Persmededeling 12 november 2005
Vlaamse Volks Beweging (VVB) en Halle-Vilvoorde Komitee (Haviko)

Positieve balans dienstweigeringsactie B-H-V
Zeventien maanden na de verkiezingen van 13 juni 2004 kan de definitieve balans worden
opgemaakt van de dienstweigeringsactie voor de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde.
Het was de tweede maal dat VVB en Halle-Vilvoorde Komitee, onder de auspiciën van het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, een oproep aan de burgers lanceerden om te
weigeren mee te werken aan de ongrondwettige verkiezingen op basis van de niet-gesplitste
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Concreet wordt gevraagd dat burgers zouden weigeren op
grond van gewetensbezwaren en op grond van de ongrondwettigheid van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde in stembureaus en telbureaus te zetelen. Bedoeling is op die wijze de
organisatie van verkiezingen op termijn onmogelijk te maken.
Bij de eerste nationale oproep, naar aanleiding van de verkiezingen van 18 mei 2003, waren
er twintig dienstweigeraars. Drie onder hen werden vervolgd: één werd door het Hof van
Beroep te Gent vrijgesproken, één werd door een andere kamer van hetzelfde Hof van
Beroep in Gent veroordeeld, en bij de derde werd de verjaring vastgesteld.
Bij de tweede nationale oproep, voor de jongste Europese verkiezingen, waren er niet
minder dan 55 dienstweigeraars. Slechts twee onder hen werden vervolgd: de eerste werd,
na vrijspraak in eerste aanleg te Hasselt, door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld
tot een boete van 412,50 euro. De tweede werd door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld
tot een boete van 550 euro. Om verdere kosten te vermijden werd geen cassatie
aangetekend.
De initiatiefnemers blijven ervan overtuigd dat ten onrechte geweigerd werd de
dienstweigering als een politiek misdrijf te beschouwen en dat de gewetensnood en de
grondwettelijke bezwaren tegen de kieskring, die overigens ook door het Arbitragehof zijn
bevestigd, een wettige reden vormen om de medewerking aan de verkiezingen te weigeren,
zoals trouwens reeds door één arrest werd aanvaard.
De Vlaamse Volksbeweging en het Halle-Vilvoorde Komitee drukken er hun verwondering
over uit dat de parketten wel tijd – en zelfs grote haast - hebben om burgers die nochtans
gewoon de grondwet naleven en uit overtuiging weigeren mee te werken aan deze
ongrondwettige kieskringen, strafrechtelijk te vervolgen, terwijl de rechtbanken nochtans
beweren dat ze overbelast zijn.
De vaststelling blijft dat 53 dienstweigeraars NIET werden vervolgd, waarbij opmerkelijk is
dat in Halle-Vilvoorde zelf, waar er zich 22 dienstweigeraars aanmeldden, niemand werd
vervolgd.
Over het geheel genomen kan de actie als een succes worden beschouwd. Volgens het
arrest van het Arbitragehof moet aan de huidige ongrondwettige toestand een einde worden
gemaakt tegen de volgende federale verkiezingen. Dat is ook wat de Vlaamse partijen
plechtig aan hun kiezers beloofd hebben.
Het ziet er echter naar dat dat noch het naleven van de grondwet, noch het uitvoeren van het
arrest van het Arbitragehof, noch de plechtige belofte van de Vlaamse partijen inzake de
splitsing van B-H-V voor de volgende verkiezingen gerealiseerd zullen zijn. Nochtans gaat het
om een duidelijke discriminatie van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands
taalgebied. Is dit de rechtsstaat?
Indien de kieskring tegen de volgende federale verkiezingen niet gesplitst is, overeenkomstig
de grondwettelijke indeling van het land en zonder toegevingen - zoals plechtig beloofd door
de Vlaamse partijen -, zal een derde nationale oproep tot dienstweigering onvermijdelijk

volgen. We zijn benieuwd of de rechtsstaat de gewone burger, die weigert een ongrondwettig
verklaarde wet te helpen uitvoeren, opnieuw voor de strafrechter zal brengen.
Tot slot vermelden wij hierbij ook een bestuurswijziging in het HaViKo. Nadat Luc
Deconinck voorzitter werd van de vzw De Rand, duidde de vergadering van 12 september
2005 Francis Stroobants, actief lid van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek-Spoorslag, aan
als nieuwe voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee.
Francis Stroobants, voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee;
e-post: francis.stroobants@telenet.be
Guido Moons, voorzitter VVB-werkgroep BHV,
Tel: 0494 475 997
Meer info over de dienstweigeringsactie : http://www.haviko.org/ en http://www.vvb.org/

