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Geen geld voor geweld

VRAK – AKtie VRedesbelasting
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem
Tel.: 03/281 68 39; Fax: 03/281 68 79; E-mail: vrak@advalvas.be;
Website: surf.to/vrak

maandag 6 oktober
afspraak om 9 u

Belastingbetaler voor vrede
opnieuw
voor de rechtbank !
Hof van Beroep
Waalse Kaai
Antwerpen
(bus 23 vanaf het Astridplein vóór het Centraal Station)

Voor meer info kan u mailen naar vrak@advalvas.be of telefonisch contact
opnemen met ons secretariaat op het nr. 03/281 68 39.

Eerste zaak Jan Hellebaut:

rechter verklaart zich
onbevoegd
Maandag, 30 juni 2003 sprak de rechter bij het Hof van Beroep
in Antwerpen zich uit in de zaak die gewetensbezwaarde Jan
Hellebaut tegen de afwijzing van zijn bezwaarschrift door de
directeur van belastingen in 1997 had aangespannen. We laten Jan
Hellebaut zelf aan het woord.
Bevoegd / onbevoegd
Vandaag heeft het Hof van Beroep zich, net als de Rechtbank van Eerste
Aanleg vorig jaar in een gelijkaardige zaak van mij, onbevoegd verklaard. De
zaak die voorkwam, ging over mijn inkomsten van 1996, aanslagjaar 1997. Ik
rekende uit dat in de loop van dat jaar 440 € van mijn belastingen naar militaire
verdediging was gegaan. Ik moest 247 € belasting bijbetalen en er was reeds
193 € via bedrijfsvoorheffing naar het militaire apparaat gegaan, in totaal dus
440 €. Het bedrag dat ik moest bijbetalen, stortte ik niet aan de Staat, maar aan
het Voorlopig Vredesbelastingfonds van de Aktie Vredesbelasting, omdat ik in
geweten op geen enkele manier (ook niet via belastinggeld) kan meewerken
aan het doden van mensen. Voor de 193 € die al naar het militaire apparaat
waren gegaan, eiste ik een doorstorting naar het Vredesfonds.

Gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire dienstplicht
Ik ben erkend gewetensbezwaarde tegen de fysieke militaire dienstplicht.
De Belgische Staat heeft dus mijn gewetensbezwaar tegen het doden van
medemensen erkend en voorzag in een alternatieve, niet-militaire dienst:
burgerdienst. Toch ontneemt de Belgische Staat mij jaarlijks geld om daarmee
ánderen te betalen om te leren doden en ook effectief te doden als het erop
aankomt. Het gaat niet op dat ik als gewetensbezwaarde tegen de militaire
dienstplicht gedwongen wordt via mijn belastingen bij te dragen aan het
militaire apparaat. 8,5 Euro van elke 100 Euro belasting die wij betalen, gaat
namelijk naar militaire verdediging, m.a.w. naar het leger. Ik vroeg de rechter

daarom de belastingaanslag van 1997 te vernietigen wegens de onwettelijkheid
ervan en te erkennen dat de belastingwetgeving gaten vertoont daar zij geen
rekening houdt met gewetensbezwaren. De belastingwetten, neergelegd in het
Wetboek van Inkomstenbelastingen (W.I.B.), schenden de vrijheid van geweten
en discrimineren de gewetensbezwaarden t.o.v. de niet-gewetensbezwaarden.
Ik vroeg dan ook 440 € schadevergoeding als gevolg hiervan.
België beweert de mensenrechten te respecteren. Echter niet in dit geval.
De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst zijn erkend in artikel 9 van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 18 van
het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO).
Waarop wacht het parlement dan om de erkenning van het gewetensbezwaar
tegen de militaire dienstplicht door te trekken naar de fiscale dienstplicht?

Ontvankelijk /
niet-ontvankelijk
Al onze argumenten werden nog niet ten gronde behandeld, omdat deze
rechter meent niet bevoegd te zijn om over een geschil over burgerlijke en/of
politieke rechten te oordelen in het kader van de oude fiscale procedure. Een
tweede reden waarom hij meent niet bevoegd te zijn, is de vermeende nietontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Volgens de directeur van belastingen,
hierin gevolgd door de rechter, is een bezwaar enkel ontvankelijk indien de
aanslag zelf of de berekening ervan betwist worden. De artikelen 366 en 371
van het W.I.B., waarnaar de tegenpartij verwijst, leggen echter geen beperking
op van de grond waarop bezwaar kan worden ingediend. Artikel 366 is
daarover duidelijk: “Het volstaat bezwaar in te dienen tegen een bedrag van de
gevestigde aanslag.” Ook artikel 371 laat geen twijfel bestaan: “Het bezwaar
moet gemotiveerd zijn, d.w.z. dat het een grief moet bevatten tegen de
aanslag.” De wet zegt niet dat de grief moet gericht zijn tegen de berekening
zelf! Daar de aanslag een wettelijke grondslag mist (door de schending van de
vrijheid van geweten) is het bezwaarschrift dus wél ontvankelijk! Het Hof kan de
aanslag vernietigen of beslissen dat deze niet mag worden uitgevoerd. Het kan
dit doen in toepassing van alle genoemde verdragsregels.

Vrijheid van geweten
Het W.I.B. schendt de verdragsrechtelijke vrijheid van geweten en het
grondwettelijk non-discriminatiebeginsel door gewetensbezwaarden en nietgewetensbezwaarden over één en dezelfde kam te scheren. Beide categorieën
bevinden zich echter in een wezenlijk andere uitgangspositie en dienen daarom
ook elk een aangepaste behandeling te krijgen. Iedereen moet evenveel
belasting betalen, maar er dient rekening te worden gehouden met het verschil
in geweten. Daarom moet het W.I.B. een geëigende regeling voorzien voor
gewetensbezwaarden reeds van bij de inning van het belastinggeld. De
Belgische wetgever blijft in gebreke door niet te voorzien in een
uitstapmogelijkheid, een alternatieve, vervangende ‘dienst’ (d.i. belastingplicht).
Daarom ook stapte ik naar de rechtbank om het oordeel van de rechter hierover
te horen. De rechter heeft echter deze hete aardappel procedureel
weggeschoven.

Vredesfonds
Aktie Vredesbelasting (VRAK) stelt voor dat het geld van
gewetensbezwaarde belastingbetalers i.p.v. naar het leger te gaan, in een
Vredesfonds gestort zou worden. Met dit geld kan dan een niet-militaire
defensie worden uitgebouwd, kan men aan conflictpreventie doen, kan men
onderricht geven in geweldloze weerbaarheid en conflicthantering,
bemiddelingsequipes naar conflictgebieden in België en de wereld sturen en
studies uitvoeren voor de omschakeling van de wapenindustrie met behoud van
arbeidsplaatsen.

6 oktober: opnieuw pleidooien
De zaak die vandaag voorkwam, situeerde zich in de oude
belastingprocedure. Op maandag, 6 oktober om 9 u. wordt mijn tweede zaak
(aanslagjaar 1998) gepleit voor hetzelfde Hof van Beroep, Waalse Kaai te
Antwerpen. Die zaak is te situeren in de nieuwe procedure en biedt meer
mogelijkheden, ook voor de rechter. We houden u daarvan zeker op de hoogte.
Houd alvast deze datum vrij: je bent van harte welkom tijdens de pleidooien.

Herhaling oproep:
Krekelsparen?

Dynamosparen?

VRAK-SPAREN !
Doet u mee aan de samenwerking van VRAK, Netwerk Vlaanderen en één
of twee banken?
Dan belegt u uw geld op een ethisch verantwoorde manier via een
Krekelspaarrekening bij Fortis of een Dynamospaarrekening bij de
Triodosbank. Uw gelden worden enkel gebruikt voor kredietverlening aan
maatschappelijk zinvolle projecten in ecologie, cultuur, sociale sector en
ontwikkelingssamenwerking, dus niet in kernenergie, dierproeven,
wapenhandel e.d.. Tevens laat u de bank VRAK financieel steunen. U hoeft zelf
niets te betalen!
Een voorbeeld. Als u 2.000 € op een ethische spaarrekening bij Triodos of
Fortis hebt staan, krijgt u de gewone interest en getrouwheidspremie.
Bovendien ontvangt Netwerk Vlaanderen een commissie van 12 € waarvan
7,20 € aan VRAK wordt doorgestort. (Die bedragen kunnen iets variëren
volgens de stand van de rente op de markt.) Doet u ook geheel of gedeeltelijk
afstand van uw rente ten gunste van VRAK, dan wordt dát bedrag volledig aan
VRAK gestort.
a) U kan contact opnemen met Triodosbank) via e-mail (dynamo@triodos.be),
webstek (www.triodos.be) of per telefoon (02-548 28 29) om een
invulformuliertje te bekomen of u in te schrijven. U hoeft helemaal niet naar de

bank te stappen. Ook al uw verrichtingen naar uw zichtrekening (bij een andere
bank) doet u per overschrijvingsformulier, self-, home- of phonebanking.
b) Bij de Fortisbank in uw buurt kunt u gewoon even binnen lopen en een
Krekelspaarrekening openen. U vraagt aan de bankbediende een invulformulier
waarop u het project van uw voorkeur invult. In dit geval VRAK met
projectnummer: 02/0015. Als u al een spaarrekening hebt bij Fortis, vraagt u
om uw spaargeld van die rekening via fusie zonder interestverlies over te zetten
naar uw Krekelspaarrekening.
Op basis van uw persoonlijke spaarinlage krijgt VRAK jaarlijks een flinke
bijdrage zonder dat het u iets kost.
Waarop nog wachten?

VRAK steunt CPTI

Op de Negende Internationale Conferentie van Oorlogsbelastingweigeraars
en Campagnes voor Vredesbelasting, gehouden in september 2002 te
Hirschluch (bij Berlijn), werd CPTI (Conscience and Peace Tax International)
gekozen als het project dat bijzondere aandacht en financiële steun vanuit de
nationale bewegingen verdient.
Conscience and Peace Tax International is een NGO met raadgevende
bevoegdheid bij de UNO. Zij verdedigt het recht op het gewetensbezwaar tegen
de militaire bestemming van belastinggeld bij de Commissie voor de
Mensenrechten in Genève. VRAK is lid van CPTI. Vertegenwoordigers van
CPTI in Genève en New York gaan wekelijks bij andere NGO’s en UNOinstanties lobbyen voor de erkenning van dat gewetensbezwaar tegen het
betalen van belasting voor oorlog en voor het recht om te betalen voor vrede en
civiele conflictoplossing.
CPTI heeft nu vooral nood aan financiële ondersteuning voor het
aanmaken van een folder om zichzelf en haar werk bekend te maken, en
eveneens voor een folder over oorlogsbelastingweigering en vredesbelasting,
geweten en vreedzame conflictoplossing.
VRAK heeft steeds de tweejaarlijkse projecten van de internationale
conferenties gesteund met een gift van telkens ongeveer 10.000 BEF of € 250.
In het verleden waren dat volgende projecten:

¸ een studie over geweldloze verdediging in Nicaragua,
¸ geweldloos verzet tegen NAVO-oefenvluchten boven Innu-gebied in Canada,
¸ Peace Brigades International die door hun aanwezigheid en buitenlandse
escortes geweldloze Sri Lankese vredeswerkers beschermen,
¸ een Geweldloos Noodfonds van WRI (War Resisters’ International),
¸ een Vredesambassade in Pristina (Kosovo),
¸ de geweldloze strijd van Ekta Parishad voor de adivasis (traditionele
stammen) in India die door “moderne” projecten van hun grond
(bestaansgrond!) worden verdreven.
Door de financiële ondersteuning van dergelijke projecten wil VRAK het
goede voorbeeld geven en tonen waaraan belastinggeld wél kan worden
besteed.
VRAK steunt jaarlijks CPTI met een ledenbijdrage, maar wil nu in het kader
van het internationaal gesteunde project graag een extra bijdrage leveren.
Gezien onze financiële situatie kunnen we slechts € 100 extra betalen.
Zou u graag een bijdrage aan dat belangrijke werk voor gewetensvrijheid,
leven en vrede leveren? Alle beetjes helpen! We wachten tot 15 oktober op uw
overschrijving op onze rekening 001-1281217-20 met als mededeling ‘CPTI’ en
zullen dan uw bijdragen samen met nog € 100 overmaken.
Alvast onze hartelijke dank namens Conscience and Peace Tax
International.

Nieuws
Lysistrata
Theaterkunstenaars hebben meer dan 1000
voordrachten van Lysistrata gehouden in steden
over de hele wereld van Argentinië tot Australië
en van IJsland tot Hong Kong. De meeste
lezingen gingen door in de USA en Canada.
Deze lezingen waren een protest tegen de
oorlog in Irak. Lysistrata is de komedie van
Aristophanes waarin de Atheense vrouwen een
sex-staking houden om hun mannen ervan af te
brengen om nog langer oorlog voeren.
Info: www.pecosdesign.com/lys/

Poëzie
Lady Laura Bush had een poëzie-symposium gepland op het Witte Huis in
Washington, maar heeft die weer afgezegd omdat er een aantal gedichten
tegen de oorlog zouden worden voorgedragen. Eén dichter, Sam Hamill, heeft
dan 1.500 gedichten tegen de oorlog bij het Witte Huis afgeleverd. Inmiddels
staan er nu 13.877 anti-oorlogsgedichten op de webstek
www.poetsagainstthewar.org.

Sri Lanka
Nonviolent Peace Force (NPF), waarover we in ons maartnummer van
2003 berichtten, bereidt een geweldloze interventie voor in Sri Lanka op
verzoek van lokale vredesorganisaties. Het is de bedoeling om te helpen het
geweld te verminderen en het prille vredesproces te bevorderen na het lange
etnische conflict tussen de regering en de Tamil Tigers.
Het initiatief is een eerste pilootproject dat de wereld kan tonen hoe
geweldloos optreden mensenlevens kan redden en vrede kan opbouwen in
conflictzones. Kleine betaalde en getrainde teams gaan helpen in een aantal
gemeenschappen. Kost: 1,6 miljoen euro per jaar, minder dan twee
kruisraketten.
Deze missie van de Nonviolent Peace Force is een uitloper van Gandhi’s
idee van een Shanti Seena. (‘vredesleger’), dat op de grote conferentie The
Hague Appeal for Peace (Den Haag, 1999) nieuw leven werd ingeblazen. Een
grote conferentie van de NPF te New Delhi (India) op 1 december 2002 besliste
om de plannen in de praktijk om te zetten in Sri Lanka.
Info: www.nonviolentpeaceforce.org of 02-648 00 76

Agenda &
berichten
Van 26 september tot 5 oktober:
Vredesweek met als thema “Dialoog voorkomt oorlog”. Een brochure met
campagne- en educatief materiaal is verkrijgbaar op 03-2251000,
info@vredesweek.be of www.vredesweek.be. Zie ook hert artikel en de
aankondiging elders in dit blad.
Zaterdag 4 oktober:
VRAK zal met de stand aanwezig zijn op de conferentie ‘Taal van de
Vrede’ van de Vredesweek op te Antwerpen.
Maandag 6 oktober (9u):
Proces van Jan Hellebaut voor het Hof van Beroep, Waalse Kaai,
Antwerpen (bus 23 vanaf het Astridplein vóór het Centraal station). Zie artikel
elders in dit nummer.

Zaterdag 11 oktober:
VRAK komt met de stand naar de “Zuidergekte” te Geel van 10 tot 16u.
Woensdag 15 oktober:
Graag voor deze datum uw bijdrage voor CPTI. (Zie artikel elders in dit
nummer).
Oktober of november:
Uitspraak van de rechter (Hof van Beroep) in de tweede zaak van Jan
Hellebaut. Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de precieze datum,
kijk dan vanaf 10 oktober op onze webstek of neem contact op met ons
secretariaat per e-mail, telefoon of fax.
Zaterdag 25 oktober:
“Get in SHAPE” voor de bomspotting van het Forum voor Vredesactie te
Bergen (Mons). De bomspotting wordt uitgebreid van Kleine Brogel naar
Bergen. SHAPE is het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Daar worden de
militaire plannen met de kernwapens voorbereid en uitgevoerd. Het Forum voor
Vredesactie zet zijn burgerpet op en gaat op zoek naar de voorbereidingen
voor het inzetten van illegale kernwapens. Verzamelen om 11u op de Place de
Maisières, 7020 Maisières (Bergen). Een lijst met trainingsdata en -plaatsen
vind je op de webstek www.bomspotting.be, bomspotting@vredesactie.be, of
telefoon 03-281.68.39.

Stands?
Wilt u dat VRAK met de stand naar een feest, conferentie of andere
happening in uw stad komt, meld het aan VRAK om concrete afspraken te
maken.

Dialoog voorkomt oorlog.
Vlaamse Vredesweek van 26 september tot 5 oktober 2003
‘Taal van vrede’-conferentie 4 oktober 2003 Antwerpen

Van 26 september tot 5 oktober 2003 staat de jaarlijkse campagne van de
Vredesweek in het teken van de taal van de vrede met als slogan ‘Dialoog
voorkomt oorlog’.
Op dit moment worden er in de wereld 22 belangrijke gewapende conflicten
uitgevochten en ook de geweldplegingen in de samenleving nemen toe. Er is
meer dan ooit nood aan inzicht in de dynamiek van conflicten en
geweldpreventie. Iedereen heeft er immers baat bij als we samen werken aan
het voorkomen van conflict in plaats van achteraf te helpen bij het opkuisen van
de gevolgen van gewelddadige conflicten.
Heel wat actoren in de samenleving zijn al bezig met activiteiten rond ‘de
taal van vrede’ of willen er kennis mee maken. Daarom organiseert de Vlaamse
Vredesweek op 4 oktober de ‘Taal van vrede’-conferentie in de Karel De Grote
Hogeschool, Departement Sociaal-Agogisch werk, Brusselstraat 23, 2018
Antwerpen.
Leerkrachten, jongeren, jeugdleiders, kritische lezers en wakkere burgers
kunnen hun keuze maken uit een waaier aan lezingen en werkwinkels rond
vredeseducatie in lager en secundair onderwijs, communicatie rond vrede,
geweldpreventie, interlevensbeschouwelijk dialoog en dergelijke.
Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het
vredeseducatieaanbod in Vlaanderen of een activiteit over de taal van de vrede
wil organiseren!
Meer info en Inschrijving via het Vredesweeksecretariaat, Italiëlei 98A,
2000 Antwerpen, op het nummer 03/225 10 00 of via info@vredesweek.be. De
deelnameprijs (verslagboek inbegrepen) bedraagt €10.

Centrum voor Geweldpreventie
Jaarlijks worden er ongeveer 24 conflicten ergens in de wereld
uitgevochten, die gemiddeld acht jaar duren. Er vallen doden, de omgeving
wordt aan puin geschoten en de maatschappij ontwricht. Dan komen de taal
van vrede en vredesopbouw schromelijk te laat en wordt de inbreng van de
vredesbewegingen beperkt tot verzoening en het heropbouwen van de
samenleving.
Wanneer men echter de oorzaken, het verloop en de betrokken partijen
van een conflict kent, kan men ernstige conflicten in hun geheel voorkomen of
minstens de escalatie ervan tegenhouden. Dialoog voorkomt oorlog!
Daarom stelt de Vlaamse Vredesweek dat er in België nood is aan een
centrum voor geweldpreventie dat aan beleidsmakers en andere actoren
suggesties kan doen om geweldfenomenen op tijd te onderkennen en
preventieve initiatieven uit te werken.

Welke principes kan ik zelf in de praktijk omzetten?
Bovendien kan men als individu, gezin of organisatie de taken van zo’n
centrum ook in zijn eigen buurt waar maken. Daarom lanceert de Vlaamse
Vredesweek het vredesbewijs, waarmee je zelf kan werken, naast de
traditionele actiekaart.
1. Discussieer zonder geweer. Praten, luisteren, informeren: drie
sleutelwoorden om conflicten te voorkomen.
2. Word geen lonesome cowboy. Verdubbel je kracht door samen te werken.
Alleen bereik je zoveel minder.
3. De waarheid en niets dan de waarheid. Laat je niet (mis)leiden door
vooroordelen en stereotypen, maar oordeel op basis van feiten.
4. Actie en reactie. Genoeg geklaagd over de wereld die om zeep is. Tijd voor
actie! Begin hier en nu met het ondertekenen van de actiekaart.
Vredesbewijzen, actiekaarten, affiches, pamfletten, informatie over activiteiten
in jouw buurt enz. zijn te verkrijgen op het secretariaat van de Vredesweek,
Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen, 03-225.10.00, info@vredesweek.be, of
www.vredesweek.be.

Steunlijsten
Hierbij vindt u als bijlage een lijst waarop uw familie en
vrienden de steunverklaring van VRAK kunnen ondertekenen.
Hun steun is belangrijk voor ons politieke werk en zij
ontvangen desgewenst enkele nummers van onze VRAK-info
gratis. U kunt de lijst uitprinten en aan VRAK terugsturen, ook
als hij niet helemaal vol is.

O p r i c h t i n g

V r e d e s f o n d s

Ondergetekenden steunen het streven naar een drastische vermindering van de bewapening en naar de opbouw van
alternatieve vormen van verdediging en conflictoplossing.
Ondergetekenden vragen dat iedere belastingbetaler het wettelijk recht krijgt om geen belasting te betalen om
oorlogen of militaire conflictoplossingen te financieren, maar om dat deel van zijn/haar belastingen in een
vredesfonds te storten.
Ondergetekenden zijn van mening dat de vrijheid van geweten en de naleving ervan in de praktijk één van de
hoogste mensenrechten is en dat de wetgeving deze vrijheid moet respecteren.
Ondergetekenden steunen het streven van VRAK (AKtie VRedesbelasting) en van de parlementairen om dit recht
wettelijk te regelen.

Ik wens 4 maal VRAK-info te ontvangen ter kennismaking

(GRAAG BLOKLETTERS)

NAAM

ADRES

JA/
NEE HANDTEKENING

Uw naam en adres worden niet aan derden doorgegeven.
Terugbezorgen aan: VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem

