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Cassatieadvies 
 
 
 
 In de zaak van de gewetensbezwaarde tegen de fiscale militaire 
dienstplicht, Jan Hellebaut, wordt momenteel het advies van een 
cassatieadvocaat ingewonnen. Bedoeling is na te gaan of het zinvol is om 
cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest van de rechter bij het Hof van 
Beroep in Brussel begin dit jaar.  
 
 De essentie van het arrest kwam erop neer dat de rechter zich zonder 
rechtsmacht had verklaard en dat hij de zaak doorverwees naar het parlement. 
Volgens ons heeft de rechter wel degelijk de bevoegdheid om een uitspraak ten 
gronde te doen. 
 
 We houden u verder op de hoogte via de VRAK-info. 

 
 

 
Conferentie Vredesbelasting in 

Noorwegen 
 
 
 
 De 13e Internationale Conferentie van Oorlogs-
belastingweigeraars en Campagnes voor Vredesbelasting werd 
gehouden in de aangename en mooi gelegen volkshogeschool in 
Sandefjord, in het zuiden van Noorwegen, van 2 tot 4 juli. Ongeveer 
zestig deelnemers uit twaalf landen, waaronder vier uit België, 
namen deel aan dit tweejaarlijkse gebeuren.  
 
 
Gevarieerd 
 
 Het programma was gevarieerd, maar schonk nauwelijks aandacht aan het 
aspect oorlogsbelastingweigering zoals dat bv. in de Verenigde Staten onder 
diverse vormen gebeurt. De aandacht ging vooral naar het geweten zoals in de 
inleidende publieke lezing door Per Ingvar Haukeland, een ecosoof 
(ecologische filosoof), en naar het verband tussen vredesbelasting en 
mensenrechten zoals in de briljante lezing door professor Nils Butenschøn. We 

 
 
 
 

Geen geld voor geweld 



hoorden landenverslagen, nieuws over wetgevende initiatieven en over het 
lobbywerk en de ontwikkelingen i.v.m. gewetensbezwaren in de Verenigde 
Naties. Een brief aan het Noorse parlement werd goedgekeurd en een 
zangavond met diverse protestsongs o.l.v. de Deen Odd Georg Murud zorgde 
voor vrolijke en zinvolle ontspanning. Ook de NGO Conscience and Peace Tax 
International (CPTI) ivzw hield haar algemene vergadering met rapportering 
over haar werk in de UNO, goedkeuring van de rekeningen en verkiezing van 
een nieuwe raad van bestuur. Tot slot werd er met een kleine meerderheid voor 
gekozen om de 14e conferentie in het najaar van 2012 in Buenos Aires 
(Argentinië) te houden. 
 
 
Inspirerend en geïnspireerd 
 
 Het was deugddoend en inspirerend om drie dagen samen te werken met 
gedreven mensen van over de hele wereld. Dat geeft weer energie en kracht 
om door te zetten. Tijdens de bijeenkomst van het juridisch comité van CPTI, 
na afloop van de conferentie, bracht één van de Britse deelnemers aan dat we 
door ons werk voor de rechtbank mensenrechtenactivisten zijn. We doen dit 
moeilijke en slopende werk immers niet zozeer voor ons eigen heil dan wel om 
anderen te vrijwaren van oorlog, geweld en miserie. 
 We bouwen mee aan een wereld waar meer middelen en mogelijkheden 
vrijkomen om de (basis)mensenrechten voor iedereen te realiseren. We willen 
dit aspect meer aandacht geven in onze campagnes. 
 
 Onze spreekwoordelijke hoed nemen we graag af voor het Noorse comité 
dat de conferentie organiseerde: het is het verhaal van een onooglijk klein 
actiegroepje van enkele hoogbejaarde vrouwen dat in een korte tijd met een 
aantal jongere medewerkers (vooral vrouwen) aangroeide tot een groep die 
uitsteeg boven zichzelf en zo een hartverwarmende conferentie op poten zette. 
Ook de initiatieven die deze groep verder nog op parlementair, wetgevend, 
academisch en pedagogisch vlak had gepland, waren bewonderenswaardig. 
 

 
 

 
CPTI: tien jaar aan het werk in de UNO 
 
 
 
 
 Sinds haar stichting in 1994 werkt Conscience and Peace Tax International 
(CPTI) aan de erkenning van het recht op gewetensbezwaar tegen de fiscale 
militaire dienstplicht in internationale fora zoals de UNO. Na het bekomen van 
de adviserende status bij de Social and Economic Council (ECOSOC) van de 
UNO in 1999, heeft CPTI in April 2001 haar eerste schriftelijke verklaring 
ingediend bij de Commissie (nu: Raad) voor de Mensenrechten (MR). Daarin 
wordt het fundamentele gewetensbezwaar tegen het betalen van belasting voor 
militaire doeleinden en oorlog uiteengezet. Die verklaring vindt u op: 
http://www.cpti.ws/cpti_docs/unchr/01/writ_01_ned.html (Nederlands) 
http://www.cpti.ws/cpti_docs/unchr/01/writ_01.html (Engels)  
 



 Ook al verwijst het toezichthoudend Comité voor de Mensenrechten (MR) 
in zijn General Comment nr. 22 in 1993 enkel naar het gewetensbezwaar tegen 
fysieke militaire dienst, toch voelt CPTI zich gesteund door de uitspraak dat 
“een dergelijk recht [op gewetensbezwaar] kan worden afgeleid uit artikel 18 
[van het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (BuPo)], 
in zoverre dat de verplichting om dodelijk geweld te gebruiken in ernstig conflict 
komt met de vrijheid van geweten en het recht om zijn geloof of overtuiging te 
uiten.”1  
 
 Het gewetensbezwaar tegen de militaire dienst is al geruime tijd erkend 
door de Raad voor de MR (een politiek beleidsorgaan van 47 Leden-Staten) en 
wordt verdedigd door het Comité voor de MR (een orgaan van 18 
onafhankelijke juristen dat toezicht houdt op het naleven van de 
mensenrechten). Omdat het gewetensbezwaar tegen het betalen van 
oorlogsbelasting nog niet als zodanig erkend is, werkt CPTI nu actief om het 
verband tussen geweten, oorlog en belasting aan te tonen.  
 
 Sinds 2002 volgt CPTI’s vertegenwoordiger in Genève veel sessies van 
zowel de Raad als het Comité voor de MR. Hij dient bijdragen in over de 
situatie van gewetensbezwaarden tegen militaire dienst in diverse landen en 
legt waar mogelijk het verband met het fiscale aspect. Een dergelijk verband 
vindt u in zijn mondelinge bijdrage over Zwitserland2 en Bolivië3 op 
http://www.cpti.ws/cpti_docs/un_list.html   onder het jaar 2009 (oral statement, 
18 september). De bijdragen over veel andere landen zijn ook op die 
webpagina te vinden. Door deze bijdragen heeft CPTI bij de UNO een reputatie 
van ernstige NGO verworven. Het is trouwens de enige NGO die zich specifiek 
en uitsluitend bezig houdt met gewetensbezwaren, al worden er soms 
gezamenlijke initiatieven genomen met anderen. 
 
 Terwijl dit juridisch werk plaats vindt in het Comité voor de MR, kent de 
Raad voor de MR nu ook een vierjaarlijkse cyclus van Universal Periodic 
Reviews (UPR): een politieke evaluatie van de mensenrechten in een land door 
de 47 Leden-Saten. De CPTI-bijdragen voor die UPR’s staan ook op de eerder 
vermelde webpagina voor de sessies in 2008, 2009 en 2010.  
 
 Diverse, vooral Spaanse en Franse juridische NGO’s hebben het initiatief 
genomen om het Human Right to Peace bij de Raad voor de MR aan de orde 
te stellen. In de ontwerpteksten is zowel het gewetensbezwaar tegen de 
militaire dienst als tegen oorlogsbelasting opgenomen. Tijdens het Compostela 
2010 Forum in het Spaanse Santiago de Compostela (9-11 december), zal de 
ontwerptekst zijn definitieve beslag krijgen. CPTI zal daar present zijn en zal 
vervolgens de behandeling van die tekst in de Raad voor de MR in Genève 
opvolgen. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  UN Human Rights Committee, General Comment No. 22: The right to freedom of thought, 
 conscience and religion (Art. 18), 30/07/93, par. 11.  
2  Glor v Switzerland, Application No. 13444/04. Uitspraak van de Kamer op 30 april 2009. 
3  Report Nº 97/05;  Petition 14/04;  Alfredo Diaz Bustos v Bolivia,  27 Oktober 2005. 
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Wens je de VRAK-info niet meer te ontvangen, stuur dan een mailtje naar vrak@advalvas.be. 
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                            Lid van  
 

 Het werk voor de bijdragen en verklaringen over het 
gewetensbezwaar in diverse landen kan door CPTI’s 
vertegenwoordigers in Genève worden uitgevoerd dank zij 
een onderzoekssubsidie van een Britse Quakerorganisatie. De 
andere helft van CPTI’s budget, bestemd voor andere taken 
van CPTI’s vertegenwoordigers in Genève en New York, voor 
de webstek, dagelijkse werking enz. moet worden 
bijeengebracht door giften. Door uw financiële steun neemt u 
daadwerkelijk en op een essentiële manier deel aan het werk 
voor de erkenning van het recht op gewetensbezwaar tegen 
militaire belasting. 
 
 U kunt uw bijdrage overschrijven op rekening (IBAN) 
BE12 0001 7098 1492 van CPTI te Leuven.  
Met de aanbeveling van VRAK. Wees zo gul als u kunt.  
 


