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Brussel, 12 april 2007
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Betreft: Oproep om te weigeren uw medewerking te verlenen aan de organisatie van
de ongrondwettelijke federale verkiezingen van 10 juni 2007.
Zoals u weet hebben een groot aantal gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde (25 tot nog
toe) geweigerd hun medewerking te verlenen aan de organisatie van de verkiezingen van 10
juni omdat deze strijdig zijn met de grondwet. De motivatie van de gemeentebesturen wordt
omstandig toegelicht in de resolutie goedgekeurd door de colleges van burgemeesters en
schepenen, aangehecht in bijlage.
Uw beroepsgroep draagt eveneens een zeer grote verantwoordelijkheid bij de materiële
organisatie van de verkiezingen van 10 juni, omdat uit uw midden een groot aantal
voorzitters en bijzitters van stemopnemings- en telbureau's opgeroepen wordt.
Ook aan velen onder u zal de federale regering inderdaad vragen om uw medewerking te
verlenen aan het organiseren van deze verkiezingen die manifest strijdig zijn met de
grondwet (o.a. wegens niet uitvoering van het arrest van het Arbitragehof nr. 72/2003 van 26
mei 2003, zie bijlage); dit terwijl u als jurist meer dan wie ook de draagwijdte en het belang
van de grondwet beseft als hoogste moreel gezag van het land en opperste beschermer van
de democratie.
Wij doen dan ook een beroep op u om het voorbeeld van de gemeentebesturen te volgen en
uit gewetensbezwaar en burgerzin uw medewerking te weigeren als voorzitter of bijzitter.
Omstandige toelichting van deze actie "burgerzin", georganiseerd onder de auspiciën van het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), is te vinden op de webstekken
http://www.burgerzin.be en http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm . Alle
relevante informatie kan eveneens zeer gemakkelijk afgehaald worden als pdf bestanden via
http://haviko.org/teksten/standtekst.htm .
Om u van dienst te zijn, zijn we zo vrij hieronder een typebrief bij te voegen die u kan
gebruiken in uw antwoord op een eventuele oproeping als voorzitter of bijzitter. Deze brief
kan ook afgehaald worden als MSWord bestand op hogervermelde webstek.
Om het aantal deelnemers aan de actie bij te houden vragen wij u om, indien u wenst deel te
nemen, u in te schrijven via het webformulier van het Halle-Vilvoorde Komitee, door te
klikken op: http://haviko.org/cgi-bin/antwoord.cgi .
Met de meeste hoogachting,
Francis Stroobants
Voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee

Guido Moons
Politiek Secretaris Vlaamse Volksbeweging

Bijlagen: (1) Modelbrief ; (2) Resolutie goedgekeurd door 25 gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde

MODELBRIEF DERDE ACTIE BURGERZIN– VERKIEZINGEN 10 JUNI 2007
(deze titel verwijderen in uw persoonlijke brief – voor verdere inlichtingen, zie:
http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm )
(Uw naam en adres)
(Gemeente), (Datum)
Aangetekend
(vergeet niet een kopie bij te houden evenals het bewijs van aangetekende zending)
Aan de voorzitter van …. (zie oproepingsbrief)
(Adres bestemmeling)
Geachte Voorzitter,
Betreft : verkiezingen 10 juni 2007
Ik heb kennis genomen van mijn aanstelling als (….)
van stembureau/stemopnemingsbureau nr (…..)
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik omwille van gewetensbezwaren, politieke redenen
en uit burgerzin niet kan zetelen.
Ik sluit mij aan bij de oproep van het Halle-Vilvoorde Komitee en de VVB, onder auspiciën
van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, om mijn medewerking te weigeren aan
de organisatie van alle verkiezingen in Vlaanderen waarbij de grondwettelijke indeling van
het land in taalgebieden, gewesten en provincies niet wordt geëerbiedigd, en waarbij de
Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten op discriminerende wijze worden voorgelegd
aan kiezers uit het Nederlands taalgebied.
Met deze actie, die de morele steun heeft gekregen van ontelbare Vlaamse
vooraanstaanden, en die aansluit bij de acties van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde,
wil ik het houden van verkiezingen waarbij Waalse en Frans-Brusselse lijsten in het
Nederlands taalgebied aan de kiezer worden voorgelegd, onmogelijk maken. Ik verwijs ook
uitdrukkelijk naar de talrijke resoluties van het Vlaams Parlement en van gemeenten en
provincies in gans Vlaanderen, die stellen dat de huidige regeling strijdig is met de grondwet
en elke legitimiteit heeft verloren, en naar het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 29
april 2004, waarbij een dienstweigeraar werd vrijgesproken. Dit alles geldt nog meer nu het
Arbitragehof bij arrest nr.73/2003 van 26 mei 2003 de huidige regeling discriminerend en
ongrondwettelijk verklaard heeft,.
Zolang de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is overeenkomstig de
grondwettelijke indeling van het land, en de overheid dus zelf de grondwet niet naleeft, kan
ze van mij in redelijkheid niet verwachten dat ik mijn medewerking verleen aan de
organisatie van die ongrondwettige verkiezingen en kan ik die medewerking ook in eer en
geweten niet verlenen.
Met oprechte hoogachting,
(uw handtekening)
(uw naam)

