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Tiende Internationale
Conferentie
van Oorlogsbelastingweigeraars
en Campagnes voor Vredesbelasting
Deze conferentie grijpt plaats in Brussel van donderdagavond 8 juli tot zondag 11 juli,
2004. Zij wordt gezamenlijk georganiseerd door AKtie VRedesbelasting (VRAK) en onze
Franstalige zusterbeweging Contribuables pour la paix.
Het algemeen thema is het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld
en ons verlangen om belasting te betalen voor vrede en civiele conflicthantering.
Een speciaal aandachtspunt is de band tussen oorlogsbelasting en de andersglobalisten
waarvoor we een hoofdspreker hebben uitgenodigd op donderdagavond. Daarnaast willen we
ook de stem uit het zuiden (Colombia, Ghana, Bangladesh) laten klinken.
Er zijn panelgesprekken en werkgroepen gepland over:
- Strategieën en tactieken: vormen van actie aan de basis, anders-globalisten en
vredesbeweging;
- Lobbywerk en politiek: training, ervaringen, argumenten en tegenargumenten, relaties met de
politieke wereld en het publiek;
-Internationale aspecten: het gewetensbezwaar tegen oorlogsbelasting in internationale
instellingen (UNO, Raad van Europa, Europese Unie), “humanitaire” interventies en
alternatieven daarvoor;

- Diverse onderwerpen: hoe rechtszaken gebruiken voor publicaties en documentatie over
mensenrechten, kerken en religieuze bewegingen, promotie van een cultuur van vrede en
geweldloosheid door opvoeding, vrouwen voor vrede en geweldloosheid.
De conferentie gaat door in Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau, 3a Franciscanenlaan,
1150 Brussel-Woluwe. Het conferentiecentrum is gemakkelijk bereikbaar per auto en met het
openbaar vervoer. Simultaanvertaling is beschikbaar.
Dit is een uitstekende gelegenheid om 60 à 80 gedreven activisten te ontmoeten, mannen en
vrouwen uit meer dan 15 landen, die de vanzelfsprekendheid van de oorlogslogica afwijzen en
in geweten niet kunnen meebetalen aan de bewapeningswedloop. Inderdaad een andere
wereld is mogelijk! Kom er bij…
Een meer uitvoerige uitnodigingsbrief, een inschrijvingsformulier en verdere informatie
over deze boeiende internationale ontmoeting met nadien een tweedaagse vredesexcursie
naar “Flanders Fields” (Ieper en Diksmuide) kunt u aanvragen bij de coördinator: Dirk Panhuis,
Bruineveld 11, 3010 Kessel-Lo. Tel.: 016-25.40.11; E-mail: panhuis@pi.be. Die documenten
zijn ook te vinden op de webstek: http://surf.to/vrak. Gelieve snel in te schrijven.

Brainstormen met VRAK
Op 24 januari, 23 maart en 17 april hielden we in Berchem telkens een bijeenkomst om na
te denken en te brainstormen over de werking van VRAK. Het bestuur vergadert wel
maandelijks in Brussel, maar wilde graag in een ruimere kring met vrijwilligers en
sympathisanten de werking doorlichten en nieuwe mogelijkheden ontdekken en bespreken. We
deden dat onder de deskundige leiding van Stijn Suys.

Bevraging
Op de eerste bijeenkomst moest elk van de 6
aanwezigen zijn kijk geven op de toestand in de wereld
over ongeveer 50 jaar. Welke dingen gaan de goede kant
uit, welke niet? Komen de vrede en een rechtvaardiger
wereld dichterbij of niet? Waar zitten de goede krachten?
Hoe kijken we tegen de militairen aan?
Meer specifiek werd dan de vraag naar de plaats van
VRAK in dit geheel gesteld. Er bleek een grote
overeenstemming te bestaan over het behoud van de
traditionele doelstellingen en activiteiten van VRAK: het
lobbyen voor de wettelijke erkenning van het recht op
gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van
belastinggeld, het bevorderen van geweldloze
conflicthantering (satyagraha), het weigeren van
oorlogsbelasting, bewustmaking en de VRAK-INFO.
Daarnaast bestond er ook de wens naar een grotere
samenwerking met andere bewegingen, zowel met de
vredesbewegingen als de anders-globalisten. Ook voelden
we de nood aan andere actievormen die een lagere drempel hebben dan het weigeren van
oorlogsbelasting maar die wel een krachtig appèl naar de publieke opinie en de politieke wereld
hebben. Ook vond men het nodig om de negatieve maatschappelijke gevolgen van de
bewapening zowel bij ons als in de derde wereld beter aan bod te laten komen.
Knelpunten in de werking van VRAK waren niet moeilijk te vinden. Ondanks de gemiddeld
ruime financiële bijdragen van onze donateurs en de inzet van onze vrijwilligers, heeft VRAK
toch een tekort aan geld en mensen om goed en snel te kunnen reageren op gebeurtenissen
en om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen.

Impasse doorbreken
Nieuwe vormen van actie zijn nodig om de vicieuze cirkel (weinig actie, dus weinig
mensen, dus weinig actie) te doorbreken. Goede ideeën voor actie moeten natuurlijk gekoppeld
zijn aan de doelstellingen van VRAK. Katalysatormomenten (zoals een boedelverkoop of een
procesdag) zijn heel belangrijk, maar zijn vaak niet te plannen en hebben geen blijvend effect
als er geen opvolging voorzien is. Trouwens als men enkel toeschouwer is of een kleine
financiële bijdrage levert bij zo’n evenement, wordt men niet persoonlijk uitgedaagd om zelf iets
te doen.
Nieuwe acties moeten gericht zijn op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers,
op hun betrokkenheid en op continuïteit.

Brainstormen
De tweede bijeenkomst bestond hoofdzakelijk uit een brainstorming met de 8 aanwezigen.
Aan goede, creatieve en fantastische ideeën was er geen gebrek! Deze gezamenlijke oefening
was voor de deelnemers een positieve ervaring. Op dit ontmoetingsmoment konden we samen
denken en werken aan acties. We eindigden met een lekker stuk taart.

Uitwerking
Op de derde bijeenkomst werden een aantal ideeën verder onder de loep genomen en
concreter besproken. Een belangrijk punt was het zichtbaar maken van ons gewetensbezwaar
zowel via informatie en cijfers als in allerlei creatieve vormen. Het bleek belangrijk om samen te
werken met acteurs, theatermakers en muzikanten, maar ook bvb. met fietsclubs, etc. Dus als u
contacten hebt in die kringen, laat het ons weten.
We rondden de bijeenkomst af met lekkere broodjes en beleg waarop één van de
deelnemers ons trakteerde. Het overleg en het samenzijn op drie zaterdagnamiddagen werden
ervaren als nuttig en gezellig voor VRAK en voor de deelnemers.

Wetsvoorstel op het spoor
De hoofddoelstelling van Aktie Vredesbelasting (VRAK) is de wettelijke erkenning van het
gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire dienstplicht. Hieraan gekoppeld vragen we de
oprichting van een Vredesfonds zodat de gewetensbezwaarde belasting-betalers hun
defensiebijdragen daarin kunnen storten. Dit fonds heeft onder meer als taak een niet-militaire
verdediging uit te bouwen, de bevolking te vormen in geweldloze weerbaarheid en
bemiddelingsequipes op te richten voor niet-militaire conflictoplossing. Onder andere via het
indienen van een wetsvoorstel in de Kamer proberen we die erkenning te verkrijgen.
VRAK is nu druk bezig het wetsvoorstel ingediend te krijgen. Daartoe werden gesprekken
aangeknoopt met volksvertegen-woordigster Els van Weert, voorzitster van SPIRIT. Nu
GROEN! geen enkele verkozene meer heeft in het federale parlement, is SPIRIT de enige
Nederlandstalige partij in het federale parlement die als geheel achter onze doelstellingen staat.
We vonden het dan ook logisch daar de hoofdindienster van ons wetsvoorstel te zoeken.
Vermits we reeds in het verleden op de enthousiaste steun van mevr. Van Weert konden
rekenen, vroegen we haar of ze die rol wilde opnemen. Met veel plezier aanvaardde ze deze
taak.
Momenteel zijn we op zoek naar mede-indieners van het wetsvoorstel uit zoveel mogelijk
politieke partijen. Daartoe bellen, schrijven, mailen en ontmoeten we zoveel mogelijk potentiële
kandidaten onder onze federale volksvertegenwoordiging. Hebt u zin om met ons samen deze
klus tot een goed einde te brengen, neem dan contact op met ons secretariaat.

Cassatieprocedure gestart
Op 29 maart werd de voorziening in cassatie in de zaak van belastingbetaler voor de
vrede en oorlogsbelastingweigeraar Jan Hellebaut bij het Hof van Cassatie ingediend.
In het arrest van 4 november 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde rechter
Thys, bijgestaan door de raadslieden Wouters en Huyghe dat de termijn voor het betekenen
van het beroep met één dag overschreden was. Daarop verklaarde hij het beroep
ontoelaatbaar. Tegen die uitspraak in Beroep is Jan nu in Cassatie gegaan. De rechter in
Beroep had niet de moeite genomen een agenda van 2002 bij de hand te nemen. De uitspraak
bij Eerste Aanleg was betekend op 9 april 2002; het beroep werd neergelegd op 10 mei 2002.
De termijn voor het aantekenen van het beroep bedraagt 1 maand. 9 Mei 2002 was echter een
wettelijke feestdag: hemelvaartsdag. Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat, indien
de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, de vervaldag verplaatst wordt naar
de eerstvolgende werkdag, 10 mei én op tijd dus.
Meer achtergrondinformatie, het hoe en het waarom van deze zaak, vindt u in de vorige
VRAK-info’s of kunt u aanvragen via ons secretariaat.

Bedankt…
Hartelijke dank aan allen die reageerden op onze financiële oproep in het
maartnummer van de VRAK-info.
Ook de mensen die ons financieel steunen door middel van een permanente opdracht
willen we langs deze weg speciaal danken voor hun volgehouden bijdrage.
Onze oproep tot financiële steun in het maartnummer heeft het bedrag van 1.374
€ opgebracht. Dit bedrag is ongeveer 10% van wat we dit jaar minimaal nodig hebben
om te kunnen functioneren (met een betaalde medewerker voor slechts 13u/w).
Naast deze eenmalige giften zouden we graag meer stortingen via permanente
opdrachten op ons rekeningnummer 001-1281217-20 ten name van VRAK ontvangen.
Meer permanente opdrachten garanderen ons een stabieler inkomen en minder
kopzorgen, terwijl ze het aantal oproepen om financiële steun aan u verminderen.
Loopt u even langs bij uw bankkantoor?
Nogmaals dank voor uw voortdurende ondersteuning.

Berichten
Kenteringen
Kenteringen ‘het bezielende blad dat in beweging zet’ is een tijdschrift waarin talrijke
vertegenwoordigers en (basis)groepen uit de kritische christelijke basisbeweging de gedachten
en krachten bundelen. Kenteringen heeft VRAK gevraagd om lid te worden van het
beschermcomité en opgenomen te worden in de colofon. We zijn met plezier ingegaan op het
aanbod van dit inspirerend maandblad dat maatschappelijke toestanden helpt analyseren en
sporen trekt voor een oecumenische bevrijdingstheologie. Contact: kenter@pi.be.

Vlaams Vredesinstituut
Als allerlaatste decreet in deze legislatuur keurde het Vlaams parlement het door Jan
Rogiers ingediende voorstel tot oprichting van een Vredesinstituut goed. Daarmee wordt een 30
jaar oude pacifistische eis ingewilligd. Het instituut, verbonden aan het Vlaamse parlement,
heet voluit “Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie” en zal actief zijn op het vlak van

polemologie, sociale defensie, wapenbeheersing, internationale wapenhandel en
vredeseconomie, vormen van vreedzame conflictbenadering en internationale samenleving.

Agenda
Lobbywerk
Bezoek, samen met een ervaren VRAK-teamlid, een parlementslid naar aanleiding van de
speurtocht naar mede-indieners van ons wetsvoorstel. Neem daartoe contact op met ons
secretariaat.

Briefschrijfactie
Dinsdag 5 oktober: een briefschrijfavond aan politici i.v.m. het wetsvoorstel. Breng zo veel
mogelijk politici op de hoogte van de indiening van het wetsvoorstel en maak hen warm om het
goed te keuren. VRAK zorgt voor het nodige materiaal, voor voorbeeldbrieven, tips en voor een
drankje en een knabbel. Adres: Patriottenstraat 27, 2600 Berchem. Vanaf 19.30 u.

Bomspotting
De campagne Bomspotting van het Forum voor
Vredesactie gaat zijn zevende jaar in. U hebt het al uit de
media vernomen: op dit moment bespreekt de Belgische
regering, op initiatief van de V.S. de toekomst van de
Amerikaanse kernwapens in België. Het is het ideale
moment om de Belgische nucleaire taken af te stoten én
om de nucleaire strategie van de NAVO aan de kaak te
stellen. Als de kernwapens van Kleine Brogel, waarvan
niemand officieel weet of ze er liggen, officieus zouden
verdwijnen, kunnen we misschien ons eerste feestje
bouwen!
De nieuwe Bomspotting-plannen liggen klaar. Je leest alles over het hoe en waarom op
www.bomspotting.be. Maar in je agenda kan je alvast een en ander noteren:
- Vanaf het najaar 2004: Een reeks kleinere, onaangekondigde Bomspotting-acties gericht op
nucleaire ontwapening, dwingt de overheid om het kernwapendebat aan te gaan. Door op
verschillende tijdstippen en onaangekondigd actie te voeren, wordt de campagne
onvoorspelbaar. De acties blijven strikt geweldloos. De deelnemers kiezen zelf het juridische
risico dat ze willen lopen en worden ondersteund met een training in geweldloze actie.
- 26 november 2004: ‘Iedereen Bomspotter', honderden mensen stappen naar hun plaatselijke
politiekantoor om zich aan te geven als medeplichtige aan de bomspotting-acties. Iedereen kan
deelnemen en een brede publieke ondersteuning wordt zichtbaar.
- 16 april 2005: ‘BOMSPOTTING XL’ vlak voor de Review Conference over het NonProliferatieverdrag, een grootschalige, internationale Bomspotting op de verschillende plaatsen
in België die iets met de kernwapens te maken hebben: het NAVO-hoofdkwartier in Brussel,
SHAPE in Bergen en de militaire basis in Kleine Brogel.
- Het ‘onderhandelingsteam voor nucleaire ontwapening’ zal in 2004 en in 2005 regelmatig
contact opnemen met de verschillende bevoegde overheden om een dialoog mogelijk te maken
over een kernwapenvrije NAVO. Het team zal parlementsleden ondersteunen die initiatieven
ondernemen die leiden tot nucleaire ontwapening.

- ‘Bombspotting – Bombespotting’ gaat internationaal! We gaan op zoek naar internationale
ondersteuning en trachten de Bomspotting te laten uitgroeien tot een Europese campagne.

