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Belastingactie 'geen nieuwe gevechtsvliegtuigen' 
 
Waarom deze fiscale actie? 
 
Veiligheid ligt ieder mens na aan het hart. Het is één van onze basisbehoeften. 

Conflicten worden duurzaam opgelost door overleg, door samenwerking en in een 

houding van geweldloze weerbaarheid. Wapens en militarisme lossen problemen 

tussen mensen niet op. Het is schrijnend vast te stellen hoeveel geld naar 

bewapening en oorlogvoering gaat terwijl er zo'n grote nood is aan middelen om 

sociale noden te bekostigen en milieudoelstellingen te halen. 

Willen we een duurzame vrede dan zijn er meer middelen nodig voor 

conflictpreventie, geweldloze conflict-oplossing, het inzetten van burger-

vredesteams, ondersteuning van educatieve projecten rond geweldloosheid, 

wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van geweld, uitbouw en verfijning van de 

democratie, geweldpreventie in binnen- en buitenland en de uitbouw van een 

pacifistisch alternatief voor militaire verdediging.  

De uitbouw van een Vredesfonds of de oprichting van een Ministerie van Vrede zijn  

twee mogelijkheden om gerichter aan een duurzame vrede te bouwen. 

 

Veiligheid bekomt men niet door zijn militaire defensiebudget te verdubbelen. Dit 

laatste is echter precies waar ons land zich binnen de NAVO toe verbonden heeft: 

2% van het bbp te besteden aan militaire defensie (nu is dat net geen 1%). Van dat  

jaarlijks bedrag moet 20 % aan militair materieel besteed worden. Om aan die norm 

te voldoen, worden allerlei overbodige militaire uitgaven gedaan. 

Zo heeft onze regering beslist 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, 2 fregatten en ander 

militair materieel aan te kopen. Alleen de aankoop van de gevechtsvliegtuigen 

bedraagt al minimum  3,4 miljard euro. De totale kost voor hun levensduur wordt op 

minimum 15 miljard geraamd. 

 



Ondertussen is er ‘geen geld’ om de klimaatopwarming te keren, te weinig voor het 

onderwijs, ziekenzorg, armoedebestrijding, cultuur enz.  

De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen is eveneens onzinnig omdat Europa 

reeds dubbel zo veel gevechtsvliegtuigen heeft dan Rusland. De Amerikaanse 

kernwapens worden vernieuwd, ook de atoombommen op de luchtmachtbasis van 

Kleine Brogel in Limburg. Vermits die nieuwe Amerikaanse kernwapens niet door de 

F 16’s  kunnen vervoerd worden, heeft België ‘nood’ aan nieuwe vliegtuigen. 

Waarschijnlijk wordt het de F 35, een Amerikaans toestel… We zijn van mening dat 

België de onderhandelingen voor een totaal verbod op kernwapens moet steunen 

i.p.v. nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen die atoombommen kunnen vervoeren 

en afwerpen. Op 7 juli 2017 keurden 122 landen in de Verenigde Naties een verdrag 

goed dat kernwapens verbiedt. België ondertekende dit verdrag niet!  

Omdat we niet akkoord gaan met deze gang van zaken vragen we aan de 

belastingdiensten het bedrag van ons belastinggeld dat naar de aankoop van de 

nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat, op de rekening van een organisatie te storten die  

er duurzame en vredevolle initiatieven mee financiert.  

U kunt ook een brief sturen aan de minister van Financiën, aan de minister van 

Defensie of aan de Eerste minister. De adressen van deze politici vindt u onderaan. 

 

Voorbeeldbrief: 

Deze is bedoeld voor mensen die een bezwaar hebben tegen de aankoop van 

nieuwe gevechtsvliegtuigen en hun belastinggeld liever besteed zien aan het 

bereiken van de klimaatdoelstellingen, voor armoedebestrijding, voor het bevorderen 

van de vrede, voor onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, pensioenen enz. 

 

Adres gewestelijke directie: dit vindt u op het aanslagbiljet dat u na het invullen en 

verzenden van uw belastingaangifte van de belastingdienst ontvangt. 

 

Voorbeelden van mogelijke redenen om een doorstorting te vragen, naast andere: 

< België heeft helemaal geen nieuwe gevechtsvliegtuigen nodig. Mijn belastinggeld 

kan beter gebruikt worden om de klimaatdoelstellingen te halen. 

< Het geld voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen kan beter besteed worden aan 

armoedebestrijding. 



< Veiligheid bekomt men niet door te bombarderen maar door oplossingen te zoeken 

voor conflicten. 

< … 

 

Rekeningnummer en adres van een organisatie: dit kan bijvoorbeeld een vredes-, 

milieu-, vluchtelingen-, ontwikkelings- of andere organisatie zijn. 

 

Verzending van de brief: 

Het is niet nodig om deze aangetekend op te sturen.  

Het bezwaar kan tot zes maanden na de verzending door de belastingdienst van het 

aanslagbiljet* verzonden worden. Die zes maanden gaan in 3 dagen nadat de 

belastingdienst het aanslagbiljet heeft verzonden. Die datum staat bovenaan het 

biljet.  

*Dit is de afrekening die u krijgt nadat u de belastingaangifte hebt ingevuld. In die 

afrekening staat of u belasting moet bijbetalen of terugtrekt. 

 

U kunt ook een brief schrijven aan 

Eerste minister 

Dhr. Charles Michel 

Wetstraat 16 

1000 Brussel 

charles.michel@premier.fed.be 

 

minister van Financiën:   

Dhr. Johan Van Overtveldt 

Wetstraat 12 

1000 Brussel 

Info@kcfin.be 

minister van Defensie 

Dhr. Steven Vandeput 

Lambermontstraat 8 

1000 Brussel 

info@vandeput.fgov.be 
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