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Inhoud: 
 

- Rechtszaak Hellebaut verschoven naar 4 november om 10 u. 
- Budget vredesopbouw 0,74 % van budget voor militaire 

defensie  
- Een andere politiek voor Afghanistan. 
- Climaxi: karavaan rond klimaat en sociale rechtvaardigheid. 
- Situering en korte geschiedenis van de rechtszaak van 4 

november. 
 

 

september - oktober - november 2009 
(driemaandelijks) 
 
 
 
 
VRAK-rekening: 001-1281217-20 
v.u.: Jan Hellebaut, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRAK – AKtie VRedesbelasting 
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem 

 
Tel.: 03/281 68 39; GSM 0499/138855; Fax: 03/281 68 79;  

E-mail: vrak@advalvas.be; Website: www.vrak.be  
Website: www.vrak.be 

 
                            Lid van  

 
 

Geen geld voor geweld 

 

Aandacht 
 
 

Rechtszaak belastingbetaler voor vrede, Jan 
Hellebaut opnieuw uitgesteld! 

 
Datum proces: 4 november 10 u.  

Hof van Beroep Brussel 
 



 
 De rechtszaak van fiscaal gewetensbezwaarde Jan Hellebaut is 
door de rechtbank voor de tweede maal uitgesteld. De 
oorspronkelijke datum was 3 juni 2009; daarna werd het 14 oktober 
om uiteindelijk 4 november te worden. 
 
 Jan kan in geweten geen belasting betalen voor het leger. Hij wil 
op geen enkele manier meewerken aan oorlog en geweld. Voor zijn 
belastinggeld dat nu naar het militaire apparaat gaat, verkiest hij 
een vredevolle bestemming. 
 
 U bent van harte uitgenodigd om deze pleidooien bij te wonen. 
Uw aanwezigheid is een grote steun voor Jan. 
 

Afspraak om 9.15 u op de trappen van het  
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel. 

 
 Bijkomende inlichtingen via vrak@advalvas.be of op 
0499/13.88.55. Webstek: www.vrak.be 
 
 (Voor een situering en korte geschiedenis van dit proces, zie onderaan in dit 
magazine.) 
 

 

 

 
Budget vredesopbouw 0,74% 
van budget militaire defensie! 

 
 



 Dit cirkeldiagram spreekt boekdelen. Het blauwe deel is het 
budget dat België in 2008 besteedde aan militaire defensie: 3,775 
miljard EUR (1). 
 Het rode streepje is het budget dat ons land besteedde aan 
vredesopbouw in 2008: 28,007 miljoen EUR (2). 
 Vredesopbouw is een onderdeel van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. 
 
 Het Belgisch budget voor vredesopbouw bedroeg in 2008 dus 
slechts 0,74 % van het bedrag dat aan militaire defensie besteed 
wordt. 
 
De aandacht ging daarbij vooral naar: 
➢ Opbouw en versteviging van de rechtsstaat 
➢ Opbouw van vrije en democratische media 
➢ Goed beheer van natuurlijke rijkdommen 
➢ Steun aan vredes- en electorale processen 
➢ Ontwapening, ontmijning, strijd tegen de verspreiding van kleine 
wapens, antipersoonsmijnen en fragmentatiebommen 
➢ Steun aan burgerslachtoffers van conflicten 
 
 De geografische focus lag hoofdzakelijk op het gebied van de 
Grote Meren, het Midden-Oosten, de Balkan en Azië. 
 
 Uit deze vergelijking kan duidelijk opgemaakt worden dat er nog 
een lange weg af te leggen is vooraleer er ook maar bij benadering 
evenveel of meer geld naar Vredesopbouw als naar het leger zou 
gaan. 
 
 Een manier om het budget Vredesopbouw drastisch te 
verhogen, ligt in het wetsvoorstel (3)  van de Aktie Vredesbelasting 
(VRAK) waarbij het gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire 
dienstplicht erkend wordt.  
 
 Velen beseffen het niet, maar we zijn met z’n allen fiscale 
soldaten. In 2007 ging 7,3 % van onze directe belastingen naar het 
leger of ongeveer 350 EUR per hoofd in België. 
 
 Bij een goedkeuring van het wetsvoorstel zou het deel van het 
belastinggeld van gewetensbezwaarde burgers dat nu naar het 
leger gaat naar een Vredesfonds gaan. In artikel 6 van het 
wetsvoorstel staat de bestemming van dit geld: 
 



Artikel 6 
 
Het Fonds financiert in België en in het buitenland: 
 
• de studie van niet-militaire verdediging en geweldloze 
conflictoplossing; 
• de vorming van de bevolking in geweldloze weerbaarheid en in 
de bescherming van onze democratische waarden; 
• de uitbouw van een geweldloos weerbaarheidssysteem; 
• de oprichting van bemiddelingsequipes voor niet-militaire 
conflictoplossing in België en in conflictgebieden in de wereld; 
• de bevordering van de mensenrechten en de democratische 
vrijheden; 
• de bevordering van de ontwapening; 
• de studie over de omschakeling van de wapenindustrie. 
 
 
 Zoals u kunt zien, is het takenpakket van het Vredesfonds zoals 
VRAK dit voorstelt uitgebreider dan wat bij de FOD te vinden is. Zo 
voorziet het Vredesfonds van de Aktie Vredesbelasting meer 
actieterreinen die gericht zijn op de structurele uitbouw van een 
duurzame vrede en -veiligheidsbenadering: zie de punten 1, 2, 3 en 
4 in ons artikel 6. 
 
 
(1) NAVO-cijfers militaire defensie 2008: 
www.nato.int/issues/defence_expenditures/index.html 
(2) FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking: 
http://www.diplomatie.be/nl/pdf/Activity%20report/2008/2008_NL_Activiteitenversla
g.pdf In het activiteitenverslag 2008 punt 2: dienstverlening en daar punt 4: 
vredesopbouw. 
(3) Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire 
bestemming van belastinggeld en voor de oprichting van een Vredesfonds: 
http://www.vrak.be.  
 

 
 
 



 Vandaag is het acht jaar geleden dat de jongste oorlog 
in Afghanistan begon. De balans is niet positief te noemen. 
VRAK ondertekende, samen met 40 organisaties de oproep 
aan de regering voor een andere politiek in Afghanistan. Dit 
artikel verscheen ook als opiniestuk in Le Soir van 
7/10/2009. 
 
 

Oproep aan onze regering : een 
andere politiek voor 

Afghanistan. 
 
 
 Acht jaar al duurt de uitzichtloze oorlog in Afghanistan, en we 
zien alleen maar een verdere, gewelddadige escalatie van het 
conflict die de hele regio dreigt te destabiliseren. België heeft de 
jongste maanden en jaren zijn engagement in de NAVO-missie 
ISAF in Afghanistan sterk opgedreven.  
 
 Meer en meer hooggeplaatste politici en militairen, rapporten 
van gezaghebbende experts en organisaties stellen dat de oorlog in 
Afghanistan niet kan gewonnen worden, zelfs niet als de militaire 
inspanningen zouden worden opgedreven. 
 
 Oorspronkelijk was de officiële opdracht van de NAVO-missie te 
zorgen voor stabiliteit en heropbouw. Maar vandaag is de 
onveiligheid in het land alleen maar gegroeid en is er van 
heropbouw amper sprake. De troepen van de zogenaamde 
‘Internationale Coalitie’ voeren bombardementen uit en proberen het 
terrein te controleren met tal van militaire operaties. De burgers 
betalen het gelag. Volgens de Verenigde Naties is het aantal 
slachtoffers in de eerste helft van 2009 gestegen met 24 procent ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.  
 ISAF is een oorlogsmissie zonder echt perspectief op vrede en 
een duurzame ontwikkeling. 
 
 De machthebbers hebben zich omringd met krijgsheren die 
bloed aan de handen hebben en er is grootschalige corruptie. 
Overheidsstructuren zijn zo goed als afwezig of werken niet. De 
jongste verkiezingen gingen gepaard met massale fraude. 
Mensenrechtenorganisaties maken melding van de groeiende 
autoritaire praktijken van de Afghaanse regering, het muilkorven van 



de pers, de mishandeling van gevangenen en de systematische 
discriminatie van de vrouwen. 
  
 Van economische ontwikkeling is er evenmin sprake. Meer dan 
de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De vruchten 
van de economische groei - en de opiumteelt - gaan naar een kleine 
elite die profiteert van de internationale instroom van Dollars en 
Euro’s. De militaire inspanningen kosten daarenboven een fortuin 
dat vele malen het budget voor gezondheid en onderwijs overstijgt. 
 
 De strijd tegen het terrorisme kan niet met militaire middelen 
gewonnen worden en is in Afghanistan veeleer een voorwendsel 
voor ruimere geostrategische belangen.  
 
 Ondertekenende organisaties roepen onze regering dan ook op 
om het roer van de Belgische Afghanistan-politiek volledig om te 
gooien en  
• een ernstig, open en breed maatschappelijk en politiek debat 
aan te gaan over onze militaire aanwezigheid in Afghanistan en te 
kijken hoe heropbouw, democratie, veiligheid en welvaart langs niet-
militaire weg kunnen worden verwezenlijkt. 
• de Belgische hulp voor ontwikkeling en heropbouw wordt gericht 
op de versterking van het maatschappelijk middenveld met speciale 
aandacht voor de rechten en projecten van vrouwen. Elke 
identificatie met de militaire interventie wordt daarbij zorgvuldig 
vermeden. 
• de F-16s terug te trekken 
• te verzekeren dat geen Belgische troepen meer in 
gevechtssituaties terechtkomen 
• elk initiatief te steunen dat echt een vredesproces op gang kan 
trekken met alle relevante binnenlandse en buitenlandse actoren als 
een absolute voorwaarde voor de creatie van stabiliteit en veiligheid 
van de regio 
• een geloofwaardige militaire exit-strategie op korte termijn te 
ontwikkelen 
• asiel te verlenen aan Afghaanse oorlogsvluchtelingen. 
 

 
 
 



Climaxi: Actie voor een sociaal 
klimaat 

 
 
 Klimaatverandering is het dure prijskaartje voor het enorme 
verbruik van fossiele brandstoffen. Niet alleen landen zoals Brazilië 
en eilandengroepen in de Stille Oceaan voelen de impact van de 
klimaatchaos. Ook België blijft niet gespaard: de zeespiegel stijgt, 
de vispopulatie verandert en de energieprijzen ontploffen.    
 
 vzw 't Uilekot, Friends of the Earth, Victoria Deluxe, 
Masereelfonds, vzw Vrede, Klimaat en sociale rechtvaardigheid, 
Comité België Brazilië, Wereldsolidariteit Leuven e.a. organiseren 
de laatste week van oktober een karavaan rond klimaat en sociale 
rechtvaardigheid met internationale en nationale sprekers.  
 
 De karavaan lanceert de eerste Vlaamse langspeelfilm rond het 
thema. ”Wat diende er nog gezegd? Al Gore maakte de wereld 
wakker. Nic Balthazar maakte met The Big Ask een clip die de 
wereld rondging. Maar...werken de concepten van de activisten 
wel? Kan iedereen mee? Is klimaatwijziging niet iets dat enkel de 
middenklasse beroert? Misschien zijn er mensen zonder 
voetafdruk? Wij filmden in Frankrijk, België en Brazilië...”  
 
 De karavaan geeft het woord aan Luciano Brunet, directeur van 
de INCRA in Santarém én een van de hoofdrolspelers van de film. 
De INCRA is een Braziliaanse dienst die we qua doelstellingen 
kunnen vergelijken met de Administratie Ruimtelijke ordening in 
België. Luciano vertelt ons vanuit zijn eigen ervaring meer over de 
complexe situatie in het Amazone-woud.  
 
 Volgens een recente studie van Oxfam zal de 
klimaatverandering de komende veertig jaar 75 miljoen 
klimaatvluchtelingen veroorzaken in Azië en de Stille Oceaan. 
Marstella Jack, advocate uit Micronesië, getuigt over deze situatie: “ 
We worden mensen zonder land, zonder bezittingen “.  
 Uit België trokken we sprekers aan die het hebben over energie 
en armoede!  
 
De karavaan passeert telkens om 20u in:  

- Gent – dinsdag 27 oktober in De Centrale (Kraankindersstraat 
2)  

- Leuven – woensdag 28 oktober in het Oratoriënhof 
(Mechelsestraat 111)  



- Brussel – donderdag 29 oktober in de Pianofabriek 
(Fortstraat 35 Sint Gillis)  

- Oostende – vrijdag 30 oktober in de Anklap (Leffingestraat 85 
)  

- Antwerpen – zaterdag 31 oktober in het Ecohuis 
(Turnhoutsebaan 139 Borgerhout)  

- Herzele – zondag 1 november in 't Uilekot (Groenlaan 39) + 
Afterparty  

 
 De DVD “Climaxi, on est peut-être riche” kan men met korting 
bestellen door 12 € over te schrijven voor 27 oktober op reknr. 001-
0597918-86  
 
 
Info Film: http://www.uilekot.org 0496/718472 uilekot@skynet.be  
Info Karavaan: http://www.motherearth.org 0485/365969  famke@motherearth.org  

 
 
 

Situering rechtszaak 4 november 
 
 
 Jan Hellebaut is erkend gewetensbezwaarde tegen de fysieke 
militaire dienstplicht en kan in geweten ook niet meebetalen voor 
het leger. Wetende dat 7,3 % van onze directe belastingen 
(gemeentebelasting niet meegerekend) naar militaire defensie gaat, 
schept dat voor hem en vele anderen een probleem. Het bedrag dat 
aan militaire defensie wordt besteedt in België (3,775 miljard euro) 
komt overeen met 350 euro per persoon per jaar. In 1964 werd het 
gewetensbezwaar tegen de fysieke militaire dienstplicht erkend en 
konden gewetensbezwaarden een burgerdienst verrichten.  
  
 Gewetensbezwaarden tegen de fiscale militaire dienstplicht 
kunnen in geweten ook niet meebetalen aan het doden en kwetsen 
van medemensen via het militaire apparaat. De gewetensvrijheid 
die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
en in het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke 
Rechten (BuPo) is erkend, wordt met voeten getreden.  
 
 Jan en VRAK vragen de erkenning van dit gewetensbezwaar en 
de oprichting van een Vredesfonds. Het geld van dat Vredesfonds 
kan aan niet-militaire, lees civiele conflictoplossing besteed worden. 
Sinds 1985 werden daartoe in elke legislatuur wetsvoorstellen door 
parlementsleden uit verschillende politieke partijen ingediend, maar 
tot dusver werd geen meerderheid gevonden. Daarnaast bewandelt 
VRAK ook de juridische weg en steunt ze daarom deze rechtszaak.  



Korte geschiedenis 
 
 Deze zaak behandelt Jans inkomstenbelasting van 1997. In 
februari 2002 verklaart de rechter bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg zich onbevoegd. In 2003 oordeelt het Hof van Beroep te 
Antwerpen dat het beroep ontoelaatbaar is. Op 29 september 2004 
vernietigt het Hof van Cassatie het arrest van het Hof van Beroep 
van Antwerpen en verwijst de zaak door naar het Hof van Beroep in 
Brussel waar dus op 4 november de pleidooien worden gehouden.  
 
 

 
 
 

 
 


