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Geen geld voor geweld

sympathisanten op 4 november 2009, dag van de pleidooien in de zaak Hellebaut, voor het
Justitiepaleis in Brussel (foto: Willem Van den Panhuysen)

Arrest Hof van Beroep
in de zaak Jan Hellebaut

Vorige week maakte het Hof van Beroep in Brussel het arrest in
de zaak van
gewetensbezwaarde tegen de fiscale militaire
dienstplicht, Jan Hellebaut, bekend. We laten Jan zelf aan het
woord.

Het arrest
Woensdag werd het arrest in mijn rechtszaak voor het Hof van Beroep van
Brussel, als gewetensbezwaarde tegen de fiscale militaire dienstplicht, bekend
gemaakt. Ik had gehoopt dat de rechter een antwoord zou geven op de vraag
of de belastingwetten van ons land in overeenstemming zijn met de Grondwet
in samenhang met het (internationaal) Verdragsrecht. Ik ben namelijk van
mening dat dit niet het geval is omdat mijn geweten niet erkend wordt doordat
ik via mijn belastinggeld gedwongen word mee te betalen voor het leger. De
vrijheid van geweten is nochtans een erkend recht zowel in het EVRM
(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) als in het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van de Mens (het BuPo). Ik ben bovendien erkend
gewetensbezwaarde tegen de fysieke militaire dienstplicht.
Volgens ons (Aktie Vredesbelasting) is er wel degelijk een leemte in de
Belgische belastingwet omdat er geen alternatief voorzien wordt voor de fiscaal
gewetensbezwaarden tegen de militaire dienstplicht. Mijn vraag aan de rechter
was dan ook om dít te onderzoeken. Net zoals bij de fysieke militaire
dienstplicht kan de wetgever een alternatieve mogelijkheid voorzien: een
burgerdienst voor dat deel van onze belastingen dat nu naar het leger gaat. De
rechter was ook in de mogelijkheid om dit te laten onderzoeken door het
Grondwettelijk Hof dat zich bezig houdt met het onderzoek van de wet in
samenhang met de Grondwet en het Verdragsrecht. Dit zou dan kunnen
gebeuren bij wijze van een prejudiciële vraag. Daar hadden wij ook naar
gevraagd. Uiteraard kon de rechter zich ook zelf uitspreken over deze vraag.
Dit deed hij echter niet. De rechter spreekt zich niet uit over het feit of ik gelijk
heb of geen gelijk heb. Hij zegt dat hij geen rechtsmacht heeft en dat het
parlement zich met deze zaak moet bezighouden.
Wat nu juridisch eventueel nog overblijft is cassatie. Het Hof van Cassatie
zou kunnen nagaan of het arrest van de rechter voldoende gemotiveerd is en of
hij op alle essentiële vragen een antwoord heeft gegeven. De komende weken
zal ik deze mogelijkheid samen met mijn advocaten verder onderzoeken en
tevens kijken met de mensen van VRAK of het zinvol is om verder nog
juridische stappen te zetten.
We houden u op de hoogte.

Een korte situering van deze rechtszaak.
Ik kan in geweten geen belasting betalen voor het leger. Voor mijn
belastinggeld dat nu naar het militaire apparaat gaat, verkies ik een vredevolle
bestemming. Ik ben erkend gewetensbezwaarde tegen de fysieke militaire
dienstplicht en ik 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 voor mij en vele anderen een probleem. Het
bedrag dat aan militaire defensie wordt besteed 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.
We 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. Het
recentste voorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 29/10/2007
vindt u onder nr. 52K0284/001 . De Aktie Vredesbelasting (VRAK) bewandelt
ook de juridische weg en steunt daarom deze rechtszaak.

Korte geschiedenis
Deze zaak behandelt mijn 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 op 4 november 2009 de pleidooien werden gehouden.
Vandaag verklaart de rechter bij het Hof van Beroep in Brussel zich zonder
rechtsmacht en hij stelt geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Hij
zegt dat dit een zaak is voor het parlement.

Vredesmiddelen
Ik ben overtuigd dat je conflicten beter oplost met vredesmiddelen dan met
geweld. Met vredesmiddelen ga je naar de oorzaken van de conflicten zoeken
en daar een creatieve oplossing voor uitwerken die alle partijen ten goede
komt. Vredesmiddelen kunnen o.a. zijn: overleg, respect voor de verschillen,
liefde, mededogen, eerlijke verdeling van macht en goederen, dialoog, het
opleiden en uitzenden van vredeswerkers, enz.
Oorlog komt niet vanzelf. Daar gaan jarenlange voorbereidingen en
massa's geld aan vooraf.
Ook vrede komt niet vanzelf. Ook daaraan moet gewerkt worden en ook
daarvoor is geld nodig. België besteedt momenteel 0,74% aan conflicthantering
in vergelijking met het budget dat naar het militaire apparaat gaat! Dit geld (28
miljoen euro) staat ingeschreven bij het departement van Buitenlandse Zaken
en Ontwikkelingssamenwerking.
De oprichting van een Vredesfonds zoals de Aktie Vredesbelasting (VRAK)
dit voorstelt en de erkenning van het gewetensbezwaar tegen de fiscale
militaire dienstplicht zou een mooie stap in de richting van de vrede zijn.
Met de steun van de Aktie Vredesbelasting (VRAK), www.vrak.be en
Friends of the Earth, www.motherearth.org.
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