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Stand van zaken dienstweigeringsactie
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 door
voorzitter Hugo Portier ondersteund.
Van de meer dan 300 kandidaten die zich hadden aangemeld voor dienstweigering
hebben er intussen 16 bevestigd dat ze ook werden opgeroepen om te zetelen en
dat ze effectief hebben geweigerd. Waarschijnlijk volgen er in de komende dagen
nog meer aanmeldingen.
De organisatoren zijn tevreden over dit resultaat. Het is immers de eerste keer dat de
actie wordt gevoerd. Bovendien is er een belangrijke drempelvrees te overwinnen en
moet rekening worden gehouden met de zware druk die door diverse instanties werd
uitgeoefend.
De organisatoren gaan ervan uit dat de dienstweigeraars – gezien de expliciete
politieke motivatie - niet zullen worden vervolgd. In elk geval wordt een stevige
juridische argumentatie in stelling gebracht, waarbij onder meer de politieke aard van
het misdrijf zal worden uitgespeeld. Politieke misdrijven kunnen immers alleen voor
het Assisenhof worden vervolgd. Bovendien zal de discriminatie van Vlaanderen
tegenover Wallonië in deze processen scherp aan de orde worden gesteld.
De organisatoren willen de actie bij de volgende verkiezingen met Waalse lijsten in
Vlaanderen – en dit is reeds in juni 2004 (Europees Parlement) – verder zetten, en
ook daarna nog, tot zolang de kieskring gesplitst is in overeenstemming met de
grondwettelijke indeling van het land.

Bedoeling is om het houden van Waalse en ongrondwettelijke verkiezingen in
Vlaanderen onmogelijk te maken of ernstig te bemoeilijken. Gezien het reeds
bestaande tekort aan voorzitters en bijzitters treedt een beduidend effect reeds op
met een relatief gering aantal dienstweigeraars.
Het is nu afwachten of het overbelaste Belgische Gerecht een repressie zal voeren
tegenover burgers 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.
Meer informatie vindt u op de webstek : haviko.org
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