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Beroep dienstweigeraar afgewezen
Gisteren heeft de 4de Kamer van het Hof van Beroep te Gent uitspraak gedaan in de
zaak van de echtgenote van VVB-voorzitter Guido Moons, die omwille van de nietsplitsing van de ongrondwettige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, weigerde te
zetelen in een telbureau bij de federale verkiezingen van 18 mei 2003.
Het Hof van Beroep bevestigde het vonnis van de Correctionele rechtbank in Eerste
Aanleg en veroordeelde Mevrouw Moons tot een boete van 500 Euro.
Eerder werd een dienstweigeraar bij de verkiezingen van 18 mei 2003 nochtans
vrijgesproken door het Hof van Beroep te Gent (10de Kamer). Het is verwonderlijk
dat binnen hetzelfde Hof van beroep, voor gelijkaardige zaken, verschillende
uitspraken worden gedaan.
Intussen werd een derde dienstweigeraar bij de verkiezingen van 18 mei 2003, meer
dan 1 jaar na de feiten, toch nog voor de correctionele rechtbank gedagvaard te
Mechelen, waar de zaak behandeld wordt op 18 augustus a.s..
Blijkbaar hebben de overbelaste hoven en rechtbanken toch tijd genoeg om goed
menende burgers, die uit gewetensnood en uit eerbied voor de grondwet weigeren te
zetelen, te vervolgen, terwijl andere – ernstige – zaken onbehandeld blijven liggen.
VVB en Halle-Vilvoorde Komitee herinneren eraan dat ook voor de jongste
Europese verkiezingen van 13 juni 2004 meer dan 56 effectieve dienstweigeraars
zijn aangemeld, waarvan 26 in Halle-Vilvoorde alleen. Opmerkelijk is ook dat aan 1
dienstweigeraar (uit Overijse) geantwoord werd dat zijn reden aanvaard werd.
VVB en Halle-Vilvoorde Komitee bevestigen nogmaals dat de actie zal blijven lopen
totdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zal zijn gesplitst in overeenstemming met
de grondwettelijke indeling van het land. Ze roepen de Vlaamse partijen op woord te
houden en onmiddellijk – buiten het forum en zonder toegevingen – de kieskring te
splitsen en aldus een einde te maken aan de ongrondwettige verkiezingen voor
Waalse en Frans-Brusselse lijsten in Vlaanderen.
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