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Persbericht : '50 jaar statuut gewetensbezwaren 
 tegen militaire dienst in België' 

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat het Belgisch parlement een wet goedkeurde die 
gewetensbezwaren tegen de verplichte militaire dienst, met burgerdienst als alterntief, een wettelijke basis 
gaf: de Kamer voerde de eindstemming uit op 6 mei 1964, Koning Boudewijn tekende op 3 juni en het 
Belgisch Staatsblad publiceerde de wet op 19 juni 1964. 

Een halve eeuw nadat Koning Leopold II de wet tekende in november 1909 om de algemene militaire dienst 
voor mannen in te voeren, erkende Belgie de wettelijke mogelijkheid voor individuen om de voorbereiding 
van de oorlog formeel af te wijzen. 

België, zoals vele andere Europese landen, zal zich laten inspireren door de erkenning het recht op 
gewetensbezwaren militaire dienst dat voor het eerst in Groot-Brittannië in 1916 (in ’t midden van WO I) 
werd ingevoerd, gevolgd door Denemarken in 1919. 

Jean Van Lierde, pionier voor het recht op gewetensbezwaren in België en die ervoor een lange 
gevangenisstraf kreeg, heeft gedurende meer dan 10 jaar gestreden -via zijn vrienden in het parlement- om 
een wetgeving tot stand te doen komen. 

Hij wordt op zondag 18 mei om 10u gehuldigd op de begraafplaats van Watermaal-Bosvoorde. Daar zullen 
bloemen worden neergelegd op zijn graf door Belgische en Europese pacifisten, gevolgd door een receptie 
op het gemeentehuis, aangeboden door het gemeentebestuur; 

Overzicht van de activiteiten die op stapel staan om de 50ste verjaardag van het statuut van 
gewetensbezwaarde te herdenken: 

 de lancering van een 'register van gewetensbezwaarden' waar mensen uitdrukkelijk hun afkeer 
kunnen laten blijken van alle voorbereidingen die tot oorlog kunnen leiden. Dit is bijzonder interessant voor 
hen die vroeger geen beroep konden doen op het statuut van gewetensbezwaarde omdat ze niet 
dienstplichtig waren (vrouwen), maar vooral ook voor de jongeren van vandaag. 
  De internationale Dag van Gewetensbezwaren, die jaarlijks op 15 mei wordt gehouden; 
  een persconferentie op 16 mei over de nieuwe regels van het Hoog Commissariaat voor 
Vluchtelingen over het asielrecht voor gewetensbezwaarden; 
  een tentoonstelling over '50 jaar statuut van gewetensbezwaarde' in december 2014 (opening op 10 
december, de internationale Dag van de Mensenrechten); 
 deelname aan een grote tentoonstelling over het pacifisme in België die in 2015 wordt georganiseerd 
door het Mundaneum. 

Op de persconferentie die de 50ste verjaardag voorstelde hebben ondermeer volgende personen het woord 
gevoerd: 

Jean Paul Van Bendegem, filosoof, professor aan de VUB, verwoorde zijn motivatie waarom hij toentertijd 
als gewetensbezwaarde voor burgerdienst koos. De volledige tekst bevindt zich in de persmap. 

Jean Jacqmain, jurist, professor aan de ULB, ging in op het recht op gewetensbezwaren bij het weigeren 
van werk in wapenproductie. Zijn tekst bevindt zich ook in de persmap. 

De activiteiten in het kader van '50 jaar statuut gewetensbezwaarde' worden op touw gezet door een ad hoc 
comité dat is samengesteld door mensen die actief zijn in volgende organisaties: Agir pour la Paix 
(www.agirpourlapaix.be , een sectie van de War Resisters' International – WRI, en van de International 
Fellowship of Reconciliation – IFOR), Tumult (www.tumult.be , ex-Jeugd en Vrede, ex-Burgerdienst voor de 
Jeugd), Vredesactie vzw (www.vredesactie.be , een sectie van de WRI) en het European Bureau for 
Conscientious Objection / Bureau européen de l'objection de conscience (EBCO-BEOC, www.ebco-
beoc.org). 
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