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Roeselaarse rechter tipt namen aan parket én vervangers
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ROESELARE - Wie de BHV-kwestie inroept als reden om niet te zetelen als voor- of bijzitter van
een stem- of telbureau op 13 juni, is bij de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf aan het verkeerde
adres. Nolf zal hun namen niet alleen doorspelen aan het parket maar ook aan hun vervangers, zodat
die een schadevergoeding kunnen eisen.
Als voorzitter van het kantonhoofdbureau moet de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf 980 mannen
en vrouwen zien te vinden om te zetelen als voor- of bijzitter van een stem- of telbureau op 13 juni.
De oproepingsbrieven zijn intussen de deur uit. Maar twee advocaten die waren aangezocht als
voorzitter van een telbureau antwoordden prompt daar geen zin in te hebben wegens de BHVkwestie.
Vrederechter Nolf reageert furieus en geeft hen tot maandagmiddag de tijd om op hun weigering
terug te keren. 'Ik aanvaard de discussie over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde niet als reden
om niet te moeten zetelen. Volharden ze toch, dan zal ik tegen die mensen niet alleen een klacht
indienen bij het parket. Aangezien ik een vervanger moet aanduiden, maken zij iemand anders
slachtoffer van hun weigering, iemand die mogelijk al gemaakte afspraken voor zondag 13 juni toevallig ook vaderdag - zal moeten afzeggen. Om die slachtoffers de kans te geven zich burgerlijke
partij te stellen en een materiële en/of morele schadevergoeding te eisen, zal ik de namen van de
weigeraars doorspelen aan zij die hen moeten vervangen.'
Nolf plaatst zijn opmerkelijke actie in het beleid van Justitie om meer aandacht te besteden aan de
belangen van het slachtoffer dan aan die van 'de dader'.
Plicht tot dienstbaarheid
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'Zeker van advocaten kan ik een dergelijk excuus niet aanvaarden. Het kieswetboek wijst hen
uitdrukkelijk aan om een rol te spelen in het raderwerk van de verkiezingen. Door hun juridische
capaciteiten hebben zij de plicht tot dienstbaarheid. Als kandidaat-voorzitters van een stembureau
wordt van hen een neutrale opstelling verwacht, waarbij ze afstand doen van hun filosofische of
politieke opvattingen.'
'De enige consequentie van het pseudoheldhaftige optreden van die mensen is dat zij mij verplichten
om een ander slachtoffer uit te kiezen. Welnu, dan vind ik dat ik het recht heb om hun naam bekend
te maken aan hun slachtoffers.'
Volgens Nolf schendt hij daarmee de privacy van de weigeraars niet. 'Als voorzitter van het
hoofdbureau reken ik het tot mijn informatieplicht om de slachtoffers de instrumenten aan te reiken
om naar de rechter te stappen. Het zal uiteindelijk het parket zijn dat beslist of er wordt vervolgd en
de correctionele rechtbank zal oordelen of er sprake is van een inbreuk of schade.'
Die schade kan volgens Nolf van morele of materiële aard zijn. 'Dat kan gaan van zogenaamde
genoegenschade door het missen van een vrije zondag, tot schade door het moeten afzeggen van al
genomen engagementen. Bij verkeersongevallen wordt dergelijke schade ook al sinds jaar en dag in
aanmerking genomen.'
'Wie principiële bezwaren rond BHV heeft, kan die op 13 juni trouwens zelf formuleren op het
proces-verbaal van de stemverrichtingen. De mogelijkheid bestaat om te noteren dat u onder
voorbehoud uw materiële medewerking verleent aan de kiesverrichtingen', besluit Nolf.
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