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Open brief aan de Vlaams-Brabantse gemeenten
Oproep tot steun aan de BHV-dienstweigeraars
De Vlaams-Brabantse gemeentebesturen hebben steeds het voortouw genomen in de acties voor de
splitsing van BHV. Zij hebben hun nek ver uitgestoken. Zo hebben vele gemeenten geweigerd om de
kiezerslijsten op te stellen, om de kiesbrieven te versturen of de Franstalige aanplakbrieven van de
kiesverrichtingen op te hangen in hun gemeente. De minister van Binnenlandse Zaken dreigde toen met
sancties en gerechtelijke actie. Een aantal burgemeesters werd zelfs voor de rechtbank gedaagd door het
FDF en moest politieverhoren ondergaan.
Dit alles terwijl de gemeentebesturen niets anders deden dan de grondwet eerbiedigen door te weigeren
mee te werken aan een ongrondwettelijke verklaarde wet (arrest Grondwettelijk Hof van mei 2003).
De werkgroep BHV heeft, samen met de Vlaamse bevolking, de gemeentebesturen en burgemeesters
massaal gesteund, met acties en betogingen. Hoogtepunten waren de betoging in Halle in 2004 en de
meetings in Overijse (2005) en Halle (2007). Eén van deze acties was de oproep om niet mee te werken
aan de organisatie van deze verkiezingen uit gewetensbezwaren en burgerzin, gericht aan alle burgers in
Vlaanderen en Brussel. Meer dan 1500 burgers hebben zich daarop als kandidaat BHV-dienstweigeraar
gemeld. Onder hen werden er 187 aangesteld om te zetelen en hebben dus effectief hun oproeping
geweigerd (hiervan 132 in Vlaams-Brabant). Van deze 187 burgers werden er tot nu toe 68 gedagvaard
(hiervan 60 in Vlaams-Brabant), en reeds 47 werden ook effectief veroordeeld tot boetes die variëren
tussen 275 en 600 euro + gerechtskosten.
Een initiatief voor geldelijke steun aan de dienstweigeraars is spontaan op gang gekomen. Inderdaad,
de gemeenteraden of colleges van burgemeester en schepenen van Meise, Affligem, Lennik, Ternat,
Gooik en Sint-Pieters-Leeuw hebben reeds uit eigen beweging financiële steun toegezegd, vele andere
Vlaams-Brabantse gemeenten en steden (zoals de stad Halle) overwegen dit voorbeeld te volgen. We
willen deze gemeenten danken voor hun initiatief dat een hart onder de riem is voor de betrokkenen.
Met deze brief wil het Halle-Vilvoorde Komitee nu ook uw gemeente uitnodigen om dit voorbeeld te
volgen en solidair te zijn met de dienstweigeraars door uw financiële steun.
Deze geldelijke steun heeft naast de materiële ook een zeer belangrijke morele waarde voor de
betrokkenen. Het feit zich gesteund te weten door de democratisch verkozen gemeenteraad en door het
gemeentebestuur is een uiterst belangrijke morele opsteker die bewijst dat de gemeente haar burgers niet in
de steek laat. Het is tevens een belangrijk signaal aan de federale politici om deze discriminatie op te
heffen in uitvoering van een dwingend arrest van het Grondwettelijk Hof.
Practisch kan de steun best overgemaakt worden door een subsidie te verlenen aan het Halle-Vilvoorde
Komitee (Beatrijslaan 6, Grimbergen, rekening 436-6257621-16) dat instaat voor de verdediging van de
gedagvaarde dienstweigeraars.
Met oprechte dank en vriendelijke groet,
Voor de werkgroep BHV,
i.o. Johan Laeremans, secretaris
Francis Stroobants (voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee) - Guido Moons (voorzitter VVB-werkgroep
BHV)
E-post: secretariaat@haviko.org
De werkgroep BHV groepeert de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde Komitee en het Taal Aktie Komitee
onder de auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV).
Meer informatie over de actie burgerzin vindt u op http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm
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