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 Tekst voor initiatief n.a.v. 50 jaar statuut van gb. 25 april 2014 

REGISTER VOOR GEWETENSBEWAARDEN 

1. INLEIDING 
 

1.1 Historisch 
 

In de periode 1964 – 1992 hebben meer dan 30.000 mannen het statuut van gewetensbezwaarde 

verkregen in het kader van de militaire dienstplicht. 

Ze vroegen de erkenning als gewetensbezwaarde met een gemotiveerde brief bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en verschenen voor de Raad voor gewetensbezwaren. In de beginfase werden de 

kandidaten eerst uitvoerig verhoord, maar snel werd het verkrijgen van het statuut een loutere 

formaliteit. 

Sinds 1992 kan het statuut niet meer aangevraagd worden omdat door de opschorting van de 

dienstplichtwetten er ook geen militaire verplichtingen meer zijn. 

 

De lijst van de gewetensbezwaarden wordt momenteel – vreemd genoeg – beheerd door de FOD 

Defensie – Onderafdeling Notariaat. 

Vandaag zullen de gewetensbezwaarden hier een attest moeten vragen om hun burgerdienst in 

aanmerking te kunnen laten komen voor de pensioenberekening. 

 

1.2 Huidige situatie 
 

De dienstplichtwetten zijn opgeschort, niet opgeheven. In principe kunnen ze onmiddellijk terug in 

voege treden.  Door de huidige ontwikkeling als vrijwilligersleger is de rekrutering van diensplichtigen 

niet meer te verwachten. 

De wetgeving op het statuut en de vervangende burgerdienst zal dus ook niet meer van toepassing 

zijn. 

Het Europees Verdrag erkent het recht op gewetensbezwaar. Dit is actueel erg relevant voor lidstaten 

die nog dienstplicht hebben en voor landen waarmee toetredingsbesprekingen lopende zijn. 

In de Belgische Grondwet is het recht niet opgenomen. 

 

2. EEN NIEUW REGISTER 
  

2.1 Verantwoording 

Er bestaat voor de aanvraag van het statuut geen officiële regeling meer. Toch vinden we het belangrijk 

dat wie de keuze maakt om een militaire oplossing van conflicten fundamenteel af te wijzen en er op 

geen enkele manier wil bij betrokken raken, dit kan laten registreren op een formele manier. Deze 
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personen zullen daarmee onder andere kunnen aantonen dat ze op een bepaald moment of in een 

specifieke situatie niet opportunistisch handelen. 

Concreet is er nu het bezwaar dat een werkzoekende kan hebben tegen tewerkstelling in de 

wapenindustrie op het moment dat hij door de VDAB verplicht wordt om een ‘passende betrekking’ te 

aanvaarden in de wapenindustrie. We vragen dat dit bezwaar wettelijk mogelijk wordt. In de praktijk 

wordt het vaak al aanvaard. Met zijn registratie kan hij zijn pacifistische houding aantonen. 

De vredesorganisaties krijgen de kans om (n.a.v. de oproep om in te schrijven) vorming te organiseren 

rond - en reflecties te maken over – het gewetensbezwaar. 

N.a.v. acties tegen bv. kernwapens of tegen militaire investeringen kan de oproep om het register te 

ondertekenen mobiliserend werken. 

 

2.2 Voor wie? 

Zowel meerderjarige vrouwen als mannen kunnen zich laten opnemen in het register. 

Ze verklaren zich akkoord met de War Resisters International-beginselverklaring: “Oorlog is een 

misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en 

te ijveren voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog.” 

 

2.3 Procedure 

Registratie kan digitaal via een internetformulier met vermelding van naam, adres en email. Ter 

controle wordt een mail gestuurd met de vraag tot bevestiging. 

Registratie kan ook met een ondertekend schriftelijk document. Een formulier wordt ter beschikking 

gesteld. 

De registratie wordt bevestigd door een attest, dat aan de inschrijver wordt toegezonden. 

Inschrijvers kunnen toestaan dat hun deelname publiek gemaakt mag worden. Dit moet op een 

uitdrukkelijke manier gebeuren. 

Het register wordt op papier chronologisch en genummerd bijgehouden en eveneens op een digitale 

drager. Het is niet openbaar. Gewetensbezwaarden kunnen een uittreksel aanvragen, mits voorlegging 

van een identiteitsdocument. 

2.4 Beheer 

Het register wordt beheerd door een comité dat wordt samengesteld door de beide Belgische secties 

van de WRI: Vredesactie vzw en Agir pour la Paix asbl. 

Het comité regelt alle juridische en organisatorische aspecten van het register en staat in het bijzonder 

in voor de veiligheid van de persoonsgegevens. 

Het comité maakt regelmatig een verslag en stimuleert de promotie. Het is de bedoeling om de 

registratie van een grote groep te bereiken, maar de ernst van de inschrijving mag niet in het gedrang 

komen. 

 


