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Stand van zaken dienstweigeringsactie 2004
Op de vooravond van de verkiezingen kan een voorlopige balans opgemaakt worden
van de tweede nationale dienstweigeringsactie 2004. De dienstweigeraars roepen
gewetensbezwaren in en weigeren in een stem- of telbureau te zetelen zolang de
ongrondwettige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.
Niet minder dan 52 dienstweigeraars hebben effectief dienst geweigerd en dit aan
het Halle-Vilvoorde Komitee en de Vlaamse Volksbeweging reeds bevestigd. Onder
hen ook een aantal voorzitters van stem- en telbureau’s.
Ook de voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee zelf werd in extremis (op 8 juni)
nog opgeroepen. Hij weigert nu reeds voor de derde opeenvolgende keer te zetelen.
Geografisch is de spreiding als volgt : 26 dienstweigeraars in Vlaams-Brabant (allen
uit Halle-Vilvoorde), 15 in Oost-Vlaanderen, 4 in Antwerpen, 4 in West-Vlaanderen en
3 in Limburg. Opvallend is het groot aantal weigeraars in Overijse (5), Grimbergen (6)
en Halle (4). Gezien het feit dat het so wie so al moeilijk is om de bureau’s te
bemannen, is het duidelijk dat de actie de organisatie van de verkiezingen ernstig
begint te storen, hetgeen o.m. moge blijken uit het feit dat nog op 9 juni bijzitters
werden aangeschreven.
Van de 20 dienstweigeraars uit 2003 werden er 6 opnieuw opgeroepen, zij
weigerden allen voor de tweede keer. Samen met de 14 niet heropgeroepen
dienstweigeraars loopt het aantal dus op tot 66.
Opmerkelijk is ook dat aan 1 dienstweigeraar (uit Overijse) geantwoord werd dat zijn
reden aanvaard werd.
Eerder werd een dienstweigeraar bij de verkiezingen van 18 mei 2003 vrijgesproken
door het Hof van Beroep te Gent. Voor een tweede volgt uitspraak door hetzelfde Hof
te Gent op 29 juni a.s. Intussen werd een derde dienstweigeraar van de verkiezingen
van 18 mei 2003 gedagvaard, ditmaal te Mechelen. De 17 andere dienstweigeraars
werden niet vervolgd.
De VVB en het Halle-Vilvoorde Komitee wijzen er uitdrukkelijk op dat alleen de
dienstweigeraars die hun dienstweigering vooraf bij aangetekend schrijven hebben
gemotiveerd en zich bij de organisaties hebben aangemeld op hun steun kunnen
rekenen.
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