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BHV-dienstweigeraars voor Hof van Beroep Brussel: verdediging dagvaardt
burgemeester Willy De Waele van Lennik als getuige
De zaken van 58 BHV-dienstweigeraars, die in beroep gingen tegen hun veroordeling door de
correctionele Rechtbanken te Brussel en Leuven staan op maandag 21 april voor pleidooien op de
zitting van de 15de kamer van het Hof van Beroep te Brussel (om 9 uur Justitiepaleis, Poelaertplein, zaal
0.20).
De verdediging heeft burgemeester Willy De Waele van Lennik gedagvaard en zal het Hof van Beroep
vragen hem als getuige te horen.
De BHV-dienstweigeraars zijn ernstige, geëngageerde en plichtsbewuste burgers die bij de
verkiezingen van 10 juni 2007, net als vele gemeenten in Vlaams-Brabant, weigerden mee te werken
aan de uitvoering van een kieswet die door het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) ongrondwettig
en discriminerend werd bevonden. Zij hebben bij vroegere verkiezingen steeds hun taak als voorzitter of
bijzitter in een kiesbureau opgenomen, maar weigerden dit nu om principiële redenen.
Het is dan ook onaanvaardbaar dat zij voor de strafrechter worden gebracht.
Blijkbaar is het prioritair om gewone burgers, die de grondwet naleven en niet willen meewerken aan
een discriminerende wet, te vervolgen. Heeft het parket geen andere prioriteiten ? Of is het bevreesd
voor nog meer BHV-dienstweigeraars bij volgende verkiezingen ?
Bovendien gaat het overduidelijk om een politiek misdrijf, waarvoor volgens de grondwet enkel het
Assisenhof bevoegd is. Ook nu weer zal de verdediging vragen dat het Hof van Beroep zich onbevoegd
verklaart, minstens over deze interpretatie een prejudiciële vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof.
Opvallend is dat alle hoven en rechtbanken die zich tot nu toe hierover uitspraken weigeren de vraag
over het politiek karakter van de BHV-dienstweigering voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, zoals
het nochtans wettelijk moet. Blijkbaar vrezen ze dat het Grondwettelijk Hof hen wellicht op dit punt in het
ongelijk zou stellen.
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Meer info over de actie burgerzin vindt u op http://www.haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm

