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 Een officiëler protest dan een
proces-verbaal is moeilijk denkbaar,
maar vraagt wel vier uur inzet van de
'verbalisant'  

26/05/10 06u37

Voor voorzitters en bijzitters die vanwege B-H-V dienst weigeren op 13
juni bestaat er een elegante uitweg: het proces-verbaal. Wie niet met die
noodoplossing wil meewerken, riskeert een proces. Niet vanwege de
staat, maar vanwege degenen die de voor- of bijzitter vervangen. Zeg
maar, de buren. Jan Nolf is vrederechter in Roeselare.

Afhankelijk van de lokale politieke
hitte kan de organisatie van de
verkiezingen tot een veelvoud aan
werkuren leiden in vergelijking met
vorige stembusgangen. Dat heeft te
maken met het algemene
ongenoegen ("wéér gaan
stemmen", "wéér gaan zitten") en met de B-H-V-dienstweigeraars.

Wie de stemplicht naast zich neerlegt, berokkent niemand rechtstreeks schade:
de stomme van Portici blijft alleen maar monddood aan de zijlijn staan, en die
geldboete wordt toch niet geïnd. So what's the problem? Leve de luie zetel en
sport op tv.

Anders is het voor de 'spelers' die weigeren de machine te doen draaien. Wie
niet wil zetelen als voor- of bijzitter van een stem- of telbureau strooit zand in
het raderwerk. Zo ontstaan een domino-effect van vervangingen, en een lange
rij van geërgerde wachtenden bij onvolledige stembureaus. Nu heb ik sinds jaar
en dag de gewoonte om recalcitrante opgeroepenen te vragen om wat
empathie: "Hoe zou u zich voelen als u een 'werkweigeraar' zou moeten
vervangen?"

No-nonsenseaanpak
Het is een legitieme vraag. Als vrederechter, die dagelijks geconfronteerd wordt
met lekkende plafonds, doodzieke patiënten en haastige schuldeisers, huldig ik
een no-nonsenseaanpak, om zelfs in geval van grote polemiek toch
operationeel te blijven.

Nu gelden in principe drie excuses om niet te moeten zetelen als voor- of
bijzitter van een stem- of telbureau: ziekte, vakantie in het buitenland of
werkverplichtingen. Weigeren wegens B-H-V hoort daar dus niet bij. Maar er
bestaat wel een creatieve oplossing voor dat probleem. Zoals bij vorige B-H-V-
besmette verkiezingen bied ik mijn 'gewetensbezwaarden van één dag' de kans
tot intellectuele eerlijkheid: ik stel voor dat ze hun bezwaren formuleren in het
zogenaamde 'proces-verbaal van de stemverrichtingen', zodat ze onder dat
voorbehoud, en met vermelding van deze exceptie van onwettigheid, hun
materiële medewerking aan de verrichtingen verlenen.

Dit nuchter overleg heeft tot dusver altijd gewerkt, en zelfs tot prettige
samenwerking geleid. Eigenlijk raar dat ik dit moet uitleggen, want het pv
voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid opmerkingen te maken. Een méér officiële
wijze om te protesteren dan bij 'proces-verbaal' is moeilijk denkbaar, alleen
vraagt het wél vier uur inzet van de 'verbalisant'.

Misschien is dát wel te veel gevraagd? Een vliegtuigticketje met Ryanair
boeken vind ik toch maar slapjes, als je je écht ernstige vragen stelt bij de
grondwettigheid van de nakende verkiezingen.

Het meewerken 'onder voorbehoud' is een formule die in alle takken van de
rechtspraktijk de uitweg biedt tussen het opgestoken vingertje van het eigen
gelijk, en het beschuldigende vingertje naar de ander. Het is een noodbrug
wanneer het water te diep is en niemand zich nat wil maken.

Wie met die noodoplossing niet loyaal wil meewerken, geeft te kennen dat er
een andere agenda in het spel is. Dat men gewoon geen goesting heeft om te
gaan zitten, bijvoorbeeld.

Nochtans geldt een algemeen principe in de rechtsspraak (artikel 1.382
Burgerlijk Wetboek), in de volksmond bekend als 'potje breekt, potje betaalt'.
'Dienstweigeraars' moeten beseffen dat ze het werk op een vervanger
afwentelen. Die vervanger is in feite dus 'slachtoffer' van een 'dader'. Vanuit dat
perspectief wordt het logisch dat een vervangende voorzitter of bijzitter zich
burgerlijke partij stelt voor de schade die hij of zij geleden heeft doordat de

EXTRA

ARTIKELS
Vlaams regeerakkoord op weg naar geschiedenis
Aan de gewetensbezwaarden van 13 juni
Is het wel verstandig dat ik iets over N-VA schrijf?

MEER OVER  Verkiezingen 2010 , Politiek

MULTIMEDIA

Aan de gewetensbezwaarden van 13 juni

5 MEEST RECENTE
13u35 BBTK ontslaat 5 personeelsleden

13u25 Minstens 22 doden bij aanslag in Pakistan

13u18 Lierse speelt voor het goede doel tegen
Willem II

13u16 Koe met BSE aangetroffen in Tilburg

13u16 Overvloedige regenval van 14 juli erkend
als ramp

5 MEEST GELEZEN
Geybels ging over de grens drugs kopen met
Luyten

Standpunt Yves Desmet: Dom

De Gucht: "Waalse politici schatten het nog altijd
fout in"

Radicale prediker roept op Wilders te onthoofden

Brand geblust na explosie boorplatform in Golf
van MexicoAlexander De Croo als 15-jarige op tv

Linda De Win morgen aan banden
gelegd in Kamer?

Regeringscrisis in beeld

FOTOREEKS

39 ministers houden Belgische top in
Egmontpaleis

FOTOREEKS

http://www.demorgen.be/degedachte/rss.xml
http://www.demorgen.be/dm/nl/987/weather/application.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/987/weather/application.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3404/video/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/4894/fotobanden/application.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/1361/televisie/integration/nmc/frameset/varia/tv.dhtml
http://www.demorgen.be/krant
http://www.demorgen.be/
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/985/Sport/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/986/geld/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/1007/Muziek/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5376/Planet-Watch/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5400/Technocity/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2907/Magazine/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/984/cultuur-media/index.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1110541/2010/05/27/Vlaams-regeerakkoord-op-weg-naar-geschiedenis.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1110061/2010/05/26/Aan-de-gewetensbezwaarden-van-13-juni.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1110086/2010/05/26/Is-het-wel-verstandig-dat-ik-iets-over-N-VA-schrijf.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/article/pagedList.do?language=nl&navigationItemId=982&navigation=home&nodeId=707974394&nodeTitle=Verkiezingen-2010
http://www.demorgen.be/dm/article/pagedList.do?language=nl&navigationItemId=982&navigation=home&nodeId=152&nodeTitle=Politiek
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1153003/2010/09/03/BBTK-ontslaat-5-personeelsleden.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1153016/2010/09/03/Minstens-22-doden-bij-aanslag-in-Pakistan.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3325/Eerste-Klasse/article/detail/1153002/2010/09/03/Lierse-speelt-voor-het-goede-doel-tegen-Willem-II.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1153001/2010/09/03/Koe-met-BSE-aangetroffen-in-Tilburg.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1153012/2010/09/03/Overvloedige-regenval-van-14-juli-erkend-als-ramp.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1152600/2010/09/02/Geybels-ging-over-de-grens-drugs-kopen-met-Luyten.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1152324/2010/09/02/Dom.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1152367/2010/09/02/De-Gucht-Waalse-politici-schatten-het-nog-altijd-fout-in.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1152853/2010/09/03/Radicale-prediker-roept-op-Wilders-te-onthoofden.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1152726/2010/09/02/Toch-olie-gelekt-na-explosie-boorplatform.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3824/Binnenland/video/detail/1103338/Alexander-De-Croo-als-15-jarige-op-tv.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3824/Binnenland/video/detail/1099222/Linda-De-Win-morgen-aan-banden-gelegd-in-Kamer.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/photoalbum/detail/1/1098024/812371/0/Regeringscrisis-in-beeld.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/photoalbum/detail/1/1082128/797063/0/39-ministers-houden-Belgische-top-in-Egmontpaleis.dhtml


03/09/10 13:47De Morgen De Gedachte - Aan de gewetensbezwaarden van 13 juni (1110061)

Pagina 2 van 4http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1110061/2010/05/26/Aan-de-gewetensbezwaarden-van-13-juni.dhtml

ALLE ARTIKELS

Laat opnieuw kerkelijk recht geschieden
Advocaat Frank Judo verdedigt de 'parallelle justitie'. Judo is advocaat aan
de balie van Brussel en cohoofdredacteur van het tijdschrift Recht, ...

Omroepen en operatoren: één strijd
Pieter Ballon en Olivier Braet bemiddelen in de tv-oorlog. 'Telenet en
Belgacom TV maken ons product kapot', zo schreven VRT, VMMa en SBS
in een ...

Lees ook Vlaamse omroepen samen ten strijde tegen Telenet en
Belgacom TV

Beu
STANDPUNT  Veel is er ten goede niet veranderd sinds het laatste bezoekje
van preformateur Di Rupo aan de koning. Integendeel. De wat onhandige
poging om ...

Terug naar school achter tralies
Luk Vervaet klaagt staat van gevangenisonderwijs aan. Vervaet was leraar
Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis tot hem vorig jaar de ...

Dom
STANDPUNT  Iemand die intelligent genoeg is om een doktersdiploma te
behalen, is niet noodzakelijk slim genoeg om haar privéleven te beredderen.
Kim ...

Inhoudelijk zit de N-VA gewoon op het
tandvlees
Peter De Roover trekt 'la ligne rouge' van Bart De Wever. De Roover is
politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Wat houdt De
Wever ...

De ontdekking van het humanitair
entertainment
Koen Van den Broeck over inzamelacties van media. Koen Van den Broeck
is consultant bij EthiCom, adviesbureau voor fondsenwerving en ...

Tussen vijand nummer 1 en rugnummer 1
Karl Vannieuwkerke bij de dood van wielerkampioen Laurent Fignon. Karl
Vannieuwkerke is sportverslaggever bij de openbare omroep (vrt) en ...

Geen school in Mediocristan, maar
grenzeloze kennis in Extremistan
Paul Huybrechts: onderwijs moet durvers en excentriekelingen kweken,
geen uitvoerders. Paul Huybrechts is publicist en voorzitter van de Vlaamse
...

Belofte
STANDPUNT  "Pascal Smet is een politicus die het hoge woord niet schuwt,
maar hij moet wel beseffen dat deze uitspraak voortaan als een molensteen
om zijn ...

vorige 1 van 17  volgende

Laat opnieuw kerkelijk recht geschieden
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oorspronkelijk opgeroepene zijn opdracht heeft geweigerd te vervullen.

Een dergelijke benadering past uitstekend in een bestraffing waarbij niet alleen
de overheid, doch ook de steeds mondiger geworden burger een woordje
meespreekt, en dus minder gefrustreerd raakt, omdat hij dan zélf vat heeft op
het vervolg. Dat zal de eerst opgeroepene des te meer doen realiseren dat
zijn/haar weigering veel meer schade aanricht aan een buurman of buurvrouw
dan dat ze voordeel oplevert voor de 'principekwestie'.

Last but not least: 13 juni is het vaderdag. Ook voor mij en wijlen mijn vader.
Een KB van 14 juli 1952 eerde hem als werkweigeraar tegen het naziregime.
Tóén was werkweigeren een zaak van leven of dood.
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Dom
STANDPUNT  Iemand die intelligent genoeg is om een doktersdiploma te
behalen, is niet noodzakelijk slim genoeg om haar privéleven te beredderen.
Kim ...

Inhoudelijk zit de N-VA gewoon op het
tandvlees
Peter De Roover trekt 'la ligne rouge' van Bart De Wever. De Roover is
politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Wat houdt De
Wever ...

De ontdekking van het humanitair
entertainment
Koen Van den Broeck over inzamelacties van media. Koen Van den Broeck
is consultant bij EthiCom, adviesbureau voor fondsenwerving en ...

Tussen vijand nummer 1 en rugnummer 1
Karl Vannieuwkerke bij de dood van wielerkampioen Laurent Fignon. Karl
Vannieuwkerke is sportverslaggever bij de openbare omroep (vrt) en ...

Geen school in Mediocristan, maar
grenzeloze kennis in Extremistan
Paul Huybrechts: onderwijs moet durvers en excentriekelingen kweken,
geen uitvoerders. Paul Huybrechts is publicist en voorzitter van de Vlaamse
...

Belofte
STANDPUNT  "Pascal Smet is een politicus die het hoge woord niet schuwt,
maar hij moet wel beseffen dat deze uitspraak voortaan als een molensteen
om zijn ...

Laat de geest van democratie over de
wereldkerk neerdalen
De zaak-Vangheluwe en de Danneels-tapes hebben het imago van de kerk
in Vlaanderen grote schade toegebracht. Schrijver Bart Demyttenaere vreest
...

Lees ook Standpunt Yves Desmet: Schande

Chaos
STANDPUNT  Ik of de chaos. Dat was, niet eens rudimentair samengevat,
de boodschap van Elio Di Rupo aan de onwillige partijen CD&V en N-VA.
Daar valt, ...

Onze ondergang in Irak
De VS hebben hun laatste gevechtstroepen uit Irak teruggetrokken, maar de
aftocht betekent niet het einde van het geweld. De aanslagen van de ...

Waarom het geweld in Oost-Congo niet stopt
Koen Vlassenroot en Hans Hoebeke vragen meer druk op Congolese
regering. Koen Vlassenroot en Hans Hoebeke zijn Congo-experten.
Vlassenroot is ...

Krantencommentaren: Koning weigert ontslag
Di Rupo
Nadat N-VA en CD&V gisteren een laatste compromisvoorstel van de hand
hadden gewezen, trok Elio Di Rupo naar de koning om zijn ontslag aan te
...

Tijd voor volledige klaarheid
De letterlijke weergave van het gesprek tussen kardinaal Godfried Danneels
en de man die als kind en puber jarenlang seksueel werd misbruikt door ...

Wantrouwen
STANDPUNT  Honderd miljoen per jaar meer of minder voor Brussel.
Formeel gesproken zijn de regeringsonderhandelingen op dat ene punt
vastgelopen. De ...

Gezondheidszorg niet langer voor iedereen
De Belgische gezondheidszorg wordt in toenemende mate financieel
ontoegankelijk voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Maatregelen
om het ...

Onze ondergang in Irak
De VS hebben hun laatste gevechtstroepen uit Irak teruggetrokken, maar de
aftocht betekent niet het einde van het geweld. De aanslagen van de ...

Hoe het genocidekrediet toch een schuld
werd
Kris Berwouts hoopt dat het VN-rapport het Rwandadebat zal objectiveren.
Berwouts is Congokenner en werkt al vijftien jaar binnen de ngo-sector ...

Tussenstand: Wie schrijft die blijft en kan
premier worden
Politiek redacteur Jeroen Verelst maakt als opiniemaker van De Morgen een
balans op van de afgelopen week.

De financieringswet en de overheidsschuld
De mogelijke splitsing van de Belgische overheidsschuld staat opnieuw in
de belangstelling. De laatste keer dat dit gebeurde, was in het begin ...

Schande
STANDPUNT  Onderzoeksrechter De Troy moet alle dossiers teruggeven die
hij in beslag nam bij de commissie-Adriaenssens. Waarom dat zo is? We
hebben er het ...

Dienstverlening NMBS ontspoort
Met de lokettoeslag van 7 euro voor internationale treinbiljetten respecteert
de NMBS het eigen reizigerscharter niet, aldus Luc Desmedt en Johan ...

Toeslag
STANDPUNT  Het personeel van de internationale loketten in Brussel-Zuid
heeft een dag gestaakt als protest tegen de persoonlijke assistentietoeslag
die de ...

De calvarie in de Kivu
Marti Waals vraagt een krachtdadiger optreden van de VN in Congo. De
verkrachting van 150 vrouwen door rebellen in het Oost-Congolese dorp ...

Lees ook FDLR-rebellen ontkennen betrokkenheid bij verkrachtingen
Noord-Kivu
Lees ook Congo minimaliseert aantal verkrachtingen: "Niet meer dan in
Frankrijk"
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