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Persmededeling 7 december 2004
Dienstweigeraar verkiezingen 13 juni 2004 gedagvaard voor correctionele
rechtbank te Gent
Op 9 december a.s. moet voor de correctionele rechtbank te Gent (Kamer 22D) een
vrouw terechtstaan omdat ze – op grond van principiële bezwaren tegen de
ongrondwettelijke kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde – weigerde haar taak op te
nemen als bijzitter in een stembureau voor de Europese verkiezingen.
Zij gaf hiermee gevolg aan de oproep van het Halle-Vilvoorde Komitee en van de
Vlaamse Volksbeweging om bij de verkiezingen van 13 juni 2004 te weigeren in een
stem- of telbureau te zetelen zolang de ongrondwettige kieskring Brussel-HalleVilvoorde niet gesplitst is. Deze tweede oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid
kende een stijgend succes : er waren 56 effectieve dienstweigeraars, bijna een
verdrievoudiging tegenover de campagne van 2003. Tot op heden werden geen
andere dienstweigeraars voor de verkiezingen van 2004 gedagvaard. Wel werd –
ook in Gent – nog één voorstel tot minnelijke schikking door betaling van een boete,
afgewezen.
De dagvaarding te Gent is dus de eerste vervolging van een dienstweigeraar uit de
“lichting 2004”. De verdediging pleit o.m. dat enkel het Assisenhof bevoegd is daar
het om een politiek misdrijf gaat, nl. een globale politieke oproep met het doel de
verkiezingen onmogelijk te maken of te belemmeren. De verdediging vraagt ook dat
de behandeling van de zaak met het oog op een goede en eerlijke rechtsbedeling
zou uitgesteld worden tot na de aangekondigde splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde.
Het ziet er immers naar uit dat de met de grondwet strijdige kieskring binnen zeer
korte tijdspanne (“onverwijld”) ook effectief zal opgeheven worden, gezien het
engagement van de Vlaamse partijen in het regeerakkoord “vertrouwen geven,
verantwoordelijkheid nemen” en het door de Vlaamse partijen neergelegde
gezamenlijke wetsvoorstel. Indien, zoals verwacht, de kieskring onverwijld gesplitst
wordt, zou dit de stelling van de dienstweigeraars ondersteunen en derhalve een
zeer belangrijke invloed kunnen en moeten hebben op de behandeling van de zaak.
Er weze verder aan herinnerd dat van de lichting “2003” drie van de twintig
dienstweigeraars werden vervolgd. Het Hof van Beroep te Gent sprak één van hen
vrij (arrest van 29 april 2004), terwijl een andere Kamer van hetzelfde Hof van
Beroep een dienstweigeraar veroordeelde tot een boete van 500 Euro (arrest van 29
juni 2004). De derde dienstweigeraar werd door de correctionele rechtbank te
Mechelen vrijgesproken op grond van verjaring (vonnis van 18 augustus 2004).
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