Persbericht Werkgroep BHV – 20 augustus 2007, aangevuld op 21 augustus
BHV : Parket Dendermonde vervolgt dienstweigeraars.
Uitspraak op 17 september.

Meer dan 1500 burgers hebben bij de verkiezingen van 10 juni 2007 deelgenomen aan de
actie “burgerzin” van de werkgroep BHV van het Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse
Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee. Zij weigerden uit burgerzin mee te werken aan de
organisatie van deze discriminerende en ongrondwettige verkiezingen.
De actie was o.m. bedoeld ter versterking van de weigering van de meeste colleges van
burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde om de verkiezingen te organiseren.
Uiteindelijk werden meer dan 180 van de 1500 kandidaat-dienstweigeraars opgeroepen om
als voorzitter of bijzitter in een stem- of telbureau te zetelen. Zij hebben hun weigering
uitvoerig en schriftelijk vooraf verantwoord.
Minstens drie onder hen kregen als antwoord van de vrederechter dat hun bezwaren als
wettige reden werden aanvaard.
Het parket van Dendermonde daarentegen ging bijzonder snel over tot dagvaarding voor de
correctionele rechtbank. Tot nog toe gaat het om 3 personen, een vierde dagvaarding is
aangekondigd. Op de zitting van de vakantiekamer van de correctionele rechtbank van
Dendermonde van 21 augustus komen de eerste drie zaken voor. De verdediging van de
beklaagden zal er worden voorgedragen door Mrs. Matthias Storme en Igor Rogiers.
Het mag meer dan verwonderlijk heten dat iemand vervolgd wordt omdat hij weigert mee te
werken aan een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig en discriminerend werd
bevonden, en die bovendien, volgens datzelfde Hof reeds gewijzigd had moeten zijn.
De verdediging heeft o.m. de onbevoegdheid van de correctionele rechtbank gepleit, omwille
van het feit dat – zo er al van een misdrijf sprake zou kunnen zijn – het dan manifest om een
politiek misdrijf zou gaan, waar volgens de grondwet (art 150) alleen een jury over kan
oordelen. Verder werd uiteraard gepleit dat er hier geen sprake kan zijn van een misdrijf en
dat de ongrondwettigheid van de verkiezingen in ieder geval een wettige reden was voor
afwezigheid. De uitspraak volgt op 17 september 2007.
In de andere arrondissementen werd een veertigtal dienstweigeraars lastig gevallen (vooral
in de kantons Halle en Meise, waar het aantal dienstweigeraars bijzonder hoog was). De
meesten onder hen kregen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 € of werden door
de politie verhoord. Het aanbod tot minnelijke schikking werd op gemotiveerde wijze door
de betrokkenen afgewezen.
Het blijft verwondering en ergernis wekken dat het gerechtelijk apparaat de tijd vindt om
rechtgeaarde burgers die uit gewetensbezwaren handelen en die niets anders doen dan de
rechtsstaat eerbiedigen, te verontrusten en zelfs te dagvaarden. Zou het niet logischer zijn
dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het niet-uitvoeren van de arresten van het
Grondwettelijk Hof worden gedagvaard?
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Voor meer informatie, zie: http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm

