Persbericht werkgroep BHV,
Dinsdag 20 Mei 2008:
(Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging en TaalAktieKomitee).

BHV-dienstweigeraar vrijgesproken door het Hof van Beroep in
Brussel
Het Hof van Beroep van Brussel heeft op dinsdag 20 mei een BHV-dienstweigeraar uit
Lennik (Vlaams-Brabant) vrijgesproken die geweigerd had te zetelen als bijzitter in een
stembureau van de gemeente Lennik. Hij had deze weigering gemotiveerd op grond van
het discriminerend karakter en de ongrondwettigheid van de kieskring BHV (arrest
Arbitragehof mei 2003). Deze motivatie wordt nu door het Het Hof aanvaard als wettige
reden voor zijn dienstweigering.
Het arrest is een grote overwinning voor de BHV-dienstweigeringsactie en voor de
Vlaamse Beweging, het is ook een hart onder de riem voor de burgemeesters en de
bevolking van Vlaams-Brabant.
Het arrest betekent ook een overwinning voor de rechtsstaat. De Vlamingen hebben het
recht aan hun kant. Voor het rechtzetten van discriminatie en onwettelijkheid kan geen
prijs betaald worden.
Het Halle Vilvoorde Komitee dankt iedereen die heeft meegewerkt om dit resultaat te
behalen: de dienstweigeraars, de burgemeesters en gemeenten van Vlaams-Brabant en
elders in Vlaanderen, en zovele gewone Vlamingen die ons door dik en dun hebben
gesteund.
Zodra het arrest beschikbaar is zal het gepubliceerd worden op de webstek van het
Halle-Vilvoorde Komitee. Hieronder volgt het persbericht van agentschap Belga. Voor
meer details zie http://www.haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm en http://www.haviko.org/cgibin/actualiteit.cgi
Francis Stroobants (02 305 90 53), voorzitter Haviko en
Guido Moons (0494 475 997), voorzitter BHV-werkgroep VVB

Persbericht agentschap BELGA
Dinsdag 20 Mei 2008: Brussels hof van beroep spreekt BHVdienstweigeraar vrij
Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdagnamiddag een BHV-dienstweigeraar
vrijgesproken. De man had bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 geweigerd te
zetelen in een stembureau in Lennik en had daar volgens het hof een wettige reden
voor. Op 3 juni zal het hof uitspraak doen in 57 andere dossiers van BHVdienstweigeraars.

De man, Gunther M., was als bijzitter opgeroepen voor een stembureau in Lennik maar
had een aangetekend schrijven gestuurd waarin hij uitlegde dat hij omwille van
gewetensbezwaar en politieke redenen niet kon zetelen zolang het arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst was.
Voor de correctionele rechtbank werd M. daarvoor nog veroordeeld maar het hof van
beroep heeft nu anders geoordeeld. Omdat de wetgever niet omschreven heeft wat als
wettige reden kan gelden om niet te zetelen, kwam het volgens de raadsheren aan het
hof toe daarover te oordelen. Daarbij hielde de raadsheren rekening met het feit dat in
de aanloop naar de verkiezingen verschillende Vlaamse prominenten hadden
aangegeven dat de federale verkiezingen van 10 juni 2007 ongrondwettelijk waren.
Bovendien had het Vlaamse parlement in 2003 al geoordeeld dat het tegenover de
Vlaamse bevolking niet meer kon verdedigen dat in Brussel-Halle-Vilvoorde Vlaamse
kiezers anders behandeld werden dan Franstalige, en hadden heel wat gemeenten uit
het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde beslist dat ze geen verkiezingen konden
organiseren. Ten slotte wees het hof erop dat de voorzitter van het stembureau in
Lennik de reden voor de weigering dan niet mocht aanvaard hebben, maar dat heel wat
voorzitters van andere stembureaus dat wel hadden gedaan.
Voor het Brussel-Halle-Vilvoorde-comité betekende de uitspraak van het hof een grote
opsteker. Zowel de voorzitter van het comité als hun advocaat waren opgetogen.
Op 3 juni zal het Brusselse hof nog uitspraak doen in 57 andere dossiers van
dienstweigeraars. Die hadden bij de behandeling verstek laten gaan omdat het
openbaar ministerie weigerde een aantal documenten te laten voorleggen. Het ging
onder meer om het verslag van een vergadering van het college van procureursgeneraal over de vervolging van BHV-dienstweigeraars. Ondanks het verzet hoopt het
Brussel-Halle-Vilvoorde-comité ook daar op een positieve uitspraak./.SCS

