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Onaanvaardbaar strenge veroordeling voor politieke dienstweigeraar
De correctionele rechtbank van Gent sprak zich vandaag uit over een vijftiental
personen die hun taak als voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau bij de
verkiezingen van 18 mei jl. niet hadden opgenomen. De straf was streng : 20 uren
gemeenschapsdienst of 500 Euro boete (en bij niet betaling van de boete,
vervangende gevangenisstraf). Aan één beklaagde werd niet de mogelijkheid
gelaten om de straf onder de vorm van gemeenschapsdienst te presteren : voor haar
alleen de boete. Reden : haar weigering maakte deel uit van een nationale
campagne van het Halle-Vilvoorde Komitee en de Vlaamse Volksbeweging voor
splitsing van de ongrondwettelijke kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
De strengste veroordeling was dus weggelegd voor de persoon die haar weigering
expliciet politiek gemotiveerd had op basis van de ongrondwettelijkheid van de
kieskringen. Door deze ongrondwettelijke kieskring worden de Waalse lijsten (MR,
PS, Ecolo, CDH, FN) tot tegen Mechelen en Aalst in Vlaanderen aan de kiezers
opgedrongen.
De bedoeling van de dienstweigeringsactie, die gesteund werd door het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en door meer dan 200 Vlaamse
vooraanstaanden, was de organisatie van Waalse verkiezingen in Vlaanderen te
boycotten. Het ging dus overduidelijk om een politieke actie met het doel de
organisatie van de verkiezingen te dwarsbomen.
De organiserende verenigingen zijn dan ook verbolgen dat de correctionele
rechtbank zich bevoegd verklaarde. Grondwettelijk is alleen het Assisenhof bevoegd
om te oordelen over politieke misdrijven, waarbij de organisatie van de politieke
instellingen wordt geviseerd. Eens te meer worden de grondwettelijke waarborgen en
vrijheden beperkend geïnterpreteerd.
Opvallend is ook dat de argumenten die ten grondslag liggen aan de politieke
dienstweigeringsactie, na de verkiezingen in feite door het Arbitragehof werden
bevestigd, vermits het Arbitragehof het recht van de provincie Vlaams-Brabant op
een eigen volwaardige provinciale kieskring erkende (arrest 26 mei 2003).
Het Halle-Vilvoorde Komitee klaagt aan dat de correctionele rechtbank geen oog had
voor de politieke argumenten en dat de politieke dienstweigeraar zwaarder werd
gestraft dan diegenen die zonder enige rechtvaardiging afwezig bleven. Personen
die oprecht bekommerd zijn om de eerbiediging van de grondwet, die de
onwettelijkheid van de federale wet aan de kaak stellen, en politiek geëngageerd
optreden zijn blijkbaar gevaarlijker.

In overleg met de betrokken dienstweigeraar zullen de verenigingen die tot de
dienstweigering hebben opgeroepen beroep aantekenen, teneinde alsnog in beroep
het politiek karakter van het “misdrijf” te laten erkennen, en een assisenproces af te
dwingen.
Het wekt verwondering dat het overbelaste gerecht blijkbaar wel tijd heeft om burgers
te vervolgen die op vreedzame wijze weigeren mee te werken aan verkiezingen die
flagrant in strijd zijn met de grondwettelijk vastgelegde fundamentele indeling van
het land in taalgebieden, gewesten en provincies.
Dat het gerecht bovendien het meest repressief optreedt tegen deze goedmenende
burgers die zich voor het algemeen belang inzetten, is schokkend.
Historiek :
In april 2002 lanceerde het Halle-Vilvoorde Komitee, onder de auspiciën van het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, en in samenwerking met de Vlaamse
Volksbeweging en TAK, een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid als protest
tegen de niet-splitsing van de kieskring Brusel-Halle-Vilvoorde. Door deze nietsplitsing worden Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen gehouden tot diep in
Vlaanderen. Een ongrondwettelijke en voor Vlaanderen onaanvaardbare situatie.
De organiserende verenigingen riepen daarom de Vlaamse burgers op om – op
grond van politieke en morele bezwaren – te weigeren de stem- en telbureau’s te
bemannen.
De oproep werd moreel ondersteund door meer dan 300 Vlaamse vooraanstaanden.
Ook op het Vlaams-nationaal zangfeest van 27 april 2003 werd de oproep
ondersteund.
Van de meer dan 300 kandidaten die zich hadden aangemeld voor dienstweigering
hebben er een twintigtal effectief dienst geweigerd.
Tot nog toe werd slechts één onder hen vervolgd. Wellicht niet toevallig betreft deze
eerste zaak de echtgenote van Guido Moons, de voorzitter van de Vlaamse
Volksbeweging.
Het is ook belangrijk aan te stippen dat de campagne van dienstweigering
uitdrukkelijk werd gemotiveerd door de overweging dat alle andere wettelijke
middelen en acties die sedert meer dan veertig jaar werden gevoerd geen enkel
gehoor vonden, hoewel de eis door de Vlaamse bevolking unaniem wordt gesteund
en zelfs deel uitmaakt van het Vlaamse regeerakkoord. Als alle andere middelen
falen blijft inderdaad alleen een vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid als
actiemiddel over.
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