Persbericht werkgroep BHV – 26 juni 2007
BHV: honderden bezwaarschriften
naar parlement
Vandaag ook petitie naar griffier Kamer
Meer dan 400 bezwaarschriften ingediend tegen geldigheid verkiezingen
10 juni 2007.
Aanstaande donderdag 28 juni komen de Kamer en Senaat voor het eerst bijeen om
de geloofsbrieven van de verkozenen te onderzoeken, en om over de geldigheid van
de verkiezingen te beslissen.
De nieuwverkozen kamerleden en senatoren zullen moeten oordelen over de
bezwaarschriften (tekst: zie verder) ingediend door meer dan 400 burgers van
overal in Vlaanderen. Zij vragen de ongeldigheid van de verkiezingen vast te stellen
omdat deze discriminerend en in strijd zijn met de grondwet, zoals door het arrest
van het Grondwettelijk Hof nr 73/2003 van 26 mei 2003 werd gevonnist.

15.000 handtekeningen
Vandaag worden 15000 petitiehandtekeningen voor de splitsing van BHV door de
voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee overhandigd aan de griffier van de kamer.
Deze handtekeningen werden verzameld door Marnixring Dilbeek en Davidsfonds
Wolsem via webpagina http://www.splitsbhv.nu en zullen bij de bezwaarschriften
gevoegd worden.

---------------------------------------------------Bezwaarschrift: tekst
De tekst van de bezwaarschriften luidt als volgt:

"Geachte Dames en Heren Kamerleden, Geachte Dames en Heren Senatoren,
Bij deze heb ik de eer, in mijn hoedanigheid van kiezer, bezwaar in te dienen
tegen de verkiezingen van 10 juni 2007.
Het is bekend dat door de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-

Vilvoorde niet alle kiezers en kandidaten van dit land op dezelfde wijze worden
behandeld. Ik verwijs uitdrukkelijk naar de talrijke resoluties van het Vlaams
Parlement (o.a. 10 december 2003 en 21 april 2004), van de provincieraad van
Vlaams-Brabant (dd. 5 november 2003 en 20 maart 2007) en van talrijke
gemeenten en provincies in gans Vlaanderen, die terecht stellen dat de huidige
regeling strijdig is met de grondwet en elke legitimiteit heeft verloren. Niet alleen
wordt de federale indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen alleen ten nadele van het Nederlands taalgebied - doorbroken, maar
daarenboven is er een flagrante discriminatie tussen de provincies, de gewesten
en de taalgebieden.
Dit alles geldt nog meer nu het Grondwettelijk Hof bij arrest nr.73/2003 van 26
mei 2003 de huidige regeling discriminerend en ongrondwettelijk verklaard heeft
en de wetgeving volgens dit arrest reeds tijdens de vorige legislatuur aangepast
had moeten worden (in dit verband verwijzen we onder meer naar (E. Maes,
"Recht naar ongrondwettige verkiezingen", Juristenkrant, 2007, P. Van Orshoven
in Tertio nr 376 van 25 april 2007 en M. Storme, "De verkiezingen zijn
ongrondwettig volgens huidige kieswet", Brussels Journal,
http://www.brusselsjournal.com/node/1865/print).
Daarom meen ik dat de verkiezingen die op 10 juni jl. zijn gehouden
ongrondwettig en derhalve ongeldig zijn, zowel voor de Kamer als voor de
Senaat. De door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie tussen kiezers
en kandidaten van verschillende provincies, geldt immers in nog grotere mate
wanneer de discriminatie gebeurt tussen taalgebieden, vermits deze laatste één
van de meest essentiële onderverdelingen zijn in de federale structuur.
Vierentwintig colleges van burgemeester en schepenen van gemeentebesturen
van Halle-Vilvoorde hebben om die reden hun medewerking aan de organisatie
van de verkiezingen geweigerd. Meer dan 183 burgers hebben eveneens om
dezelfde redenen geweigerd om te zetelen in een stem- of telbureau. Zij lopen
kans vervolgd te worden, terwijl ze niets anders hebben gedaan dan de grondwet
en de rechtsstaat te eerbiedigen.
Met oprechte hoogachting,
(Naam en handtekening)"
-------------------------------------------Het initiatief om een bezwaarschrift in te dienen werd gelanceerd door de werkgroep
BHV in het kader van de actie burgerzin voor de splitsing van BHV. Meer uitleg is te
vinden op de webpagina http://www.haviko.org/Word_Dienstweigeraar.htm
Voor de werkgroep BHV
Vlaams Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Taal Aktie Komitee,

Guido Moons en Francis Stroobants

