500 personen zich in als
dienstweigeraar. Uiteindelijk werden er meer dan
300 effectief opgeroepen. Een tachtig onder hen
werden vervolgd! Er werden slechts vier
voorwaardelijke veroordelingen uitgesproken (en
die worden nog betwist voor het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens te Staatsburg), alle
andere zaken zijn uiteindelijk verjaard verklaard. Er
werden ook verschillende vrijspraken bekomen:
door het Hof van Beroep te Gent, bij arrest van 29
april 2004, en door het Hof van Beroep te Brussel
op 20 mei 2008 (dit laatst arrest werd vernietigd
door een zeer betwistbaar arrest van het Hof van
cassatie van 9/1/2009, waarna uiteindelijk verjaring
werd uitgesproken). De processen n.a.v. de
verkiezingen van 2009 lopen nog. Ook hier werden
vrijspraken bekomen (in Dendermonde en Brussel)
waartegen evenwel beroep werd ingesteld, de
meeste zaken zullen tegen de definitieve uitspraak
in beroep verjaard zijn.
Met nog meer deelnemers aan de actie wordt
het organiseren van Waalse-Brusselse
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 ongrondwettige Waalse en
Brusselse verkiezingen te houden in
Vlaanderen.
Want het omgekeerde, Vlaamse lijsten (met De
Croo, Thyssen, Gennez, De Wever, Dedecker of
Dewinter) zijn in Wallonië ondenkbaar. Hoelang
zouden de Walen dat trouwens aanvaarden ? Niet
één verkiezing !
Vlaams parlement en Grondwettelijk Hof
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”.
Minstens 16 gemeentebesturen uit HalleVilvoorde beslisten op 12 mei 2010 om
medewerking aan deze ongrondwettige
verkiezingen te weigeren.
Zou men werkelijk iemand straffen omdat hij op
vreedzame wijze weigert mee te werken aan
verkiezingen die de fundamentele grondwettelijke
De meeste rechtbanken hebben tot nu toe
geweigerd dit politiek karakter te aanvaarden
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indeling van het land flagrant met de voeten
treden? Een verkiezingsregeling waarvan gans
Vlaanderen vindt dat ze haar rechtskracht heeft
verloren ? Waarvan het Grondwettelijk Hof heeft
vastgesteld dat ze discrimineert ?
Wie zou er eigenlijk op het strafbankje moeten
zitten: de federale overheid die haar eigen
grondwet en een uitspraak van het Grondwettelijk
Hof miskent of de burger die de grondwet wil doen
naleven ?
Wat als u toch vervolgd zou worden ?
Indien dat zou gebeuren, en u hebt zich VOORAF
bij ons geregistreerd via de webpagina
http://ikwerknietmee.be en uw weigering
gemotiveerd
volgens
het
door
ons
toegestuurde model (ook af te halen van de
webstek http://haviko.org van het HalleVilvoorde Komitee), dan zullen wij u met raad
bijstaan. 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. Een vrijspraak kan immers nooit
gegarandeerd worden.

Het is genoeg geweest. We aanvaarden geen
Waalse en Frans-Brusselse lijsten meer in
Vlaanderen !

Wat moet u praktisch doen
om dienstweigeraar te
worden?
Schrijf
in
via
de
website
http://www.ikwerknietmee.be. Zo kunnen wij u
steeds op de hoogte houden; Enkel officieel
ingeschreven dienstweigeraars via de webpagina
kunnen rekenen op de financiële en juridische
steun van het Halle-Vilvoorde Komitee;
Wanneer u effectief opgeroepen wordt om
in een stem- of telbureau te zetelen: bezorg de
voorzitter dan uw antwoord binnen de
aangegeven termijn (meestal 48 uur)
per
aangetekend schrijven, volgens de modelbrief die
u zal ontvangen na inschrijving, zie ook bijlage of:
http://haviko.org
Bezorg ons onmiddellijk per e-mail een
gescande kopie zowel van uw aanstelling als van
uw ondertekende weigeringsbrief met bewijs van
aangetekende verzending;
Alle praktische informatie wordt u ook
toegestuurd per e-mail na uw registratie op
http://ikwerknietmee.be

Dienst weigeren vraagt een persoonlijk
engagement en vereist ook heel wat inspanning
(o.a. nauwgezet het verloop van uw procedure
opvolgen, eventueel politieverhoor, proces
opvolgen enz..). Wie niet uit persoonlijke
overtuiging handelt kan niet rekenen op onze
steun !
Wordt de actie in brede Vlaamse kring
gesteund?
Het antwoord is ondubbelzinnig : ja. Meer dan 300
vooraanstaande Vlamingen hebben hun morele
steun aan de actie toegezegd (zie de lijst op onze
webstek).
Meer dan 1500 personen hebben zich bij de
vorige actie als kandidaat-dienstweigeraar
aangemeld.
Bijna 400 Vlaamse verenigingen ondersteunen de
oproep in een brief aan de Vlaamse politici partijen
met de woorden: "Als BHV niet gesplitst is vóór de
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 wordt
opnieuw massale steun aan de Vlaams-Brabantse
burgemeesters en een nieuwe ‘Dienstweigering’
aan de ongrondwettelijke Europese (en eventueel
vervroegde federale) verkiezingen voorbereid."
De actie sluit dus aan bij de weigering van een
groot aantal colleges van burgemeesters en
schepenen uit Halle-Vilvoorde om aan de
ongrondwettige verkiezingen mee te werken.
Dienst weigeren is dus ook aan deze acties
meewerken, ze versterken en daadwerkelijk
ondersteunen.

Ons adres : secretariaat
Halle-Vilvoorde Komitee,
Beatrijslaan 6,
1850 Grimbergen
Elektronische post:
secretariaat@haviko.org
Webpagina:
http://ikwerknietmee.be
en
http://haviko.org
Werkgroep BHV, 13 mei 2010

