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VIERDE BHV-DIENSTWEIGERINGSACTIE TEGEN ONGRONDWETTIGE
EUROPESE VERKIEZINGEN
EN
KLACHT TEGEN BELGIE VOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS TEGEN VIER VEROORDELINGEN VAN
BHV-DIENSTWEIGERAARS
De werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging en Taal Aktie
Komitee) start voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 voor de vierde (en hopelijk
laatste) keer een actie BHV-dienstweigering uit burgerzin.
Aan al wie voor de Europese verkiezingen in Halle-Vilvoorde aangesteld wordt als voorzitter
of bijzitter van een stembureau (’s voormiddags) of een telbureau (’s namiddags) wordt
gevraagd elke medewerking te weigeren op grond van de ongrondwettigheid van de
Europese verkiezingen in Halle-Vilvoorde. BHV-dienstweigeraars kunnen rekenen op
juridische bijstand van de werkgroep BHV op voorwaarde dat zij vooraf zijn ingeschreven via
de website (www.haviko.org) en (o.a.) hun dienstweigering binnen 48 uur na hun aanstelling
bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau hebben
gemeld. Alleen wie met zijn weigering oprecht uit verzet tegen de ongrondwettigheid opkomt,
kan op bijstand rekenen.
Wie alleen aangesteld wordt voor een telbureau van het Vlaams Parlement heeft natuurlijk
geen reden om dienst te weigeren vermits voor de Vlaamse verkiezingen de ongrondwettige
kieskring BHV niet bestaat.
Deze vierde BHV-dienstweigeringsactie sluit aan bij de acties van een vijftiental gemeenten
uit Halle-Vilvoorde die eveneens hun medewerking aan de EU-verkiezingen weigeren.
Bij de vorige actie in 2007 schreven meer dan 1500 personen zich in als BHVdienstweigeraar. Uiteindelijk werden er een 200-tal effectief opgeroepen. Een kleine zeventig
onder hen werden strafrechtelijk vervolgd (daar had het parket blijkbaar wel tijd voor) ! Er
werden evenwel slechts vier voorwaardelijke veroordelingen uitgesproken. Alle andere zaken
zijn uiteindelijk verjaard. Er werden ook vrijspraken bekomen: door het Hof van Beroep te
Gent, bij arrest van 29 april 2004, en door het Hof van Beroep te Brussel op 20 mei 2008. Dit
laatste arrest werd evenwel vernietigd door een zeer betwistbaar arrest van het Hof van
cassatie van 9/1/2009, waarna uiteindelijk verjaring volgde.
Tegen de 4 veroordelingen door het Hof van beroep te Gent, en tegen de vernietiging van de
vrijspraak door het Hof van cassatie werd op 7 april 2009 klacht tegen België ingediend bij
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Een samenvatting van de
klachten vindt u in bijlage. De tekst van het verzoekschrift kan afgeladen worden van de
website van het Halle-Vilvoorde Komitee: www.haviko.org .
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Meer info over de dienstweigeringsactie vindt u in bijlage en op www.haviko.org

