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Correctionele Rechtbank Dendermonde spreekt drie BHV-dienstweigeraars vrij
Deze morgen heeft de correctionele rechtbank van Dendermonde drie burgers die uit burgerzin weigerden te
zetelen als voorzitter of bijzitter van een tel- of stembureau bij de verkiezingen van 10 juni 2007,
vrijgesproken.
Die burgers gaven gevolg aan de oproep van de werkgroep BHV om niet mee te werken aan verkiezingen
die ongrondwettig zijn, omwille van het niet-splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het niet
uitvoeren van het arrest nr 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 (!).
In het vonnis oordeelt de Rechtbank dat de drie burgers een wettige reden hadden om hun medewerking aan
de verkiezingen te weigeren. Het verwijst ook uitdrukkelijk naar een eerdere vrijspraak door het Hof van
Beroep te Gent van 29 april 2004, n.a.v. een dienstweigering bij de verkiezingen van 18 mei 2003.
De tekst van het vonnis van Dendermonde zal op de website van de actie burgerzin gepubliceerd worden,
zodra een kopie beschikbaar is (www.burgerzin.be). Intussen kan meer toelichting bekomen worden bij de
advocaat van de beklaagden, Mr. Matthias Storme (0475 78 41 52).
De werkgroep BHV feliciteert nogmaals de meer dan 180 burgers die de moed hebben opgebracht de
grondwet boven de onwettige kieswet te plaatsen.
Het vonnis vormt een opsteker voor de 47 andere dienstweigeraars die op dit ogenblik door het gerecht
worden nagezeten, hetzij met politieverhoren, hetzij met een voorstel tot minnelijke schikking.
Het vonnis is meteen ook een bevestiging dat de rechtsstaat stand blijft houden, ook wanneer de overheid de
rechtsregels manifest met de voeten treedt. Het bevestigt impliciet dat ook de politiek de rechtsstaat dient te
eerbiedigen.
De door alle Vlaamse partijen beloofde splitsing van BHV zonder prijs, moet er nu eindelijk komen. Er is
geen enkele reden waarom Vlaanderen een prijs zou betalen om te bekomen wat in Wallonië al decennia
lang verworven en vanzelfsprekend is.
Het blijkt thans ook dat het onmogelijk is om nog nieuwe verkiezingen te houden op basis van de huidige
wetgeving met de niet-gesplitste kieskring BHV.
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Meer info over de dienstweigeringsactie : www.burgerzin.be , www.haviko.org en www.vvb.org

