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GRONDWETTELIJK HOF 
 

 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
 

VOOR: 
 

Eddy DANIËLS, journalist op rust, publicist, Eburonenlaan 5, 3001 Leuven-Heverlee 

 
Pascal DE ROUBAIX, zelfstandig consulent, oud-volksvertegenwoordiger; avenue Eugène 

Demolder / Eugène Demolderlaan 112, 1030 Brussel / Bruxelles 

 
Herman VAN DEN BERGHE, ondernemer, Honegemstraat 135, 9420 Erpe-Mere 

 

Jacques BARBIER, bestuurder van vennootschappen, Sint-Lambrechts-Woluwelaan 11, 

1200 Brussel (Avenue Woluwe St. Lambert 11, 1200 Bruxelles) 

 

Dr. Louis BECKERS, dr. med. (chirurg), Peulisbaan 24, 2820 Bonheiden 

 

Guido J.M.F. NAETS, publicist, Tramlaan 444,1933 Sterrebeek-Zaventem  
 
Luc VAN BRAEKEL, burgerlijk ingenieur, ondernemer, publicist, Felix Verhaeghestraat 8, 

8790 Waregem 

 

Eric BRUCKMANN, zelfstandig  expediteur en douane-agent, rue de l'Esplanade 6, B-4141 

Louveigné 

 
Peter BOSSCHEM, uitgever, Terlindenweg 124, 1730 Asse  
 
Baudewijn BOUCKAERT, hoogleraar, Reuzenlaan 6, Wetteren 

 
Yves DE SENY, eresenator, Rue de Fallais, 42, 4530 VIEUX WALEFFE 

 
Laurent ASSELBERGH, gepensioneerde, Muylebeekstraat 59, 1570 Tollembeek 

  
Herman BAETEN, zelfstandig ondernemer, Van Daelstraat 40, Antwerpen  
 
An BATS, leerkracht, Lode Vissenaekenstraat 34 GLV, 2600 Antwerpen-Berchem 

 
Michaël BAUWENS, student, Trompwegel 27, 9170 De Klinge  
 
Jozef BECKERS, gepensioneerde - schoolstraat - 44 - 3680 - Maaseik  
 
Paul BEECKMAN, zelfstandige, Tieltstraat 66, 8755 Ruiselede 

 
Paul M.J.R. BELIEN, bediende, Houtum 54, 2460 Kasterlee 
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Charel BLOCKX, gepensioneerd zelfstandige, Hoefblastraat 21, 3583 Beringen  
 
Gianni BOONE, student, Menenpoortstraat 39,  8800 Roeselare 

 
Werner BOONS, leraar op rust, Schravenhage 1, 2200 Noorderwijk  
 

Roger BORNAUW, ondernemer, Bladerenkwartier 22, 1730 Asse 

 
Johan BORREMANS, ambtenaar, Hogeschoollaan 61 bus 16, 1050  Brussel 

 

Filips BOSSUYT, afgevaardigd bestuurder, Groeninghelaan 30/7, 8500 Kortrijk 

 

Hugo BULCKENS, gepensioneerde, R. Delbekestraat, 347, 2980 ZOERSEL 

 
Francicus BUYTAERT,  ambtenaar op rust, Reinaartlaan nr 2, bus p8, 2050 Antwerpen 

 

Freddy BYTTEBIER, leraar, Rozenlaan 8, 8540 Deerlijk 

 

Stijn R.A.J. CALLE, jurist, Molenstraat 115, 9970 Kaprijke  
 
ir. Leo E.J. CALLENS, manager, Meigemstraat 11, 9850 Nevele. 

  
François H.M. CLAES, bruggepensioneerde, Kerkelei 12, 2550 Waarloos  
 
Hugo CLAEYS, kaderlid (ingenieur - milieucoördinator), Tussenwege 41, 9920 Lovendegem  
 
Paul CLAEYS, lijnpiloot op rust,  Kastanjedreef, 46, 3090 Overijse 

 
Emiel CLAUS, ereadjunctdirecteur ( B.Z.), Villapark 2, 2180 Ekeren  

 
Herman CLAUS, ingenieur, Wetstraat 51, 2060 Antwerpen 

 
Alain CLEYMAN, advocaat, De Lokers 22 - 9140 Temse 

 
Henri CLOETENS, ingenieur, Leiweg 47, 1880 Kapelle op den Bos 

 
Erik CLOODTS, handelaar, Wijnegemsteenweg   7, 2970 ’S-Gravenwezel 

 
Anne COMVALIUS, bediende, Pastoor Moonslaan 33, 2650 Edegem 

 

Jan DEBACKER, Brandekenswegel 6, 9270 Laarne 

 
Jan DE BEN, leraar, Kapelstraat 272 bus 2, 9140  Steendorp 

 
Wilfried DE BLEU, kok, Vaartstraat 20, 3191 Hever  
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Dr. Jozef DE CLERCQ, arts, Bergstraat 77, 3010 Kessel-Lo.  

 

Noël DE CORTE, bruggepensioneerd Ind. Ingenieur , Schipstraat 22, 8980 Zonnebeke  
 
Dr. Eric DE GRAEF, huisarts,Warandestraat,37 ;1851 Humbeek  
 
Tom DE GRAEVE, ambtenaar, Kerkstraat 131, 9290 Overmere  
 
Erik DE JONGHE, invalide, Gentsesteenweg 118, 8530 Harelbeke 

 

Roger DERIDDER, gepensioneerde, Boekenberglei 188, 2100 Deurne  
 
Antoine de ROUBAIX, nijveraar op rust (in papierwaren), rue Chants d' Oiseaux 1, 5030 

Gembloux 

 
Antoon DERYCKERE, gepensioneerde, Edward Rooselaersstraat 15, 1600 Sint-Pieters- 

Leeuw 

  
Vincent DE ROECK, student, Elisabethlaan 89, 2600 Berchem  
 
Jacques DE SCHEPPER, bediende, Rozenlaan 35 te 1700 Dilbeek 

 
Guido DE SCHUYTENEER, marketing & management consulent, Werkendam 43, 2360 

Oud-Turnhout  
 
Piet DESLÉ, communicatiemanager, Filips de Goedestraat 52, 1000 Brussel.  
 
Lieven DEVILLÉ, advocaat, Romeinsesteenweg 515A,  1020 Brussel 

 

Hendrik DE VLOED, elektronica-ingenieur, Pontstraat 22, 9090 Melle 

 
Willy DE WAELE, burgemeester, Hunselveld 23, 1750 Lennik 

 

Ria DEWEIRDT, voorzitter kinderdagverblijf, Oudstrijderslaan 6, 1950 Kraainem 

 
Dirk DE WINTER, internationaal ambtenaar, Res. Cap Horn, Zeedijk, 8670 Oostduinkerke 

 
Willem DE WIT, industrieel ingenieur op rust, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster  
 
Erik D'HAENE, bediende, Weerstandlaan 83, 2140 Borgerhout  
 
Marc DHAENENS, luchtverkeersleider op rust, Handelsstraat 4, 1930 Zaventem 

 
Luc DIETVORST, gepensioneerd bediende , Wipstraat 111, 2930 Brasschaat 

 

Paul DOEVENSPECK, advocaat op rust, Salphen 3, 2390 Malle 
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Roel DOLHAIN, zelfstandige, Driesplein 16, 2340 Beerse 

 
Dr. Koenraad ELST, publicist, Singel 35, 2640 Mortsel 

 

Dens FEE, gepensioneerde, Cardijnlaan 12, 3130 Begijnendijk 

 

Jean-Paul FEYS, lic.iur., ambtenaar, Louis Van Houttestraat 30, 9050 Gent  
 
David GEENS, bedrijfsleider, Nieuwstraat 11, 9910 Knesselare  
 
Maria GOOSSENAERTS, docente op rust, Schuurstraat 62, 9040 Sint-Amandsberg 

 
Geert GOUBERT, gepensioneerd docent, Ter Ham 4 , 9070 Destelbergen  
 
Jan GOVAERT, ambtenaar, Hugo Verriestlaan 7, 9840 De Pinte 

 
Robert HENDRICK, consulent,  20, rue du Taillis, Dion-le-Mont., B 1325 – Chaumont – 

Gistoux.  
 
Dr. Pol HERMAN, arts, Bosdreef 34, 2360 Oud-Turnhout  
 
Georges HERMANS, gepensioneerde, Melkstraat,  113, 1830 Machelen  
 
Klara HERTOGS, gepensioneerde, Duifhuisstraat 28/8, 2300 Turnhout 

 

Edwin JACOBS, advocaat, Windmolenstraat 50 bus 6, 3500 Hasselt  

 

Karel JANSENS, Boekhoutstraat 25, 3390 Tielt-Winge  

 
Jos JANSSENS, werkloze, Van Praetlei 10, 2170 Merksem 

 
Piet Hein JONGBLOET, kinderarts met rust, Beukenlaan 10A, bus 2, 2020 Antwerpen 

 

Paul (Pol) G.P. JONGBLOET, tandarts, Zeedijk 122/1402 8620 Nieuwpoort 

 
Lieve KEMPEN, onderwijzeres op rust, Schravenhage 1, 2200 Noorderwijk 

 
Roger KNAEPEN, bruggepensioneerde, Veulenstraat 15, 3870 Heers  

 

Brecht LAMBRECHT, Advocaat, Kattelinnestraat 15, 9420 Erpe  
 
Patrick LANDUYT, arbeider, Stokerij 27,  8380 Dudzele 

 
Jan LIEVENS, bediende, Hulst 134, 9340 Lede 
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Johan LIEVENS, dr. iur, beheerder van vennootschappen, Hertogenweg 20, 3080 Tervuren  
 

Robert LINGIER, commercieel directeur op rust, Bruggestraat 404, 8480 Bekegem  

 
Jean LORQUET, arbeider/chauffeur., Oudstrijderstraat  15, 2520 Oelegem  

 

Marc LUYTEN, ambtenaar op rust, Koningin Astridlaan 161/606, 2800 Mechelen.  
 

Jozef MAES, ingenieur, De Ster 26, 2540 Hove 

 

Jozef MAESSCHALCK, garagehouder, Edixvelde 13, Nieuwerkerken 

 

Alain MAHIAT, zelfstandige, Bd. A.Reyers / A. Reyerslaan 159, 1030 Bruxelles/Brussel 

 

Thérèse MAHIAT, directiesecretaresse , Bd. A. Reyers / A. Reyerslaan 159, 1030 

Bruxelles/Brussel 

 

Maarten MALAISE, journalist en computerdeskundige , Paviljoenlaan 10 bus 3, 2610 

Wilrijk.  
 
Bernard M.L. MARCELO, drukker, Wijnveld 184, 9112 Sinaai 

 
Frank MERTENS, bediende, Hoogstraat 45 B2, 1861 Wolvertem (Meise) 

 

Xavier MEULDERS, student, Misstraat 114, 2500 Koningshooikt 

 
Elisabeth MEULENBERGS, docente op rust, Strijdhoflaan 54,  2600 Berchem-Antwerpen 

 
Walter MICHIELS, bruggepensioneerde, Steenstraat 162A, 9340 Lede 

 

Josiane MOENS, vertaalster en schrijfster, Veulenstraat 15, 3870 Heers  
 
Jozef MONDELARES, ambtenaar,  Steegsebaan 26   2490 Balen  
 
André MONTEYNE, gepensioneerd, oud-volksvertegenwoordiger, H. Van Bortonnestraat 

31, 1090 Brussel  

 
Luc NEYRINCK, bediende , Jozef De Windestraat 56 - 1700 Dilbeek  
 
Werner NIEMEGEERS, advocaat, Keibergstraat 31, 9572 Sint-Martens Lierde 

 

Frederik OPHALVENS, bediende, stagiair IAB accountant, Wijngaardlaan 4 bus 201, 3001 

Heverlee  

 
Maria (Maryse) PALEMANS, ambtenaar, Drink 7 bus 6, 2140 Antwerpen 

  
Erik PEETERS, gepensioneerde, Grote steenweg 505, 2600 Berchem  
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Jacques (Jaak) J.T.P. PEETERS, gepensioneerd manager, Doffen, 4, 2250 Olen  
 
Wim PEETERS, tandarts, Warandestraat, 81-83, 2300 Turnhout 

 

Wim PEETERS, bediende, Braakstraat 52, 2960 Brecht 

 

Luc PIERSON, ambtenaar voor de Europese Commissie, Collegelaan 28, 2140 Borgerhout 

 
Marc PLATEL, gepensioneerd journalist, Oudstrijderslaan 6, 1950 Kraainem  
 
Daniel POELMANS, Zuiderlaan 81 /3, 173  Zellik 

 
Prof. Eric PONETTE, dr. med., hoogleraar op rust, Schoonzichtlaan 40, 3020 Winksele  
 
Jean POUSSET, gepensioneerd, St.-Pieter 4, 3621 Rekem  
 
Patrick PRAET, advocaat, Korte Massemsesteenweg 60/33, 9230 Wetteren 

 
Koen ROELENS, juridisch vertaler, Monnikenwerve 105,  8000 Brugge  
 
Nele ROGGEN, arts, GSO Gyneacologie Broekborre 124, 1500 Halle  
 
Nick ROSKAMS, student rechten, Boomgaardstraat 25, 3012 Leuven, 

 

Christiaan SARENS, zelfstandig garagist, Brugsesteenweg 289, 9000 Gent  
 
Lorenzo SCHOOVAERTS, zelfstandig informaticus, Antwerpsesteenweg 12, 2620 

Hemiksem.  

 

Johan SLEMBROUCK, informaticus, bediende, Sint Stefaansstraat 145, 1932 Sint Stevens 

Woluwe (Zaventem) 

  
André SMELLENBERGH, technicus, Detmoldlaan 6, 3500 Hasselt 

  

Frank SPIESSENS, burgerlijk ingenieur, Ringlaan 58, 2610 Wilrijk. 

 
Rony STOKART, gepensioneerde, Schoenmakersstraat 12, 2000 Antwerpen 

 
Pol TANGHE, advocaat, Nieuwpoortsesteenweg 113a, 8470 Gistel 

 

Leo TIMMERMANS, bediende, Kastanjelaan 19, 2160 Wommelgem 

 

Luc VAN BALBERGHE, journalist, Venlaan 3, 2820 Bonheiden 

 
Gerda VAN CALSTER, bediende, Zwaluwstraat 11, 1850 Grimbergen 
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Philip VAN CAUWELAERT, geneesheer-chirurg, Statielei, 30, 2540 HOVE 

 
Bruno VAN CLEMEN, leraar, Smedenstraat 22, 2500 Lier 

 
Peter VAN COLLEM, bedrijfsleider,  Lode Vissenaekenstraat 34, 2600 Antwerpen-

Berchem  
 
Philip VANDEN ABEELE, uitgever en publicist, Peter Benoitstraat 20, 2018 Antwerpen  
 
Luc VAN DEN BOGAERT, vertegenwoordiger , Mellinetplein 10, 2600 Berchem 

 

Albrecht VAN DEN BOSCH, bestuurder van vennootschappen, Adrinkhovenlaan 94 

2150  Borsbeek  
 
Christiane VAN DEN BROECK, lerares, Busschotstraat 85, 3130  Begijnendijk  
 

Roger VAN DEN BROECK, gepensioneerde , 39/4 Bisschopslaan, 2340 Beerse 

 
Norbert VANDENDRIESSCHE, bedrijfsleider, Hovestraat 146, 2650 Edegem  
 
Pieter J.C. VANDERMOERE, bediende, Ferdinand Lousbergkaai 100 D bus 301, 9000 

Gent  

 
Philippe VAN DER SANDE, Mechelsesteenweg 61, 2018 Antwerpen  
 
Karen VAN DER SYPE, journaliste, Muidepoort 7, 9000 Gent  
 
Jan VANDEVELDE, zelfstandig ondernemer, Plaslei 4, 2820 Rijmenam. 

 

Erik VANDEWEERDT, zelfstandige , Heidebloemstraat 4, 3500 Hasselt 

 

Dirk VAN DIJCK, arbeider, Oostmalsesteenweg 162 bus 2, 2310 Rijkevorsel 

 
Theo VAN ELSEN, gepensioneerd, Martelarenstraat 36, 2400 Mol 

 

Marc VANFRAECHEM, bediende, Lange Boomgaardstraat 6, 9000 Gent 

 
Guido M.W. VAN GORP, leraar, Everdijstraat 15, 2000 Antwerpen  
 
Etienne VAN HAEREN, meubelmaker o.r., Dijkweg 2, 9031 Drongen, 

 
Hugo VAN HECKE, gepensioneerde,  Sint Willebrorduslaan 26, 2970 Schilde 

  

Philip VANHEESSEN, burgerlijk ingenieur, Beekvijverdreef 7, 9880 Aalter. 
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Renaat VANHEUSDEN, technisch ingenieur op rust, Lisbloemstraat 31, 3500 Hasselt  
 
Jean VAN HILLE, bestuurder van vennootschappen, Offerlaan 232, 9000 Gent  
 
Koen VAN HOOF, arbeider, Rooiboslaan 136, 2610 Wilrijk (Antwerpen)  

 

Myriam VANHUYSE, zelfstandige, Muylebeekstraat 59, 1570 Tollembeek  
 
Filip VAN LAENEN, ingenieur en publicist, van Belgische nationaliteit,  Løkenlia 7, 1352 

Kolsås, Noorwegen  

 
Isabelle VAN LAETHEM, parlementair medewerker, IJzerplein 3 bus 5, 1000 Brussel  

 

Jan M.C.C. VAN MALDEREN, dierenarts, Prins Albertstraat 20, 9100 Sint-Niklaas 

 
Hector VAN OEVELEN, gepensioneerde, A Jansenstraat 5, 9150 Kruibeke  
 
Leo VAN RILLAER, bediende, Boekenberglei 277, 2100 Deurne 

 
Louis VAN ROY, journalist op rust, Park Terlinden 12 b.6, 9300 Aalst 

 
Peter VAN WINDEKENS, ambtenaar, publicist,  Kleine Ganzendries 4  3212  Pellenberg  

 
Daniël VERANNEMAN, gepensioneerde, Bevegemstraat 16, 9620 Zottegem 

 

Jean-Pierre VERBINNEN, op rust, Schumanlaan 2, 1932 St. Stevens-Woluwe. 

 

Tijl VERCAEMER, ingenieur, Paul Fredericqstraat 26, 9000 Gent 

 

Toon VERHEGGEN, gepensioneerde , Kapelstraat 62, 3670  Meeuwen 

 

Bjö rn VERHEYE, ambtenaar, Doorniksewijk 140 b12, 8500 Kortrijk 

 

Liliane VERHOEVEN, 39/4 Bisschopslaan, 2340 Beerse  
 
Eric VERHULST, zelfstandig ondernemer, Zavelstraat 160, 3010 Leuven  
 
Jozef VERHULST, leraar, Karel Oomsstraat 57, 2018 Antwerpen 

 

Patrick J.M. VERLINDEN, spoorwegbediende, Vrijheidstraat 89 bus 1, 2850 Boom 

 

André VERMEIREN, gepensioneerde, Kerkstraat 102, 9200 Dendermonde 

 

Jurgen VERSTREPEN, producent-mediaconsultant, Pater Damiaanstraat 24, 2610 Wilrijk  
 
Emiel VERWERFT, gepensioneerd bediende, Veldstraat 63, 2520 Ranst 
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Tanguy VEYS, bediende, Burgstraat 19, 9000 Gent 

 
Samuel VINCK, student, Veldstraat 247, 2930 Brasschaat 

 

Remi WALRAVENS, gepensioneerde, Geraardbergsestraat 236 bus 2, 9300 Aalst 

 
Remi WAUTERS, tuinbouwer, Boonstraat 4, 9220 Moerzeke 

 
Dirk WELKENHUYSEN, arbeider, Zwanenstraat 2, 3520 Zonhoven 

 

Marcus WIEËRS, ingenieur – zelfstandige, Wanstraat 22, 3920 Lommel 

 

Guido WILLEMS, gepensioneerd CLB-directeur, Kerkebosstraat 22, 3550 Heusden-Zolder 

 

Fanny SCHENKELS, leerkracht HTSO, Monnikendreef 22, 2980 Zoersel 

 

Dirk VAN DESSEL, werkloze – gewezen schadebeheerder, Karmelietenstraat 26, 2600 

Antwerpen 

 

Filip DE CAUWER, advocaat, Stapelplein 42 bus 401, 9000 Gent 

 

Karel LUYTEN, gepensioneerd, Lintsesteenweg 181, 2540 Hove 

 

Karolien CROMBEZ, juriste, Belgische nationaliteit, La Piana 1, 58038 Seggiano 

(Grosseto), Italië 

 

 

verzoekende partijen, met als raadsman Mr. Matthias Storme en Mr. Jelle Flo, advocaten, met 

kantoor te 1000 Brussel, Verenigingstraat 28, waar keuze van woonplaats geschiedt; 
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Aan de Dames en Heren Voorzitters en Rechters in het Grondwettelijk Hof, 

 

Gelet op het verzoekschrift van 29 november 2007, strekkende tot vernietiging van:  

 

- Artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 

bestraffing van bepaalde door racisme ingegeven daden  (hierna worden de door dit 

artikel 3 gewijzigde of ingevoegde artikelen 1 tot 34 van die wet van 30 juli 1981 

aangeduid als: ‘de racismewet’) ; 

 

- Artikelen 2 tot 49 en 52 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie, met uitzondering van artikel 51 van deze wet (hierna: ‘de 

discriminatiewet’) ;  

 

-  Artikelen 2 tot 39 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie 

tussen vrouwen en mannen (hierna: ‘de genderwet’);  

 

dat door verzoekers onverkort gehandhaafd wordt;  

 

Gelet op het bericht, voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2008;  

 

Gelet op de memorie van de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Minister-President 

van de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door meesters Stefan Sottiaux en Elke Cloots, 

advocaten te 1000 Brussel, Loksumstraat 25;  

 

Gelet op de memorie van de ministerraad, vertegenwoordigd door de Eerste Minister, 

vertegenwoordigd door meester Koen Lemmens, advocaat te 1000 Brussel, Bronstraat 

68bus2;  

 

Gelet op de memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te 

Brussel, vertegenwoordigd door haar Raad van de Orde, van de Orde van Vlaamse Balies, 

vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, en de heer Jozef Slootmans, vertegenwoordigd 

door meester Dirk Lindemans, advocaat te 1000 Brussel, Keizerslaan 3;  
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I. Met betrekking tot de voorafgaanden van de Ministerraad en de Vlaamse 
Regering 
 

1.   Zowel de Ministerraad (Memorie Ministerraad, 2. Fundamentele uitgangspunten, p. 

13  tot 36) als de Vlaamse Regering (Memorie Vlaamse Regering, 2.1, Voorafgaand: 

betreffende de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel, p.12 tot 26) leiden hun 

memorie in met een vrij uitgebreide en academische bespreking van het ontstaan en de 

achtergrond van (bepaalde onderdelen van) de bestreden wetten.  Deze onderdelen bevatten 

evenwel formeel geen antwoord op de middelen van verzoekende partijen en bevatten 

evenmin nieuwe middelen in de zin van artikel 85 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof).  De verzoekende partijen vragen Uw Hof dan 

ook in deze onderdelen van de memories van de Vlaamse Regering en de Ministerraad buiten 

beschouwing te laten en voor ongeschreven te houden.  De verzoekende partijen zijn van 

oordeel dat Uw Hof niet het geschikte forum biedt voor een abstracte en academische of 

politieke discussie over de merites en de geschiedenis van de bestreden bepalingen.  

 

2. Louter in ondergeschikte orde wensen verzoekers een aantal elementen uit deze 

voorafgaanden te beantwoorden.   

 

 

1. Met betrekking tot de horizontalisering van het discriminatiebeginsel 
 

3. De ministerraad argumenteert dat een horizontalisering van het discriminatiebeginsel 

toegelaten en deels verplicht is.  Ook de Vlaamse regering stelt dat er, op grond van 

internationale verdragen en de Grondwet, positieve verplichtingen bestaan voor de overheid 

om discriminatie tussen burgers te bestrijden.  De ministerraad stelt dat de kaderrichtlijn 

(Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000), de rasrichtlijn (Richtlijn 

2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000) en de genderrichtlijnen (Richtlijn 75/117/EEG 

van de Raad van 10 februari 1975, Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976, 

Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 en Richtlijn 86/378/EEG van de Raad 

van 24 juli 1986) de lidstaten verplichten om het discriminatiebeginsel uitwerking te laten 

hebben in bepaalde horizontale verhoudingen.  Daarnaast zouden de artikelen 12, 39, 43, 49 

en 50 van het EG-verdrag discriminatie op grond van nationaliteit verbieden en zou artikel 

141 van het EG-verdrag verbieden dat bij de beloning van arbeid op basis van geslacht zou 

worden gediscrimineerd.  Verschillende van deze bepalingen zouden horizontale werking 

hebben of de basis vormen van verordeningen met horizontale werking.  De ministerraad gaat 

er daarnaast van uit dat artikel 10 en 11 van de Grondwet de overheid verplichten om via 

wetgeving en rechtspraak een onrechtstreekse horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel 

te voorzien.  Voorts zou de wetgever in het algemeen de positieve verplichting dragen de 

rechten en vrijheden van Titel II van de Grondwet te beschermen, ook in de relatie tussen 

particulieren onderling.  Ook het EVRM zou staten ertoe verplichten discriminaties in de 

relatie tussen privé-personen te bestrijden.  De Vlaamse regering voegt daaraan toe dat het 

EHRM al meermaals staten zou hebben veroordeeld omdat zij grondrechtenschendingen door 

derden niet onrechtmatig hadden verklaard.  Gelijkaardige verplichtingen zouden voortvloeien 

uit het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake uitbanning van alle vormen van 
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rassendiscriminatie (het racismeverdrag) en uit het Internationaal Verdrag inzake de 

uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 18 december 1979.  Ook het 

BUPO en uit de niet-geratificeerde Internationale Conventie van de Verenigde Naties voor de 

gelijke rechten van mensen met een handicap zouden positieve verplichtingen opleggen.  De 

Vlaamse Regering merkt op dat het VN-mensenrechtencomité in verschillende commentaren 

gewezen heeft op die verplichtingen.   In uiterst ondergeschikte orde geldt trouwens dat voor 

zover van de uitspraken van EHRM geen authentieke Nederlandstalige versie bestaat, van de 

Vlamingen (of Nederlandstalige Belgen) niet mag verondersteld worden dat zij op een 

effectieve manier kennis kunnen nemen van enige vorm van rechtschepping door het EHRM.   

 

 

2. Principiële voorrang van de Grondwet op bepalingen van internationaal recht en 
de verschillende relaties tussen burger en overheid en tussen overheid en andere 
verdragspartijen 
 

4. De verzoekende partijen merken op dat zowel de Ministerraad als de Vlaamse regering 

zich van bij het begin van hun memorie verschuilen achter diverse internationaalrechtelijke 

bepalingen om de door de verzoekende partijen aangeklaagde schendingen van de Grondwet 

te verantwoorden of vergoelijken,  terwijl de verzoekende partijen zich terecht in eerste 

instantie beroepen op de bepalingen van de Grondwet en in tweede instantie op bepalingen 

van internationaal recht met directe werking in de Belgische rechtsorde.  Het is immers zo dat 

in de verhouding tussen de Belgische wetgever en de Belgische rechtsonderhorige, de 

Belgische Grondwet voorrang heeft op gelijk welke goedkeuringswetten van verdragen die 

niet werden gestemd in overeenstemming met de voor een grondwetsherziening bepaalde 

procedure en op gelijk welke bepalingen van secundair internationaal recht die een gevolg zijn 

van dergelijke goedkeuringswetten.  Iets anders zou indruisen tegen elke logica van hiërarchie 

van rechtsnormen en zou de grondwettelijke bepalingen met betrekking tot 

grondwetsherzieningen volledig uithollen.  Het gaat niet op te stellen dat voor een 

grondwetswijziging ofwel een inherzieningstelling en vervolgens een tweederde meerderheid 

vereist is, ofwel een verdrag met om het even welke andere staat dat met gewone meerderheid 

kan worden geratificeerd en zelfs zonder ratificatie de Belgische Staat in formele zin bindt.  

Aansluitend kan ook niet aangenomen worden dat de gewone Belgische wetgever de 

bevoegdheid zou hebben bevoegdheden die niet aan haar maar aan de constituante wetgever 

met tweederde meerderheid toekomen te delegeren, of dat de Belgische wetgever zulks 

impliciet zou gedaan hebben.  Men kan niet een bevoegdheid die men zelf niet heeft delegeren 

aan een ander en de Belgische wetgever mag niet verondersteld worden tegen de letter en de 

geest van de Grondwet in gehandeld te hebben wanneer daartoe geen duidelijke aanleiding 

bestaat.  Voor zover de uit een verdrag voortvloeiende verplichtingen België tot een schending 

van de eigen Grondwet zouden verplichten, mag niet verondersteld worden dat de gewone 

Belgische wetgever zulke schending zou beoogd hebben of geldig zou ingestemd hebben met 

zulk verdrag.   

 

5. In ondergeschikte orde geldt dat wanneer toch een conflict zou ontstaan tussen een per 

hypothese geldig tot stand gekomen internationale norm, die België bindt, en een bepaling van 

de Grondwet, de Belgische overheid toch minstens ten aanzien van haar burgers gehouden 

blijft de bepalingen van de Grondwet te respecteren in haar optreden ten aanzien van die 

burgers, en die burgers in overeenstemming met de organieke regelgeving met betrekking tot 
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Uw Hof en de bepalingen van titel II van de Grondwet, van hun overheid kunnen eisen dat die 

overheid zich ten aanzien van hen onthoudt van schendingen van de bepalingen van titel II 

van de Grondwet.  In de mate dat de Belgische overheid hierdoor aansprakelijkheid riskeert 

ten aanzien van andere verdragssluitende staten dan wel ten aanzien van rechtsonderhorigen 

die rechten putten uit zulke geldig tot stand gekomen internationale normen, zal zulke 

aansprakelijkheid in schadevergoeding moeten worden opgelost, in overeenstemming met de 

geldende bepalingen van internationaal recht.  Aansluitend zal de Belgische overheid ofwel de 

Grondwet moeten wijzigen in overeenstemming met de in de Grondwet bepaalde procedure 

daartoe, ofwel de niet-Grondwetsconforme verdragen (gedeeltelijk) moeten opzeggen 

teneinde die situatie te regulariseren.  Geen enkele van de door de ministerraad of Vlaamse 

regering aangehaalde internationale normen bepaalt overigens op dit ogenblik een andere 

sanctie jegens staten dan schadevergoeding terwijl Uw Hof daarentegen de bevoegdheid heeft 

wetten te vernietigen of een dwingende grondwetsconforme interpretatie op te leggen.  

Volledig ten overvloede kan er nog op worden gewezen dat de rechtspraak van Uw Hof  niet 

toelaat dat de wetgever op basis van budgettaire overwegingen de Grondwet zou schenden 

(Arbitragehof nr. 107/2005, overweging B.15, in het bijzonder B.15.6 en B.15.7 en 

Arbitragehof 198/2005, B.6).  

 

6. Het principe dat de Grondwet voorrang heeft op bepalingen van internationaal recht is 

enkel op het eerste zicht strijdig met de leer van het Smeltkaasarrest.  Het Hof van Cassatie 

overwoog immers:  

 

“Overwegende dat, zelfs wanneer de bij artikel 68, lid 2, van de Grondwet vereiste 

instemming met een verdrag gegeven wordt in de vorm van een wet, de wetgevende 

macht bij het verrichten van deze handeling geen rechtscheppende taak vervult; 

 

Dat het conflict tussen een rechtsnorm vastgesteld bij internationaal verdrag en  een 

norm vastgesteld bij de latere wet niet een conflict is tussen twee wetten;  

 

Overwegende dat de regel volgens welke een wet de vroegere wet opheft in zover zij 

haar tegenspreekt geen toepassing vindt wanneer er een conflict is tussen een 

verdrag en een wet; 

 

Overwegende dat wanneer een conflict bestaat tussen een internrechtelijke norm en 

een internationaalrechtelijke norm die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne 

rechtsorde, de door het verdrag bepaalde regel voorgaan; dat deze voorrang volgt 

uit de aard zelf van het bij verdrag bepaald internationaal recht;  

 

Overwegende dat zulks te meer geldt wanneer, zoals hier, het conflict zich voordoet 

tussen een norm van het interne recht en een norm van het gemeenschapsrecht;  

 

Dat immers de verdragen die het gemeenschapsrecht hebben in het leven geroepen, 

een nieuwe rechtsorde hebben ingesteld, ten behoeve waarvan de Lid-Staten de 

uitoefening van hun soevereine machten in de bij deze verdragen omschreven 

gebieden hebben beperkt;  
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Overwegende dat artikel 12 van het verdrag tot instelling van de Europese 

Economische Gemeenschap onmiddellijke gevolgen heeft en voor de rechtzoekende 

individuele rechten schept die door de nationale rechtbanken moeten worden 

beschermd; 

 

Overwegende dat uit de voorgaande overwegingen volgt dat de rechter verplicht was 

de bepalingen van intern recht die strijdig zijn met deze bepaling van het Verdrag, 

buiten toepassing te laten; 

 

Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat in het onderhavige geval de normen 

van het gemeenschapsrecht en de normen van het interne recht onverenigbaar 

waren, het bestreden arrest heeft kunnen beslissen, zonder schending van de in de 

middelen aangehaalde wettelijke bepalingen, dat de gevolgen van de wet van 19 

maart 1968 waren “stopgezet voor zover zij in strijd was met een rechtstreeks 

toepasselijke bepaling van het bij verdrag bepaald internationaal recht”; 

 

 Dat dienaangaande de middelen naar recht falen;”  

 

(Cass. 27 mei 1971, weergave Jean DUJARDIN en Johan VANDE LANOTTE, 

Inleiding tot het publiek recht deel 1, Basisbegrippen, die Keure, Brugge 1997, p. 276 

en volgende, eigen onderlijning).  

 

7. Uit het Smeltkaasarrest volgt dus geenszins dat de gewone wetgever de bevoegdheid 

zou hebben onrechtstreeks de Grondwet te wijzigen.  In casu wenste een Belgisch bedrijf 

grote financiële verliezen die het had geleden als gevolg van invoertaksen die tegen artikel 12 

van het EG-verdrag indruisten terug te vorderen van de Belgische Staat.  Het Hof van Cassatie 

oordeelde (1) dat het principe dat de latere wet de eerdere wet opheft niet geldt wanneer er een 

conflict tussen een wet en een verdrag ontstaat, en dit omdat (2) de Lid-Staten zelf hun eigen 

bevoegdheden in welomschreven gebieden hebben beperkt, (en aldus een zekere mate van 

vrijheid verliezen zelf nog regelgevend op te treden)  (3) er uit de internationale norm voor de 

rechtzoekende individuele rechten en aanspraken voortvloeien, die deze rechtzoekende wenste 

uit te oefenen lastens de Belgische Staat.   

 

8. Het gaat dus duidelijk om een materie waarin de Belgische wetgever rechtsgeldig 

eigen bevoegdheden (en niet bevoegdheden van de constituante) heeft gedelegeerd en 

verbintenissen is aangegaan, waardoor voor de eigen burgers van de Belgische staat 

individuele rechten en aanspraken lastens de Belgische staat in het leven werden geroepen, 

met als gevolg dat individuen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding lastens de 

Belgische staat voor inbreuken gepleegd door de Belgische staat tegen regels die werden 

aangenomen op basis van de rechtsgeldige bevoegdheidsdelegatie of verbintenis van de 

Belgische wetgever aan de internationale instelling.  Het Hof van Cassatie heeft zich niet 

uitgesproken over de geldigheid van de bevoegdheidsoverdracht, die niet aan de orde was en 

door de Belgische staat niet werd betwist en op grond van het nemo auditur beginsel ook niet 

betwist zou kunnen worden.  Zoals onder randnummer 5 uiteengezet zal de Belgische Staat 

ingeval van conflict tussen een internationale norm waaruit burgers rechten putten ten aanzien 

van de Staat en een eigen wet (die overigens niet de Grondwet is), enige aansprakelijkheid in 

schadevergoeding moeten oplossen en hetzij de eigen regelgeving, hetzij de internationale 
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regelgeving aanpassen.  De vraag of de Belgische overheid op grond van dergelijke 

bevoegdheidsdelegaties of vrijwillig en rechtsgeldig gekozen inperkingen van de vrijheid 

regelgevend op te treden, ook de mogelijkheid zou scheppen regelgevend op te treden met 

schending van de eigen Grondwet voor gevolg, werd nooit gesteld aan het Hof van Cassatie.  

Bovendien is dit een vraag die betrekking heeft op de interpretatie van de Grondwet en 

waarover dus Uw Hof, en niet het Hof van Cassatie, het laatste woord heeft.  

 

9. Deze situatie verschilt fundamenteel van de situatie waarin de Belgische wetgever 

ongeldig bevoegdheden delegeert of verbintenissen aangaat en de Belgische Staat zich daarna 

ten aanzien van zijn burgers op die ongeldige bevoegdheidsoverdracht of op die ongeldig 

aangegane verbintenissen zou beroepen om lastens zijn eigen burgers te eisen dat die eigen 

burgers worden onderworpen aan ongrondwettelijke bepalingen van dwingend recht.  

 

10. Voor zover daartoe aanleiding zou bestaan, mag niet worden vermoed dat de 

goedkeuringswetten van verdragen, die niet volgens de voor een Grondwetsherziening 

vereiste procedure werden gestemd, een bevoegdheidsdelegatie tot wijziging van de Grondwet 

of een verbintenis in strijd met de Grondwet zouden inhouden.  Geen enkele goedkeuringswet 

bevat een bepaling in die zin, dat de bevoegdheid tot wijziging van de Grondwet wordt 

overgedragen, of nog dat een verbintenis in strijd met de Grondwet geldig zou zijn aangegaan 

door de Belgische Staat.  Nu dergelijke bepalingen niet expliciet in de verschillende 

goedkeuringswetten zijn opgenomen, strookt het overigens met de leer van het Hof van 

Cassatie dat de goedkeuringswetten grondwetsconform worden geïnterpreteerd (en dat dus de 

procedure van Grondwetsherziening niet via verdragen kan worden omzeild, hetgeen het doel 

van die bepalingen ontegensprekelijk zou frustreren).  In het arrest-Waleffe oordeelde het Hof 

van Cassatie immers dat de rechter er redelijkerwijze van moet uitgaan dat de wetgever niet 

de bedoeling kan hebben gehad de Grondwet te schenden en derhalve een met de Grondwet 

strijdige interpretatie dient af te wijzen. Dit gelt in het arrest-Waleffe overigens (net zoals bij 

goedkeuringswetten van verdragen het geval is) ook voor formele wetten die zelf geen 

rechtscheppende taak vervullen: 

 

“Overwegende dat het koninklijk besluit van 31 Mei 1933, in zijn aanhef, verwijst 

naar de wet van 17 mei 1933 “waarbij aan de regering bevoegdheid wordt toegekend 

om haar toe te laten zekere maatregelen te treffen met het oog op het financieel 

herstel en het verwezenlijken van het begrotingsevenwicht”, haar onder meer 

toelaten de “wetten betreffende de bezoldigingen, subsidieën, vergoedingen en 

toelagen van alle aard, die ten laste vallen van de Staat, te wijzigen of aan te 

vullen”;  

  

Overwegende dat, alhoewel de bewoordingen van die wet algemeen zijn en geen 

beperkende interpretatie dulden, het nochtans vaststaat dat de opstellers er van aan 

de regering de macht niet hebben willen geven maatregelen te treffen in schending 

met de Grondwet;” 

  

11. Een in het licht van de schelmenstreek van onze wetgever forfaitaire 

schadevergoedingen in te voeren nog steeds interessante opmerking van het Hof van Cassatie 

in datzelfde arrest is overigens:  
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“Overwegende dat de Minister van justitie, Jules Bara, die gedachte concretiseerde 

door er de nadruk op te leggen dat een wet welke aan de emerite rechter slechts een 

verminderd pensioen zou laten, even ongrondwettelijk en even revolutionair zou zijn 

als deze die een onteigening zonder vergoeding zou inrichten;” 

 

 (Cass. 20 april 1950, weergave weergave Jean DUJARDIN en Johan VANDE 

LANOTTE, Inleiding tot het publiek recht deel 1, Basisbegrippen, die Keure, Brugge 1997, p. 

304 en volgende).  

 

12. Uw Hof treedt deze stelling overigens alvast met betrekking tot secundair 

gemeenschapsrecht bij in het Witwasarrest, waarin Uw Hof weigerde de onvoorwaardelijke 

voorrang van het EU-recht te erkennen.  Het Hof van Justitie stelde in een arrest van 26 juni 

2007 dat de Witwasrichtlijn, in zoverre ze ook advocaten aan een samenwerkings- en 

informatieverplichting onderwerpt, geen inbreuk maakt op het recht op een eerlijk proces.  

Vervolgens gaf Uw Hof een strikt grondwetsconforme interpretatie aan de analoge 

wetsbepalingen en begreep onder de woorden “wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt 

bepalen” ook het zuivere juridische advies, zelfs buiten elk rechtsgeding, en dit zonder dat het 

Hof van Justitie zich over de betekenis van de identieke bepaling in de Witwasrichtlijn had 

uitgesproken (hoewel de advocaat-generaal wel een soortgelijke opmerking in zijn conclusies 

had gemaakt): 

 

“B.9.6 Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de gegevens die de advocaat 

verneemt tijdens de uitoefening van de wezenlijke activiteiten van zijn beroep, ook in 

de materies die zijn opgesomd in het voormelde artikel 2ter, namelijk het bijstaan en 

het verdedigen in rechte van de cliënt, en het juridisch advies, zelfs buiten elk 

rechtsgeding, door het beroepsgeheim gedekt blijven en niet ter kennis kunnen 

worden gebracht van de overheden.  

 

Alleen wanneer de advocaat een activiteit uitoefent , in een van de materies die zijn 

opgesomd in artikel 2ter, buiten zijn specifieke opdracht van verdediging of 

vertegenwoordiging in rechte en van het verlenen van juridisch advies, kan hij 

worden onderworpen aan de verplichting om de gegevens waarvan hij kennis heeft 

aan de overheden mee te delen.”  

 

13. Op die wijze heeft Uw Hof niet geaarzeld het secundair gemeenschapsrecht aan de 

Belgische Grondwet (alsook aan de verdragsrechtelijk gewaarborgde fundamentele rechten en 

vrijheden met directe werking) te toetsen.  Uw Hof vernietigde daarenboven een op de 

Witwasrichtlijn gebaseerde wetsbepaling, die in bepaalde omstandigheden toeliet dat elke 

werknemer of vertegenwoordiger van de advocaat gegevens persoonlijk aan de 

witwasautoriteiten bezorgt: 

 

“B.15.3 Zelfs in die interpretatie van de bepaling zou niets kunnen 

verantwoorden dat een persoon die buiten de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt 

staat, gegevens betreffende die cliënt aan de overheden zou kunnen bezorgen.  Dat 

geldt des te meer daar de werknemers van de advocaat mogelijk over geen enkele 

juridische kwalificatie of bevoegdheid beschikken en niet wordt ingezien hoe zij 
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zouden kunnen oordelen of is voldaan aan de voorwaarden inzake de toepassing van 

de wet op de advocaat bij wie zij zijn tewerkgesteld of die zij vertegenwoordigen 

 

B.7.4 Hoewel, zoals wordt onderstreept in het arrest waarmee het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vraag van het Hof heeft 

beantwoord, artikel 6, lid 3 van de richtlijn zich voor verschillende uitleggingen 

leent, zodat de precieze omvang van de op advocaten rustende informatie- en 

samenwerkingsplicht niet eenduidig kan worden vastgesteld (punt 27), zou de 

bestreden bepaling een dergelijke onduidelijkheid niet kunnen bevatten zonder het 

beginsel van de voorzienbaarheid van de strafbaarstelling te schenden.”  

 

(Grondwettelijk Hof nr. 10/2008 van 23 januari 2008) 

 

14.  Ook in het buitenland wordt dergelijke toetsing van internationale normen aanvaard.  

Zo oordeelde het Duitse Grondwettelijk Hof dat het bevoegd is secundair gemeenschapsrecht 

te toetsen aan artikel 38 van de Duitse Grondwet, dat het democratieprincipe bepaalt:  

  

 “Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob Rechtsakte der europäischen Einrichtungen 

und Organe sich in den Grenzen der ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus 

ihnen ausbrechen (vgl. BverfGE 75, 223)” 

 

 vrije vertaling:  

 

 “Het Grondwettelijk Hof toetst of rechtsnormen van de Europese instellingen en 

organen zich binnen dan wel buiten de grenzen van de overgedragen bevoegdheden 

bevinden”.  

 

(BVerfGE 89, 155 (1993), Brunner, weergave op  

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html) 

 

15. Eveneens in ondergeschikte orde volgt de principiële voorrang van de Grondwet op 

bepalingen van internationaal recht a contrario uit artikel 3§2 en artikel 26§1bis van de 

Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, waarbij Uw Hof bevoegd maakt tot 

vernietiging, en, behoudens de uitzondering van constituerende verdragen van de Europese 

Unie en het EVRM, ook prejudiciële toetsing van ratificatiewetten, wat dus hun 

ondergeschiktheid aan de Grondwet organiseert.  

  

16. Samenvattend is het dus zo dat (1) de Grondwet principieel voorrang heeft op 

bepalingen van internationaal recht die niet rechtstreeks of onrechtstreeks werking hebben 

verkregen in overeenstemming met de procedure bepaald voor Grondwetswijzigingen; (2) 

zelfs ingeval België geldig verbonden is door een norm van internationaal recht, Belgische 

rechtsonderhorigen zich ten aanzien van de Belgische Staat nog steeds kunnen beroepen op de 

rechten en vrijheden bepaald in titel II van de Grondwet, en dit tot op het ogenblik dat de 

Grondwet wordt gewijzigd, aangezien deze niet impliciet gewijzigd kunnen worden; en (3) de 

aansprakelijkheid van België ten aanzien van derden of eigen burgers uit hoofde van 

internationale verplichtingen desgevallend in schadevergoeding zal moeten worden opgelost, 
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eerder dan dat de waarborgen uit Titel II van de Grondwet aan de rechtsonderhorigen kunnen 

ontzegd worden.   
 

 

3. Met betrekking tot de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Richtlijnen 
en het EG-Verdrag 
 

17. De Ministerraad stelt dat de hoger vermelde Europese Richtlijnen lidstaten verplichten 

om het non-discriminatiebeginsel uitwerking te laten verkrijgen in bepaalde horizontale 

verhoudingen.  Verder zouden de artikelen 12, 39, 43, 49 en 50 van het EG-verdrag 

discriminatie op grond van nationaliteit verbieden en verbiedt artikel 141 van het EG-verdrag 

discriminatie op basis van geslacht.  Artikel 249 van het EG-Verdrag bepaalt dat richtlijnen 

verplichtend zijn ten aanzien van het te bereiken resultaat en artikel 10 van het EG-verdrag 

bepaalt dat lidstaten nodige uitvoeringsmaatregelen moeten treffen en het interne recht 

zodanig toe te passen dat het nuttig effect van het gemeenschapsrecht is verzekerd.  De 

Vlaamse regering voegt hieraan toe dat op basis van de arresten Angonese en Ferlini van het 

Hof van Justitie (H.v.J. 6 juni 2000, Angonese, C-281/98 en H.v.J. 3 oktober 2000, Ferlini, C-

411/98), de rechtsleer van oordeel zou zijn dat ook individuele particulieren en 

ondernemingen niet mogen discrimineren op basis van nationaliteit.  Op basis van het 

Lawrence-arrest meent de Vlaamse regering eveneens dat particulieren niet meer mogen 

discrimineren op basis van geslacht (H.v.J. 17 september 2002, Lawrence, C-320/00). 

 

18. Verzoekers verwijzen vooreerst naar wat in hoger werd uiteengezet.  Daarenboven 

merken verzoekende partijen dat de fundamentele rechten en vrijheden waarop zij zich 

beroepen eveneens internationaalrechtelijk gewaarborgd zijn en verwijzen zij wat dat betreft 

naar de artikelen die zij in de relevante onderdelen en middelen vermelden.  Tot slot wijzen 

verzoekers erop dat de Richtlijnen niet zo mogen worden geïnterpreteerd dat zij de Belgische 

Staat ertoe zouden kunnen brengen de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde 

grondrechten en vrijheden te schenden en dat noch de ministerraad, noch de Vlaamse 

regering, iets anders betogen.  Minstens is het niet zo dat de vermelde richtlijnen de Belgische 

Staat een vrijbrief geven tegen de Grondwet in wetten goed te keuren die deze richtlijnen 

omzetten.  Het gegeven dat een bepaalde wet een (in dit geval overigens flagrant foutieve en 

zijn doel ver voorbij schietende) omzetting is van een richtlijn doet daaraan geen afbreuk.   

 

19. Geheel in ondergeschikte orde merken verzoekers op dat uitspraken van het Europees 

Hof van Justitie zich enkel tot Lid-Staten richten, dat gebeurlijk opgelopen aansprakelijkheid 

voor de Belgische Staat in schadevergoeding opgelost dient te worden en geen rechtvaardiging 

kan vormen van een schending van de Grondwet door de Belgische Staat.  De uitspraken van 

het Europees Hof van Justitie die weliswaar de Belgische Staat kunnen verbinden ten aanzien 

van de Europese instellingen of ten aanzien van burgers die bepaalde rechten en aanspraken 

kunnen putten uit internationale normen, zijn door de Belgische Staat niet tegenwerpelijk aan 

zijn burgers.  

 

20. In uiterst ondergeschikte orde merken de verzoekende partijen op dat de richtlijnen het 

enkel hebben over maatregelen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, en dat de 

door de discriminatiewetten ingevoerde sancties noch doeltreffend, noch evenredig, en enkel 

op een perverse manier afschrikkend zijn, zoals in het verzoekschrift uiteen werd gezet.  Geen 
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enkele Europese norm verplicht tot het invoeren van forfaitaire (of andere) 

schadevergoedingen of strafsancties of tot een stakingsverbod.  Voorts merken de 

verzoekende partijen op dat er tot op de dag van vandaag geen enkele definitieve en 

vaststaande beslissing bevestigt dat de Belgische Staat zijn uit de richtlijnen voortvloeiende 

verbintenissen niet zou zijn nagekomen zonder het invoeren van de ongrondwettelijke 

discriminatiewetten.  Daarenboven bestaat evenmin een definitieve beslissing dat de 

Belgische Staat zijn eventuele verplichtingen ten aanzien van het te bereiken resultaat niet zou 

kunnen nakomen zonder formele omzetting van de richtlijn in de Belgische rechtsorde.  De 

ingebrekestelling van de Europese Commissie die de Vlaamse Regering vermeldt in 

randnummer 58 van zijn memorie is niet meer dan dat: een beoordeling door een een EU-

orgaan die desgevallend en wanneer daar aanleiding toe zou bestaan voor het bevoegde 

rechtscollege zal kunnen betwist worden.  In dit verband kan dan ook verwezen worden naar 

oudere rechtspraak die het criterium van het rechtsmisbruik toepaste in het arbeidsrecht, en de 

stelling dat een kennelijk discriminatoire handeling eventueel als rechtsmisbruik kan 

gekwalificeerd worden (Arbrb. Hasselt 13 maart 1975, J.T.T. 1975, 302 en Arbrb. Doornik 3 

oktober 1986, Soc. Kroniek 1990, 93; zie ook D. CUYPERS, o.c., p.476; J.F. ROMAIN, 

Theorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 

915-916 met verwijzing naar Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1516 en R.W. 1985-86, 

1444).  Het toepassen van het criterium uit het rechtsmisbruik – namelijk dat een recht niet 

kennelijk onredelijk mag worden uitgeoefend - strookt ook beter met de juridische realiteit: zo 

heeft een werkgever bijvoorbeeld het principiële recht aan te nemen of te weigeren wie hij wil 

(dit is een recht dat de overheid niet principieel toekomt), maar mag hij dat recht niet 

kennelijk onredelijk uitoefenen.  Ook de Vlaamse Regering en de Ministerraad bevestigen dit.  

Zo schrijft de Vlaamse Regering in randnummer 61 van zijn memorie over gediscrimineerden 

die niet onder de bescherming van de discriminatiewetten vallen dat:  

 

“In rechtsleer en rechtspraak wordt aanvaard dat de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet (die geen gesloten lijst kennen) tussen particulieren kan worden toegepast 

via privaatrechtelijke inschakelingsmechanismen, zoals bijvoorbeeld de goede trouw, 

de zorgvuldigheidsnorm en de theorie van het rechtsmisbruik.  Op grond van deze 

mechanismen kunnen dergelijke discriminaties toch in de horizontale verhoudingen 

worden aangepakt (zie o.a. Kh. Brussel 6 november 1998, Jaarboek 

Handelspraktijken, 1998, 649; F. DE LY, “Het gelijkheidsbeginsel in het 

contractenrecht”, R.W. 1991-92, 1144).”  

 

21. Los van de overweging dat het natuurlijk helemaal niet om een horizontale toepassing 

van artikel 10 en 11 van de Grondwet maar wel om toepassingen van de culpa in contrahendo 

– leer en van het leerstuk over de goede trouw gaat of behoort te gaan, erkent de Vlaamse 

Regering dus dat het Belgisch recht reeds afdoende (en redelijke, proportionele en voldoende 

afschrikkende) bescherming biedt aan potentiële slachtoffers van discriminatie.  In het andere 

geval zou trouwens het gelijkheidsbeginsel geschonden zijn ten aanzien van de slachtoffers 

van andere discriminaties dan deze die door de discriminatiewetten worden geviseerd.  

Verzoekers merken op dat nu deze mogelijkheden openstaan, er onmogelijk nog kan betoogd 

worden dat de strengere bepalingen van de bestreden bepalingen noodzakelijk zijn. 

 

 De ministerraad schrijft op pagina 21 van zijn memorie:  
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“Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het slachtoffer van een verschil in 

behandeling dat op een ander criterium zou zijn gebaseerd dan diegene die expliciet 

in de lijst zijn opgenomen, daarom niet verstoken blijft van elke juridische 

bescherming.  

 

Op dit vlak moet er in het bijzonder op gewezen worden dat de civielrechtelijke 

theorie van het rechtsmisbruik in haar laatste ontwikkelingen als basis kan dienen 

voor het bestraffen van gedragingen die in de horizontale verhoudingen 

discriminaties uitmaken die worden verboden door een internationale norm met een 

open lijst van discriminatiecriteria (Kh. Brussel 6 november 1998, Jaarboek 

Handelspraktijken 1998, 649; Arbh. Brussel 8 mei 2007, J.T.T. 2007, 290).”  

 

22. Los van de overweging dat de civielrechtelijke theorie van het rechtsmisbruik alvast 

sinds 1975 sanctionering toelaat van handelingen die tegenwoordig als discriminatoir worden 

omschreven, en dat de laatste ontwikkelingen op het vlak van het rechtsmisbruikleerstuk 

recenter zijn dan 1998, erkent dus ook de Ministerraad impliciet dat het Belgisch recht ook 

zonder de bestreden bepalingen reeds over afdoende figuren beschikt om discriminaties op 

een afdoende manier te bestrijden. 

 

23 Tot slot schrijven ook de internationaalrechtelijke verplichtingen voor dat de 

Belgische Staat zich niet achter die verplichtingen mag verschuilen om de (onder meer in die 

internationale instrumenten bepaalde) rechten en vrijheden van de eigen burgers te fnuiken.  

Zo bepaalt artikel 17 van het EVRM uitdrukkelijk dat geen der bepalingen van het EVRM 

mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat […] het recht inhouden enige activiteit aan de 

dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit verdrag 

zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.  

De verzoekende partijen wijzen erop dat het EVRM tot het acquis van de Europese Unie 

behoort en dat soortgelijke en andere standstill bepalingen ook opgenomen zijn in de andere 

internationale instrumenten waar de Vlaamse regering en de ministerraad naar verwijzen.  De 

mogelijkheid voor de Belgische Staat om zich te verschuilen achter die internationale 

instrumenten om schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden van zijn burgers door 

de Belgische Staat te verantwoorden wordt dus expliciet verboden door die internationale 

instrumenten waar de Belgische Staat naar verwijst.  De fundamentele rechten en vrijheden 

waarop de verzoekers zich beroepen zijn in eerste instantie natuurlijk vervat in de Grondwet, 

maar zijn materieel gezien evengoed bepaald in die internationale instrumenten en waar dat 

passend is verwijzen verzoekers er ook naar.  Verzoekers vragen dus dat Uw Hof elke poging 

van de Vlaamse regering of de ministerraad om de schendingen van de fundamentele rechten 

en vrijheden van verzoekers te verantwoorden op basis van internationale verplichtingen 

buiten beschouwing laat.     

 

24. Verzoekers vragen dus aan Uw Hof om elk verweer van de ministerraad en van de 

Vlaamse regering dat bestaat in een verwijzing naar 'internationaalrechtelijke verplichtingen' 

buiten beschouwing te laten, en elke onontvankelijkheid die wordt opgeroepen omwille van 

het bestrijden van bepalingen die de omzetting vormen van Europese richtlijnen, te 

verwerpen.  Het frequent terugkomende 'internationale verplichtingen-verweer' is geen 

relevant argument, nu ministerraad en Vlaamse regering erkennen dat internationale 

verplichtingen geen excuus vormen om de Grondwet of andere internationale verplichtingen 
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te schenden en de discussie dus louter daarover dient te gaan.  Met verwijzing naar in het 

bijzonder randnr. 12 van deze memorie menen verzoekers dat een middel dat een bepaling 

bestrijdt die een omzetting vormt van een internationale verplichting, niet principieel 

onontvankelijk is, zoals de ministerraad frequent suggereert.  

 

 

4. Met betrekking tot het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel   
 

25. De ministerraad stelt dat artikel 10 en 11 van de Grondwet de overheid verplichten om 

via wetgeving en rechtspraak een “(onrechtstreekse) horizontale werking van het 

gelijkheidsbeginsel te verzekeren”.  De Vlaamse regering treedt dit standpunt niet bij.  

Volgens zowel de ministerraad als de Vlaamse regering heeft artikel 11bis wel een horizontale 

werking.  Daarenboven stelt de ministerraad nog dat Uw Hof zou vastgesteld hebben dat de 

wetgever een positieve verplichting heeft om de rechten vervat in artikel 12 en 16 van de 

Grondwet in de relatie tussen particulieren onderling te garanderen en dat er geen reden is 

waarom dit niet zou gelden voor alle rechten bepaald in Titel II.  De Vlaamse regering stelt dat 

Uw Hof de doorwerking van het discriminatieverbod in private relaties heeft aanvaard in 

overweging B.6 van arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004. 
 

26. In verband met artikel 10 en 11 van de Grondwet citeert de ministerraad één auteur (in 

voetnoot 13), die zou schrijven:  

 

“Het discriminatieverbod houdt voor de overheid niet alleen een verplichting in om 

zelf de burgers gelijk te behandelen, doch daarenboven om de ongeoorloofde 

ongelijke behandeling in private relaties tegen te gaan.”  

 

(J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de 

discriminatiewet, enkele constitutionele beschouwingen”, in X., Vrijheid en 

Gelijkheid, De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de 

Antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 295).   

 

Wanneer de auteur iets vollediger geciteerd wordt, blijkt zijn stelling evenwel 

genuanceerder:  

 

“Een onrechtstreekse horizontale werking – via wetgeving en rechtspraak – is echter 

wel denkbaar.  Het discriminatieverbod houdt voor de overheid niet alleen de 

verplichting in om zelf de burgers gelijk te behandelen, doch daarenboven om de 

ongeoorloofde ongelijke behandeling in de private relaties tegen te gaan.  Tot nu toe 

werd deze stelling weliswaar nog nauwelijks verdedigd ten aanzien van het 

discriminativerbod neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.”   

  

(J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de 

discriminatiewet, enkele constitutionele beschouwingen”, in X., Vrijheid en 

Gelijkheid, De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de 

Antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 295, eigen onderlijning).   
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27. Er is dus geen sprake van dat een verplichting tot invoeren van een horizontaal 

discriminatieverbod op basis van artikel 10 en 11 van de Grondwet in de rechtsleer algemeen 

aanvaard wordt; dergelijke opvatting wordt enkel door de ministerraad bijgetreden.   Prof. 

Velaers heeft het enkel over ongeoorloofde ongelijke behandeling, wat veel strikter is dan een 

niet objectief en redelijk verantwoorde ongelijke behandeling, en in se niet ruimer is dan het 

bestaande privaatrechtelijk verbod van rechtsmisbruik.   

 

28. De ministerraad (maar niet de Vlaamse regering) verwijst verder naar overweging B.8 

van arrest nr. 117/2003 van Uw Hof, waar Uw Hof echter geenszins dergelijke horizontale 

werking verkondigt.  De tekst van die overweging B.8 luidt als volgt:  

 

“In zoverre in het middel ervan wordt uitgegaan dat de privé-ziekenhuizen niet 

zouden zijn gehouden tot het eerbiedigen van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie, is het niet gegrond, aangezien de bestreden bepaling noch tot doel 

noch als draagwijdte heeft toe te staan dat de privé-ziekenhuizen de geneesheren die 

hun beroep in dat ziekenhuis uitoefenen op discriminerende wijze behandelen. Indien 

de algemene regeling van een privé-ziekenhuis de ziekenhuisgeneesheren van dat 

ziekenhuis op discriminerende wijze zou behandelen, zou het hen overigens toekomen 

hun rechten voor de bevoegde rechter te doen gelden.”   

 

 (Arbitragehof 17 december 2003, nr. 117/2003, B.8) 

 

 Uw Hof stelt dus enkel dat de geneesheren in kwestie zich tot de bevoegde rechter te 

wenden hebben wanneer zij zich onheus (bijvoorbeeld discriminerend, in zoverre dat een fout 

zou uitmaken) behandeld voelen en stelt geenszins dat artikel 10 en 11 van de Grondwet de 

overheid ertoe verplichten een onrechtstreeks horizontaal discriminatieverbod in te voeren.  

Uw Hof treedt immers niet in de plaats van de rechter tot wie die geneesheren zich volgens 

Uw Hof te wenden hebben. 

 

29. Het relevante deel van artikel 11bis van de Grondwet bepaalt:  

 

“Art. 11bis.  De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen 

voor vrouwen en mannen de gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden, en 

bevorderen meer bepaald hun gelijke toegang tot de door verkiezing verkregen 

mandaten en de openbare mandaten.”  

 

30. Uit dit artikel vloeit geenszins een positieve verplichting voort voor de wetgever (of 

decreetgever of ordonnantiegever) om specifieke regelgeving aan te nemen die een 

horizontaal (tussen privé-personen) verbod op discriminatie op basis van geslacht invoert.  

Artikel 11bis bepaalt in eerste instantie dat de wetgever, decreetgever en de ordonnantiegever, 

wanneer zij wetten, decreten of ordonnanties uitvaardigen, gehouden zijn de gelijke 

uitoefening van rechten en vrijheden door mannen en vrouwen te garanderen (dit betekent: dat 

zij deze enerzijds zelf niet mogen aantasten en anderzijds dat regelgevend optreden met als 

oogmerk ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te bestrijden een grondwettelijke basis 

krijgt) en dat zij in het bijzonder erop moeten toezien dat mannen en vrouwen gelijk toegang 

hebben tot door verkiezing verkregen mandaten en openbare mandaten.  Een verplichting voor 

de onderscheiden regelgevers om een horizontaal discriminatieverbod in te voeren, laat staan 
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om dit te sanctioneren met de in de discriminatiewetten bepaalde sanctiemechanismen, valt in 

geen geval af te leiden uit artikel 11bis van de Grondwet.   De Ministerraad verwijst in dit 

verband naar overweging B.5.6. van Uw arrest nr. 159/2004 van 20 oktober 2004.  Uw Hof 

heeft evenwel nooit geoordeeld dat artikel 11bis van de Grondwet de wetgever (of 

decreetgever of ordonnantiegever) ertoe verplicht een horizontaal discriminatieverbod op 

basis van geslacht in te voeren:  

 

“B.5.6. Met de artikelen 10, derde lid, en 11bis heeft de Grondwetgever beoogd, 

enerzijds, het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen uitdrukkelijk in de 

Grondwet op te nemen en, anderzijds, een grondwettelijke basis te creëren voor 

maatregelen die tot doel hebben ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te 

bestrijden. De omstandigheid dat de Grondwet, door middel van de artikelen 10, 

derde lid, en 11bis, een bijzonder belang toekent aan de gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen, brengt niet met zich mee dat de « fundamentele tweeslachtigheid van de 

mens » als een uitgangspunt van de Belgische grondwettelijke orde kan worden 

aangezien.  De artikelen 10, derde lid, en 11bis van de Grondwet hebben niet de 

draagwijdte die de verzoekende partijen eraan verlenen.” 

 

 (Arbitragehof 20 oktober 2004, overweging B.5.6).  

 

31. De omstandigheid dat artikel 11bis van de Grondwet een bijzonder belang toekent aan 

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen brengt evenmin met zich mee dat de regelgevers 

verplicht zouden zijn discriminatieverboden op te leggen aan particulieren.  

 

32. Verder stelt de Ministerraad (maar niet de Vlaamse regering) dat de wetgever ook in 

de relatie tussen particulieren de verplichting zou hebben de rechten en vrijheden van Titel II 

van de Grondwet te beschermen, en dat Uw Hof dit zou vastgesteld hebben.  Hiertoe verwijst 

de Ministerraad naar overweging B.12.2 van Uw arrest nr. 2004/202 van 21 december 2004.  

Uw Hof stelde in overweging B.12.2 van arrest nr. 2004/202 evenwel enkel dat:  

 

“De wetgever, die ertoe gehouden is onder meer de vrijheid van de persoon (artikel 

12, eerste lid, van de Grondwet), het recht op leven (artikel 2 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens) en het eigendomsrecht (artikel 16 van de 

Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens) te waarborgen, heeft de verplichting om de criminele 

activiteiten waarbij die grondrechten worden geschonden doeltreffend te 

bestraffen, waardoor  beperkingen op het briefgeheim noodzakelijk kunnen worden 

voor zover zij evenredig zijn met het nagestreefde wettige doel.”  

 

33. Uw Hof oordeelde in casu over de verenigbaarheid van een aantal bijzondere  

opsporingsmethoden met de fundamentele rechten en vrijheden.  Dat de wetgever de 

verplichting heeft om criminele activiteiten waarbij het recht op leven of het eigendomsrecht 

worden geschonden doeltreffend te bestraffen is evident: het recht op privacy is net zoals het 

recht op leven erga omnes tegenstelbaar; het “recht niet gediscrimineerd te worden” evenwel 

niet.  Dat een doelmatige strafrechtsbedeling een relevant motief kan zijn om in functie van 

dat motief proportionele beperkingen op het briefgeheim te verantwoorden, heeft echter niks 

te maken met het ongeoorloofd karakter van schendingen door die wetgever van diezelfde in 
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titel II vervatte grondrechten, teneinde gedragingen te bestraffen die gebruikelijk niet als 

crimineel gekwalificeerd werden.  De Ministerraad voert daarnaast te pas en te onpas aan dat 

in de mate van het mogelijke voor een niet-strafrechtelijke aanpak van de 

discriminatieproblematiek werd geopteerd.  Dat tot slot beperkingen van grondrechten 

toegestaan zijn voor zover zij  (onder andere) evenredig zijn met het nagestreefde wettige doel 

is niets meer dan constante rechtspraak van Uw Hof.  De Ministerraad stelt het standpunt van 

verzoekende partijen overigens verkeerd voor (en doet dit verder nog).  Het is niet omdat 

verzoekende partijen zich kanten tegen een horizontaal discriminatieverbod voor particulieren 

in hun maatschappelijke optreden, dat zij ook vinden dat een overheid niet de verplichting zou 

hebben particulieren te beschermen tegen inbreuken van anderen op hun (privé-)leven of 

eigendom of andere rechtsgoederen.  Verzoekers zijn van oordeel dat particulieren geen 

principieel “recht” op gelijke behandeling door hun medeburgers hebben, laat staan dat 

dergelijk (gefantaseerd) recht zou moeten kunnen afgedwongen worden lastens die 

medeburgers of gesanctioneerd door de overheid.  Maar burgers hebben natuurlijk wel rechten 

op leven, lichamelijke integriteit, afbeelding, privacy en huisvrede, eer en goede naam, 

eigendomsrechten en andere rechten waarvoor zij vanwege de overheid rechtsbescherming 

dienen te hebben jegens medeburgers. Dit betreft “absolute” rechtsgoederen waarvan de 

bescherming niets maar dan ook niets te maken heeft met een discriminatieverbod. Het recht 

op leven vereist immers bescherming ongeacht of de aantasting ervan discriminerend is of 

niet, en hetzelfde geldt voor die andere rechtsgoederen.   

  

 

5.  Met betrekking tot het EVRM 
 

34. Op pagina 17 van zijn memorie beweert de ministerraad dat de verplichting om 

discriminatie in de relaties tussen privé-personen onderling te bestrijden uit het EVRM en de 

rechtspraak van het EHRM volgt.  Het EHRM zou van oordeel zijn dat aangezien staten 

verplicht zijn het daadwerkelijk genot van de rechten gewaarborgd door het EVRM te 

verzekeren, dit in een aantal domeinen ook een positieve verplichting kan impliceren om 

maatregelen te nemen, zelfs in horizontale verhoudingen.  De Ministerraad verwijst voor het 

overige naar het arrest Libor Novak van 13 november 2003, het arrest Pla en Puncernau t. 

Andorra van 15 december 2004 en naar het door België niet geratificeerde Twaalfde Protocol 

bij het EVRM en het verslag bij dat Twaalfde Protocol.  De Vlaamse regering stelt van zijn 

kant dat de “ondertussen klassieke” leer voorhoudt dat de overheid een verplichting heeft om 

de grondrechten te eerbiedigen, verwezenlijken en beschermen.  De overheid zou dus de in het 

EVRM vastgestelde rechten moeten verzekeren, wat een positieve verplichting inhoudt een 

efficiënte bescherming in te bouwen van burgers tegen inbreuken door andere burgers.  

Hiertoe verwijst de Vlaamse regering verder naar rechtspraak van het EHRM waarbij het 

EHRM al meermaals staten zou hebben veroordeeld omdat zij grondrechtenschendingen door 

derden niet onrechtmatig hadden verklaard; het zou gaan om arrest Young James en Webster 

t. Verenigd Koninkrijk van 13 augustus 1981, §44, arrest Costello-Roberts t. Verenigd 

Koninkrijk van 25 maart 1993, §26 en arrest Cyprus t. Turkije van 10 mei 2001, §81.  

 

35. Verzoekers verwijzen opnieuw in hoofdorde naar het hoger uiteengezette en herhalen 

voor het overige dat de arresten van het EHRM, voor zover deze niet authentiek beschikbaar 

zijn in het Nederlands, minstens door de wetgever aan de Nederlandstalige Belgen cq. de 

Vlamingen niet tegenwerpelijk zijn.  
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36. De ministerraad geeft het standpunt van de verzoekers niet correct weer.  Verzoekers 

verzetten zich helemaal niet tegen een bescherming van inbreuken op het (privé-)leven of 

eigendomsrecht van burgers door andere burgers.  Verzoekers verzetten er zich tegen dat 

bestaande rechten en vrijheden worden ingeperkt of afgeschaft om gefantaseerde “inbreuken” 

door burgers op onbestaande grondrechten (nl. in het algemeen het recht om lastens andere 

burgers gelijke behandeling te eisen) te handhaven.  Ook wordt het citaat in voetnoot 16 van 

de memorie van de ministerraad onvolledig geciteerd.  Het volledige citaat in de Libor Novak 

- zaak luidt: 

 

“La Cour observe d’abord que les décisions en question ont été rendues dans une 

procédure en protection de personnalité, engagée par le requérant à l’encontre de 

l’éditeur d’un journal. Celui-ci aurait porté atteinte à son honneur par la publication 

d’un article qui puisait des informations dans un enregistrement supposé illégal des 

conversations téléphoniques du requérant. A cet égard, la Cour remarque que la 

publication de l’article de presse concerné échappait à tout contrôle des autorités 

tchèques. 

Néanmoins, la Convention ne se contente pas d’astreindre les autorités des Etats 

contractants à respecter les droits et libertés qu’elle consacre ; elle implique aussi 

qu’il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation. 

L’obligation d’assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut 

donc comporter pour un Etat des obligations positives dans un certain nombre de 

domaines, et ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures même en ce 

qui concerne les relations d’individus entre eux. Une obligation de ce genre existe 

par exemple en ce qui concerne le respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de 

la Convention (voir, par exemple, Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil 

des arrêts et décisions 1998-I, § 33, Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 

1994, série A no 299-B, § 38). 

 

Toutefois, lorsque la publication par les médias pose un problème d’ingérence dans 

la vie privée, l’Etat doit trouver un équilibre judicieux entre ces deux droits protégés 

par la Convention, à savoir le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 

et le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (N. c. 

Suède, no 11366/85, décision de la Commission du 16 octobre 1986, Décisions et 

rapports 50, p. 173).” 

 

(EHRM 13 november 2003, verzoek nr. 56525/00, Libor Novak t. Tsjechische 

Republiek) 

 

Vrije vertaling:  

 

“Het Hof stelt vooreerst vast dat de beslissingen waar het om gaat zijn getroffen in 

het kader van een procedure tot bescherming van de goede naam van een persoon, 

ingeleid door de verzoeker tegen de uitgever van een krant.  Deze zou diens eer 

hebben aangetast door de publicatie van een artikel dat informatie putte uit een 

verondersteld illegale opname van telefoongesprekken van verzoeker.  In dit opzicht 

merkt het Hof op dat de publicatie van het artikel ontsnapte aan elke controle van de 
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Tsjechische overheid. 

 

Desalniettemin stelt het Verdrag zich er niet louter mee tevreden dat de overheden 

van de Lid-staten gehouden zijn de rechten en vrijheden die het Verdrag bevat 

respecteren. Het Verdrag impliceert ook dat die overheden, teneinde het genot ervan 

te verzekeren, schendingen moet verhinderen of herstellen.  

De verplichting een efficiënte uitoefening van die rechten en vrijheden te waarborgen 

kan dus voor een Staat in een aantal domeinen positieve verplichtingen inhouden, en 

deze verplichtingen kunnen zelfs het nemen van maatregelen met betrekking tot de 

verhoudingen tussen individuen omvatten. Een dergelijke verplichting bestaat 

bijvoorbeeld met betrekking tot het recht op privé-leven dat wordt gewaarborgd door 

artikel 8 van het Verdrag (zie bijvoorbeeld  Botta t. Italië, arrest van 24 februari 

1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 33, Stjerna t. Finlande, arrest van 

25 november 1994, série A no 299-B, § 38). 

 

Wanneer de publicatie in de media een probleem van inmenging in het privé-leven 

stelt, moet de Staat evenwel een rechtmatig evenwicht tussen deze twee door het 

Verdrag beschermde rechten zoeken, te weten het recht op respect voor het privé-

leven dat wordt beschermd door artikel 8 en het recht op de vrijheid van 

meningsuiting dat wordt beschermd door artikel 10 van het Verdrag (N. t. Zweden 

nr. 11366/85 beslissing van de Commissie van 16 oktober 1986, “Décisions et 

rapports” 50, p. 173). 

 

37. Het Hof stelt dus expliciet dat ook de andere verdragsbepalingen (in casu de vrijheid 

van meningsuiting, maar dus ook de in België grondwettelijk gewaarborgde vrijheid zich 

economisch te ontplooien of nog, de door het algemeen beginsel van de wilsautonomie 

gewaarborgde vrijheid de werknemer aan te werven die men wil) meetellen en moeten 

afgewogen worden, en wijst in deze de vordering af omdat het Hof de vrijheid van 

meningsuiting van de uitgever in kwestie wil vrijwaren.  Overigens zijn de beide 

verdragsbepalingen waartussen het EHRM een afweging maakt, twee verdragsartikelen die op 

een manifeste wijze worden geschonden door de bestreden bepalingen.   

 

38. De door de Vlaamse regering aangehaalde EHRM – arresten dateren met uitzondering 

van het arrest Cyprus tegen Turkije van 10 mei 2001 alle uit de periode tussen 1981 en 1993.  

Het is onbegrijpelijk waarom rechtspraak uit die periode de Belgische wetgever in 2007 plots 

zou genoodzaakt hebben op dergelijke verregaande wijze grondwettelijk en verdragsrechtelijk 

gewaarborgde rechten en vrijheden in te perken.  Daarnaast behandelt het EHRM in 

randnummer 44 van de zaak Young, James en Webster t. het Verenigd Koninkrijk louter 

feitelijke en niet-juridische gegevens met betrekking tot de heer Webster, in randnummer 26 

van de zaak Costello-Roberts t. het Verenigd Koninkrijk de problematiek van lijfstraffen in 

scholen, en in randnummer 81 van de zaak Cyprus tegen Turkije de problematiek van het 

samenspannen van overheden met individuen om de grondrechten van andere individuen aan 

te tasten (het ging over vermiste personen).   

 

39. Samenvattend zijn zowel het EVRM als de rechtspraak van het EHRM in de 

verhouding tussen de Belgische Staat en zijn burgers ondergeschikt aan de Grondwet, 

minstens in die zin dat de Belgische Staat zich niet op het EVRM of de rechtspraak van het 
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EHRM mag beroepen om schendingen van de Grondwet te verantwoorden, en vloeit uit het 

EVRM of de rechtspraak van het EHRM geen dwingende verplichting voort tot aannemen van 

de bestreden bepalingen.  Dit blijkt ten overvloede uit het gegeven dat meerdere Lid-Staten bij 

het EVRM geen dergelijke wetgeving hebben aangenomen.  

 

 

6. Met betrekking tot andere verdragen 
 

40. De ministerraad verwijst nog naar het internationaal verdrag van 7 maart 1966 inzake 

de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (het racismeverdrag), naar het 

internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

van 18 december 1979, het BUPO-verdrag en de door België zelfs niet geratificeerde 

internationale conventie van de Verenigde Naties voor de gelijke rechten van mensen met een 

handicap.  

 

41. Verzoekers verwijzen naar hetgeen hoger werd uiteengezet en merken verder op dat 

bij het racismeverdrag van 7 maart 1966 een voorbehoud werd gemaakt inzake de vrijheid van 

meningsuiting, dat de conventie voor gelijke rechten van mensen met een handicap zelfs niet 

geratificeerd werd en dat voor het overige onbegrijpelijk is waarom verdragen die allen 

dateren van voor 1980 België anno 2007 zouden verplichten tot het goedkeuren van de 

bestreden bepalingen.  

 

42. De overige voorafgaande opmerkingen van ministerraad en Vlaamse regering, die 

onverkort worden betwist, worden bij de behandeling van de middelen besproken.  

 
 
7. Met betrekking tot de niet-betwiste middelen en onderdelen uit het 
verzoekschrift.  
 

43. Verzoekers hebben vastgesteld dat nogal wat middelen en onderdelen hetzij door de 

ministerraad, hetzij door de Vlaamse regering, hetzij door beiden, niet, niet ernstig, of niet 

volledig werden betwist.  Voor zover de ministerraad of de Vlaamse regering in hun eerste 

memorie onbetwiste middelen of onderdelen alsnog zouden willen aanvechten in hun 

memorie van wederantwoord, vragen verzoekers dat Uw Hof die overwegingen die nieuwe 

betwistingen van voorheen onbetwiste middelen en onderdelen buiten beschouwing zou laten 

en voor ongeschreven zou houden.  Zoals de ministerraad op blz. 38 van zijn memorie 

opmerkt gelden voor Uw Hof het contradictoir karakter van de procedure en de rechten van 

verdediging.  Indien de ministerraad of de Vlaamse regering toch zou toegestaan worden 

bijkomende betwistingen van de middelen en onderdelen van verzoekers aan te voeren in hun 

memorie van wederantwoord, wordt het contradictoir karakter van de procedure voor Uw Hof 

geschonden, net zoals de rechten van verzoekers op een eerlijk proces.  Voor hen is 

onderhavige memorie de laatste memorie en zij zouden aldus niet meer de kans hebben hun 

middelen en onderdelen verder uit te diepen of toe te lichten.  
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II. Het beroep tot nietigverklaring is ontvankelijk 
 

44. De ministerraad maar niet de Vlaamse regering werpt de onontvankelijkheid van het 

beroep op.  De ministerraad vindt het beroep van verzoekers te ruim omdat drie verschillende 

wetten (in formele zin) bestreden worden in een verzoekschrift, omdat bepaalde middelen 

bepalingen bestrijden die omzettingen zijn van internationaalrechtelijke verplichtingen en 

omdat de ministerraad het middel niet altijd begrijpt.  

 

45. Om precies te zijn bestrijdt het beroep niet drie verschillende wetten maar 

afzonderlijke artikelen uit toevallig drie wetten van dezelfde datum die, door hun samen in 

werking treden, fundamentele rechten en vrijheden schenden.  Doordat een aantal van de 

aangeklaagde schendingen voortvloeien uit het samenlezen van de verschillende bepalingen, 

was het noodzakelijk minstens een aantal middelen te richten tegen bepalingen van de 

verschillende wetten, die zich kenmerken door dezelfde structuur en quasi-identieke 

formuleringen.  

 

46. Dat de drie wetten formeel gesproken verschillende wetten zijn, hebben verzoekers 

nooit ontkend.  Het is dan ook logisch dat de wetten eigen dossiernummers hadden, een 

formeel eigen memorie van toelichting etc.  Dat alles verklaart evenwel niet waarom het 

beroep onontvankelijk zou zijn.  Er is geen verbod op het richten van een beroep tegen 

schendingen van fundamentele rechten en vrijheden die voortvloeien uit de samenlezing van 

verschillende, zeer nauw met elkaar verbonden wetten.  Behoudens vergissingen citeren 

verzoekers vrij precies welke bepalingen van welke wet zij bestrijden en is dit in elk geval 

telkens duidelijk uit de uitwerking van het middel.  Daarenboven zou het zo lezen van de 

bijzondere wet van 1989 dat zulk verbod wel zou bestaan ook een schending van het 

discriminatieverbod uitmaken.  Er is immers geen redelijke verantwoording waarom personen 

die worden geraakt door een situatie van schending die ontstaat door het samenlezen van twee 

of meer wetten, benadeeld zouden moeten worden ten aanzien van personen die worden 

geraakt door de bepalingen van één wet.  

 

47. Verzoekers treden op deze wijze niet in de plaats van Uw Hof.  Samenvoeging gebeurt 

wanneer verschillende verzoekers door middel van verschillende verzoekschriften dezelfde 

bepalingen bestrijden.  Verzoekers dienen gezamenlijk één verzoekschrift in.  Voor het 

overige begrijpen verzoekers niet op welke wijze zij afbreuk doen aan het contradictoir 

karakter van de procedure voor Uw Hof of nog op welke wijze de rechten van verdediging 

van de ministerraad zouden zijn geschonden. 

 

48. Met betrekking tot de onontvankelijkheid wegens bestrijding van bepalingen die 

internationaalrechtelijke verplichtingen omzetten, verwijzen verzoekers naar wat ze 

voorafgaandelijk uiteen hebben gezet, onder meer maar niet uitsluitend in randnummer 8 en in 

randnummer 17 en naar de bespreking van de vermeende onontvankelijkheden per middel. 

Verzoekers merken op dat Uw Hof om deze reden geen verzoekschriften onontvankelijk 

verklaart.  

 

49. De exceptiones worden middel per middel behandeld.  Daarenboven merken 

verzoekers op dat iedere keer dat een exceptio obscuri libelli wordt ingeroepen, de 
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ministerraad door zijn antwoord ten gronde blijk geeft het middel minstens deels begrepen te 

hebben.   
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III.  Belang van verzoekende partijen 
 
50. Verzoekers merken op dat hun belang niet wordt betwist, noch voorafgaandelijk, noch 

bij de behandeling van de middelen. 
  

51. Daarnaast merken verzoekers op dat zij zoals in het verzoekschrift schreven, bij elk 

onderdeel van elk middel ook uitgaan van de hypothese dat zij als (vermeende) daders kunnen 

benadeeld worden door de bestreden bepalingen, en waar van toepassing, eveneens als 

potentiële slachtoffers. 
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IV.  Ten gronde - Middelen tot nietigverklaring 
 

Eerste middel – discriminerende verplichtingen en sancties voor privé-personen in het 
algemeen  vergeleken met de overheid. 
 
 
1. Het middel is ontvankelijk 
 
52. De ministerraad beweert dat het middel onontvankelijk zou zijn omdat de Belgische 
wetgever verplicht zou zijn het verbod op discriminatie op grond van de criteria vermeld in de 
Europese Richtlijnen en het EG-verdrag afdwingbaar te maken in de verhoudingen tussen 
particulieren.  Op blz. 38 van zijn memorie had de ministerraad reeds gesteld dat in de mate 
dat de Belgische wetgever via de bestreden wetten verplichtingen heeft omgezet in nationaal 
recht die worden opgelegd door Europese regelgeving, die bepalingen niet getoetst dienen te 
worden aan de Grondwet.  Daarnaast werpt de ministerraad de exceptio obscuri libelli op 
omdat de verzoekende partijen onvoldoende zouden aangeven op welke wijze de andere 
bepalingen dan artikel 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden.  De Vlaamse regering 
roept de onontvankelijkheid van het middel niet in en bestrijdt het eerste middel van de 
verzoekers enkel ten gronde.  
 
53. Het spreekt voor zich dat de argumentatie dat het middel onontvankelijk zou zijn 
omdat het wetten aanvecht die Richtlijnen (gedeeltelijk) omzetten niet kan aanvaard worden 
en door Uw Hof ook niet aanvaard wordt.  Uw Hof is bevoegd wetten in de formele zin, ook 
wanneer die bepalingen uit richtlijnen omzetten, te toetsen aan de Grondwet (zie ook Uw 
arrest nr. 157/2004, waar hetzelfde argument had kunnen gemaakt worden, en Uw arrest nr. 
10/2008 van 23 januari 2008). 
 
54. De gedeeltelijke exceptio obscuri libelli kan evenmin aanvaard worden.  De 
verzoekers zetten vrij precies uiteen waarin de schendingen bestaan.  Dit blijkt onder meer uit 
het feit dat de ministerraad een vijftal bladzijden besteedt aan zijn verweer ten gronde.  De 
samenhang met de aangehaalde bepalingen is evident: door het opleggen aan de particulieren 
van discriminatieverboden die de facto in zo goed als alle domeinen van het openbare leven 
gelden, en die normaal gesproken enkel voor overheden gelden, wordt de uitoefening van alle 
vrijheden die worden beschermd door de aangehaalde bepalingen disproportioneel beknot.   
Het gaat concreet om de fundamentele vrijheden die worden uitgedrukt in de artikelen 12 lid 
1, 16, 19, 22, 23, 25, 26 en 27 van de Grondwet, de artikelen 6, 7, 9, 10, 11, 14, en 18 van het 
EVRM en de artikelen  9, 10 14, 15, 16 18, 19, 21, 22, 25, 26 en 27 van het BUPO-verdrag.  
Deze redenering wordt verder uitgewerkt in het verzoekschrift, onder meer in randnr. 29 en 
volgende.  
 
55. Bijgevolg is het eerste middel ontvankelijk.  
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2. Het middel is gegrond 
 
Eerste onderdeel – opleggen van gelijke verplichtingen aan personen in fundamenteel 
verschillende situaties 
 

 

56. De ministerraad betwist dat de bestreden bepalingen gelijke verplichtingen opleggen 

aan particulieren en aan de overheid.  Zo zou het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel gelden 

voor alle gebieden van het maatschappelijk leven terwijl de bestreden bepalingen niet alle 

relaties tussen burgers beheersen.  Daarenboven zou het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

een algemeen en open discriminatieverbod hanteren terwijl de bestreden bepalingen limitatief 

opgesomde criteria bevatten.  In ondergeschikte orde stelt de ministerraad dat dergelijke 

gelijke behandeling objectief en redelijk verantwoord is, omdat de wetgever verplicht zou zijn 

het discriminatieverbod in te voeren, en de overheid voor een beperkte invoering zou hebben 

gekozen.  Daarnaast zouden de bestreden wetten geen afbreuk doen aan de grondwettelijk en 

verdragsrechtelijk gewaarborgde bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden.   

 

57. De Vlaamse regering stelt daarentegen dat de bestreden bepalingen in gelijke mate van 

toepassing zijn op burgers en overheden (randnr. 44, p. 26 van het memorie van de Vlaamse 

regering) en betwist aldus het eerste onderdeel van het eerste middel minstens in dat opzicht 

niet.  

 

58. Het spreekt voor zich dat gelijke verplichtingen worden opgelegd aan particulieren en 

overheden.  De redenering dat de verplichting voor overheden voor alle gebieden en in alle 

relaties geldt en voor burgers niet snijdt geen hout: een overheid handelt in beginsel per 

definitie openbaar en dus, omdat overheden die onderworpen zijn aan het discriminatieverbod 

(hetzij als beginsel van behoorlijk bestuur, hetzij voortvloeiend uit de Grondwet) géén privé-

leven hebben, raakt het discriminatieverbod voor overheden enkel het openbare leven van die 

overheden.  De discriminatieverboden in de bestreden bepalingen treffen dus net zoals voor 

overheden het geval is, enkel het openbare leven van burgers.  Daarnaast kan het argument dat 

de bestreden bepalingen limitatief opgesomde criteria bevatten evenmin aanvaard worden: de 

beschermde criteria (o.m. geslacht, genetische of fysieke kenmerken, geloof, leeftijd) en de 

verschillende toepassingsgebieden  (o.m. professionele relaties, commerciële relaties, het 

verhuren van woningen, het organiseren van socio-culturele activiteiten) zijn dermate ruim en 

de rechtvaardigingsgronden dermate arbitrair dat er de facto een algemeen 

discriminatieverbod wordt ingevoerd voor burgers die optreden in het openbare leven.  De 

rechtvaardigingsgronden zijn minstens deels gelijkaardig, zo niet gelijk, aan deze die voor 

overheden gelden die wetgevend optreden.  Daarnaast blijkt ook uit de parlementaire 

voorbereiding van zowel de huidige bestreden bepalingen als van de vorige wet van 2003 dat 

het discriminatieverbod dat geldt voor de overheid als inspiratiebron heeft gediend voor de 

bestreden bepalingen.  

 

59. In tegenstelling tot wat de ministerraad stelt, bestaat geen deugdelijke redelijke 

verantwoording voor het opleggen van gelijke verplichtingen aan fundamenteel verschillende 

instanties als overheid en burgers (zie ook verzoekschrift randnummer 33 en volgende).  
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60. Met betrekking tot de opmerking van de ministerraad dat de Belgische Staat verplicht 

is bepaalde discriminatieverboden in te voeren, verwijzen de verzoekende partijen naar het 

hoger uiteengezette, in het bijzonder naar het gegeven dat de overheid zich niet mag verbergen 

achter verdragen om haar verplichtingen ten aanzien van burgers te ontwijken, dat lang niet 

alle partijen bij de genoemde verdragen dergelijke verregaande discriminatieverboden hebben 

ingevoerd en dat veel van de bronnen van die verplichtingen dateren van voor de jaren ’80 en 

nu bezwaarlijk kunnen aangehaald worden om het invoeren van discriminatieverboden te 

rechtvaardigen.  

 

61. Met betrekking tot de opmerking dat het non-discriminatiebeginsel slechts gedeeltelijk 

werd doorgetrokken verwijzen de verzoekende partijen naar wat hoger werd uiteengezet, in 

het bijzonder met het de facto zeer uitgebreide toepassingsgebied van de 

discriminatieverboden.   

 

62. Met betrekking tot de stelling van de ministerraad dat het “evident [is] dat de 

Bestreden Wetten geen afbreuk doen aan fundamentele rechten en vrijheden die in de 

Grondwet en in de internationale mensenrechtenconventies zijn opgenomen,” en dat het 

“gelet op de hiërarchie der rechtsnormen […] echter niet nodig en volstrekt overbodig [is] 

dat de Bestreden Wetten dit uitdrukkelijk bepalen,” merken de verzoekende partijen op dat de 

ministerraad (zowel als de Vlaamse regering) uit het oog verliest dat de gewone hoven en 

rechtbanken, daarin begrepen het Hof van Cassatie, principieel niet de bevoegdheid hebben 

wetten te toetsen aan de Grondwet of aan de internationale mensenrechtenconventies (welke 

ook bedoeld worden).  De gewone hoven en rechtbanken zullen dus de afweging tussen de 

verplichtingen bepaald in de discriminatiewetten en de fundamentele rechten en vrijheden 

bepaald in de Grondwet, het EVRM en het BUPO-verdrag principieel niet mogen maken maar 

integendeel principieel de discriminatiewetten moeten toepassen, ook wanneer dergelijke 

toepassing in strijd zou zijn met de Grondwet, het EVRM of het BUPO-verdrag.  Omdat Uw 

Hof niet bevoegd is een bepaling toe te voegen aan de discriminatiewetten die gelijkaardig is 

aan het nu opgeheven artikel 3 van de oorspronkelijke discriminatiewet van 2003, rest geen 

andere optie dan de vernietiging van de bestreden bepalingen zoals gevorderd door de 

verzoekende partijen om het genot van de Grondwettelijk en verdragsrechterlijk 

gewaarborgde rechten en vrijheden op een ernstige en effectieve manier te verzekeren.  

 

63. Met betrekking tot de stelling van de ministerraad dat de bescherming door de 

bestreden bepalingen ook geldt voor personen die tot de meerderheid behoren op grond van de 

beschermde criteria, gaat de ministerraad in tegen de parlementaire voorbereiding van de wet 

en bevestigt de ministerraad daarenboven het absurd ruime toepassingsgebied van de 

discriminatiewet.  Zoals verzoekende partijen reeds opmerkten in hun verzoekschrift behoort 

iedere rechtsonderhorige wel tot een meerderheid of een minderheid op basis van de 

beschermde criteria en mee gelet op de bepalingen in verband met de bewijslast en de 

forfaitaire schadevergoedingen voert de wetgever een systeem van totale rechterlijke willekeur 

in met verregaande inquisitoriale bevoegdheden voor instellingen zoals het CGKR die geen 

deel uitmaken van de staande of zittende magistratuur.  Om het in de woorden van Lavrenti 

Beria te zeggen: “you show me the man, I’ll find you his crime” (“toon mij de man en ik vind 

zijn misdaad wel”).  
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64. Met betrekking tot de opmerking dat verzoekers oorzaak en gevolg met elkaar 

verwarren wanneer zij schrijven dat de bestreden wetten ervoor zorgen dat burgers die geen 

risico willen lopen op vervolging, er goed aan doen personen die een minderheid vormen te 

mijden, ontkracht de ministerraad vooreerst zijn eigen stelling dat ook meerderheden 

beschermd worden.  De stelling van de ministerraad dat verzoekers oorzaak en gevolg 

verwarren klopt ook niet.  Verzoekers stellen dat de bestreden bepalingen (d.i. de oorzaak) het 

riskant maken om nog te contracteren of te handelen met personen die behoren tot een 

minderheid (d.i. het gevolg).  De ministerraad lijkt te stellen dat de bestreden bepalingen er 

net zijn gekomen (d.i. het gevolg) om personen die behoren tot een minderheid te beschermen, 

aangezien deze dus die bescherming nodig hadden (d.i. de oorzaak volgens de ministerraad).  

De ene stelling sluit de andere echter niet uit en de verzoekende partijen zijn dan ook van 

mening dat de wetgever, al dan niet met de beste bedoelingen, een bestaande vicieuze cirkel 

nog iets vicieuzer maakt.  Nochtans behoort een zorgvuldig wetgever rekening te houden met 

alle gevolgen van zijn regelgevend optreden, ook de onbedoelde, en is de vraag naar de 

mogelijke negatieve gevolgen van regelgeving belangrijk om te beoordelen of aan het 

pertinentiecriterium is voldaan (quod non).   

 

65. Bijgevolg is het eerste onderdeel van het eerste middel geenszins weerlegd én gegrond.  

 
 
Tweede onderdeel – verschillende behandeling van personen in gelijke situaties  
 

66. In het tweede onderdeel van het eerste middel halen verzoekers aan dat privé-personen 

die het discriminatieverbod niet respecteren strenger worden behandeld dan overheden.  De 

ministerraad zowel als de Vlaamse regering antwoorden dat bestreden bepalingen evenwel 

ook sancties opleggen aan overheden en dat ambtenaren zelfs zwaarder bestraft worden.  

 

67. Hoewel de ministerraad en de Vlaamse regering terecht opmerken dat ambtenaren, 

openbare officieren en dragers of agenten van het openbaar gezag of van de openbare macht 

gediscrimineerd worden ten aanzien van privé-personen, en deze discriminatie ook niet 

redelijk te verantwoorden valt, vormen dezen niet het vergelijkingspunt.  Verzoekers klagen 

aan dat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod dat normaal enkel geldt voor 

overheden die regels uitvaardigen of besturen (en hebben het dus niet over louter de 

individuele ambtenaren of gezagsdragers) zich nu opdringt aan de burgers die zich in het 

openbare leven begeven, waardoor burgers en overheden wat dat betreft in een materieel 

identieke situatie worden geplaatst.  Nochtans staan burgers bloot aan burgerlijke sancties en 

strafsancties die voor overheden niet gelden: zo wordt ten aanzien van een overheid de 

bewijslast niet omgekeerd (en moeten bijvoorbeeld verzoekers in deze procedure voor Uw 

Hof aantonen dat de overheid het gelijkheidsbeginsel schendt en niet omgekeerd), en staan 

overheden niet bloot aan strafsancties.  Net omdat overheden een andere hoedanigheid hebben 

dan particulieren (en zij bijvoorbeeld uit hun aard niet kunnen blootstaan aan strafsancties) is 

het niet te verantwoorden dat het discriminatieverbod dat voor overheden geldt nu wordt 

opgelegd aan particulieren.  Dit is te meer een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat in 

de bestreden bepalingen, die dit discriminatieverbod invoeren voor burgers, strafsancties en 

burgerlijke sancties worden ingevoerd voor schendingen van het discriminatieverbod die niet 

ten aanzien van de overheid kunnen of worden uitgevoerd.  Op die wijze worden dus ook 

personen in gelijke situaties zonder verantwoording anders behandeld.  De benadeling van 
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burgers ten aanzien van overheden volgt niet, zoals de ministerraad onterecht opmerkt, uit de 

immuniteiten van de overheden, maar wel degelijk uit de bestreden bepalingen, die dergelijke 

immuniteiten, die een algemeen discriminatieverbod voor overheden draaglijk en verantwoord 

maken, niet gelijktijdig invoeren en daarom vernietigd moeten worden.  Daarenboven bestond 

deze benadeling niet vòòr het invoeren van de bestreden bepalingen, en zijn de bestreden 

bepalingen dus minstens een ontstaansvoorwaarde voor de minder gunstige behandeling van 

burgers dan van overheden.  Tot slot worden vanzelfsprekend burgers nog eens in het 

bijzonder benadeeld omdat hun fundamentele vrijheden (die worden uitgedrukt in de artikelen 

12 lid 1, 16, 19, 22, 23, 25, 26 en 27 van de Grondwet, de artikelen 6, 7, 9, 10, 11, 14, en 18 

van het EVRM en de artikelen  9, 10 14, 15, 16 18, 19, 21, 22, 25, 26 en 27 van het BUPO-

verdrag), waar de overheid principieel niet van kan genieten, worden aangetast door de 

bestreden bepalingen, en de overheid als gevolg van het discriminatieverbod geen dergelijk 

nadeel ondergaat.  

 

68. Bijgevolg is het tweede onderdeel van het eerste middel gegrond.  

 

 

Derde onderdeel – verschillende verplichtingen ten aanzien van niet-Belgen 
 

69. Ook bij de behandeling van het derde onderdeel van het eerst middel beantwoorden de 

ministerraad en de Vlaamse regering niet de in het verzoekschrift ontwikkelde argumentatie.  

Opnieuw wordt het vergelijkingspunt niet gevormd door “personen uit de overheidssector” of 

“overheidsinstanties” maar wel door overheden.  De samenlezing van artikel 10 en 11 met 

artikel 191 van de Grondwet doet geen afbreuk aan het gegeven dat het de Belgische Staat 

principieel niet verboden is bij wet discriminaties in te voeren van niet-Belgen ten aanzien van 

Belgen, maar dat burgers niet mogen discrimineren op basis van nationaliteit.  Daarenboven is 

er een verschil tussen het verzekeren van het genot van de rechten en vrijheden (art. 11) en het 

beschermen van personen en goederen (art. 191) – zo bestaat op basis van art. 191 geen 

vanzelfsprekende verplichting voor de Belgische Staat om de vrijheid van meningsuiting of de 

vrijheid zich cultureel en economisch te ontplooien van buitenlanders zonder discriminatie te 

verzekeren.   

 

70. De draagwijdte van artikel 191 en de rechtspraak van Uw Hof terzake is 

genuanceerder dan de ministerraad of de Vlaamse regering doen uitschijnen: in Uw arrest nr. 

20/93 overwoog Uw Hof dat vreemdelingen zich op de bij de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet vastgestelde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie kunnen beroepen, “op 

de dubbele voorwaarde dat zij zich op Belgisch grondgebied bevinden en dat er niet bij wet 

van wordt afgeweken” (Uw arrest nr. 20/93 van 4 maart 1993, B.2.2).   Dit werd inderdaad 

verfijnd in Uw arrest nr. 61/94: uit artikel 191 vloeit geenszins voort dat de wetgever, 

wanneer hij een verschil in behandeling invoert ten nadele van vreemdelingen, zou 

vermogen er niet over te waken dat dat verschil niet discriminerend zou zijn, ongeacht de 

aard van de in het geding zijnde beginselen (Uw arrest nr. 61/94 van 14 juli 1994, B.2).  

Artikel 191 van de Grondwet wettigt bijgevolg niet om het even welk wettelijk onderscheid 

tussen Belgen en vreemdelingen, maar betekent omgekeerd al evenmin dat elk onderscheid 

tussen Belgen en vreemdelingen ipso facto strijdig zou zijn met de Grondwet.  

 

71. Bijgevolg is het derde onderdeel van het eerste middel gegrond.  
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72. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is.  
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Tweede middel – ongrondwettig karakter van de gebruikte criteria van discriminatie 
door de schending van het gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel  
 
1. Het tweede middel is ontvankelijk 
 
73. Opnieuw werpt de ministerraad maar niet de Vlaamse regering de exceptio obscuri 
libelli  op.  Nochtans heeft de ministerraad 4 bladzijden nodig voor haar pogingen tot 
weerlegging ten gronde (zonder de bladzijden waarnaar de ministerraad verwijst in die 4 
bladzijden mee te tellen) en de Vlaamse regering 10.   
 
74. De ministerraad stelt dat het geheel van de bestreden bepalingen wordt aangevochten 
in het middel en een aantal artikelen in het bijzonder, en dat het niet kan dat het middel zo 
ruim zou zijn dat het alle bestreden bepalingen kan beogen te vernietigen.   
 
75. Het middel is evenwel grotendeels geput uit de discriminaties en schendingen van 

fundamentele rechten en vrijheden die worden veroorzaakt door de structuur en het opzet van 

de discriminatiewetten zelf.  Met name wordt het middel geput uit de discriminaties en 

schendingen van fundamentele rechten en vrijheden die ontstaan door het invoeren en 

verschillend behandelen van discriminaties op basis van verschillende beschermde criteria.  

Dit gebeurt enerzijds doordat de verschillende beschermde criteria door formeel verschillende 

wetten (van dezelfde datum, met dezelfde structuur, en met hetzelfde oogmerk discriminaties 

op basis van bepaalde 'beschermde criteria' te bestrijden)  op verschillende wijze worden 

behandeld, zonder dat daar een redelijke en proportionele verantwoording voor bestaat, en 

anderzijds doordat verschillende beschermde criteria binnen dezelfde formele wet op 

verschillende wijze worden behandeld, opnieuw zonder dat daar een redelijke en 

proportionele verantwoording voor bestaat.  Een afdoende remediëring van deze schendingen 

van de fundamentele rechten en vrijheden en van het gelijkheidsbeginsel en non-

discriminatiebeginsel bestaat in het vernietigen van het geheel van de bestreden bepalingen.  

Deze vormen in hun geheel de weerslag van het wezenlijk discriminatoire opzet van de 

discriminatiewetten.  De aangeklaagde schendingen worden dus slechts volledig weggewerkt 

door het geheel van de bestreden bepalingen te vernietigen.  De bestreden bepalingen zijn 

daarenboven een welomschreven en duidelijk bepaald geheel van bepalingen (met name zijn 

deze per artikel en per wet aangegeven) en het is dus onbegrijpelijk waarom er van een 

obscuri libelli sprake zou zijn.  Het is niet zo dat de omschrijving van de bestreden bepalingen 

te vaag is om een vernietiging ervan mogelijk te maken.  De in het bijzonder vermelde artt. 7, 

8, 9 en volgende van de racismewet, artt. 7, 8, 9 en volgende van de discriminatiewet en artt. 

5, 8 en volgende en 15 van de genderwet bevatten inderdaad de discriminatoire en redelijk 

niet te verantwoorden opdeling in verschillende soorten beschermde criteria, en moeten 

daarom in het bijzonder vernietigd  worden op basis van de argumentatie die verzoekers in het 

tweede middel ontwikkelen.  Deze discriminaties en schendingen van de fundamentele 

rechten en vrijheden ontstaan echter te meer door de behandeling van op basis van de 

beschermde criteria gemaakte onderscheiden zoals bepaald in de overige bestreden 

bepalingen.  

 

76. Bijgevolg is het middel alleszins ontvankelijk.  
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2. Het tweede middel is gegrond  
 
Eerste onderdeel: een limitatieve lijst schendt het gelijkheidsbeginsel en het non-
discriminatiebeginsel.  
 

77. De ministerraad en de Vlaamse regering werpen op dat een limitatieve lijst het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel niet schendt.  De ministerraad verwijst in 

dit verband naar wat uiteengezet wordt op bladzijde 19 en volgende van zijn memorie.  

Daarenboven stelt de ministerraad dat de wetgever een objectieve en redelijke verantwoording 

had voor het niet opnemen van het criterium andere dan een politieke mening.  

 

78. De stelling van de ministerraad is dat een open lijst (a)(i) zou leiden tot 

onaanvaardbare rechtsonzekerheid, (ii) dat Uw Hof het principe van een gesloten lijst niet 

veroordeeld zou hebben, (iii) dat de open voorbeeldlijst in sommige instrumenten voor de 

bescherming van de mensenrechten niet representatief is en (iv) dat slachtoffers van 

discriminatie op basis van andere gronden niet verstoken blijven van bescherming; en (b) dat 

de samenstelling van de gesloten lijst verantwoord is, dat geen enkel belangrijk criterium is 

uitgesloten.  

 

79. De Vlaamse regering erkent dat een gesloten lijst een ongelijke behandeling 

veroorzaakt maar stelt dat in casu voldaan is aan de volgens de Vlaamse regering twee 

gestelde voorwaarden: dat de keuze van de wetgever strookt met de doelstelling van de wet en 

dat de uitsluiting van bepaalde criteria objectief en redelijk verantwoord is.   

 

80. Verzoekers ontkennen niet dat een ‘open lijst’ inderdaad leidt tot een onaanvaardbare 

rechtsonzekerheid, in elk geval niet in het licht van de strenge sanctionering en de 

bewijslastomkering die is bepaald in de discriminatiewetten van 2007, en zeker in het licht 

van de weglating van de bescherming die werd gegarandeerd door artikel 3 van de 

oorspronkelijke discriminatiewet van 2003.  Daarom ook stellen verzoekers dat een effectieve 

remediëring dient te bestaan in een vernietiging van alle bestreden bepalingen.  

 

81. Het is evenwel niet zo dat omdat een open lijst, zoals de ministerraad en de Vlaamse 

regering zelf schrijven, leidt tot onaanvaardbare rechtsonzekerheid, dat een gesloten lijst de 

fundamentele rechten en vrijheden en het gelijkheidsbeginsel en non-discriminatebeginsel niet 

zou schenden.  Dat een open lijst gekoppeld aan zware sancties het legaliteitsbeginsel schendt, 

neemt niet weg dat een gesloten lijst (en zeker een gesloten lijst die onaanvaardbaar vaag is) 

niet enkel het legaliteitsbeginsel maar ook het gelijkheidsbeginsel en het non-

discriminatiebeginsel schendt.  De ministerraad en de Vlaamse regering vertrekken vanuit de 

verkeerde veronderstelling dat ze verplicht zijn specifieke discriminatieregelgeving aan te 

nemen en in die regelgeving sancties te bepalen die het redelijke ver overschrijden.  Nochtans 

volstaan in deze, zoals door de ministerraad zelf wordt bevestigd, op blz. 21,  (iv) van zijn 

memorie, de civielrechtelijke theorie van het rechtsmisbruik als basis voor het sanctioneren 

van gedragingen die eigenlijk niet meer dan een toepassingsgeval van rechtsmisbruik 

uitmaken en nu ten onrechte bijzonder worden geviseerd door de bestreden bepalingen. 
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82. Het tweede argument van de Vlaamse regering (randnr. 52 en volgende van het 

memorie van de Vlaamse regering) en de ministerraad (blz. 20 van het memorie van de 

ministerraad), dat Uw Hof het principe van een gesloten lijst niet zou veroordeeld hebben, kan 

niet aanvaard worden.   

 

83. In het arrest nr. 157/2004 heeft Uw Hof de bestaande gesloten lijst vernietigd om 

verschillende redenen.  Eerst en vooral merkte Uw Hof op dat de algemene doelstelling van de 

wet, het bestrijden van elke vorm van discriminatie, in tegenspraak was met de bijzondere 

doelstellingen van de wet (overweging B.12 van arrest nr. 157/2004).  Vervolgens overwoog 

Uw Hof dat rekening houdend met de algemene doelstelling van de wet, het niet pertinent 

was bepaalde discriminatiegronden uit te sluiten (overweging B.13 van Uw arrest nr. 

157/2004).  Met andere woorden, het willen bestrijden van elke vorm van discriminatie is een 

legitiem doel, maar de door de wet van 2003 bepaalde limitatieve lijst was niet pertinent.  

Daarnaast oordeelde Uw Hof dat dergelijke maatregel (het beperken van de lijst) niet pertinent 

was in functie van de redenen waarom die beperking werd ingevoerd, met name om 

misbruiken van de rechtsbescherming te voorkomen of te verhinderen dat de wet van haar 

doeleinden wordt afgeleid en dat slachtoffers van discriminatie op grond van politieke 

overtuiging of taal worden gediscrimineerd (overweging B.14).  

 

84. Uit die motivering van Uw Hof volgt geenszins dat Uw Hof zich principieel zou 

uitgesproken hebben in de zin dat een gesloten lijst niet per sé discriminatoir hoeft te zijn (en 

de Vlaamse regering erkent de wezenlijke ongelijke behandeling verbonden aan een gesloten 

lijst): in casu werden enkel de twee criteria taal en politieke overtuiging besproken, en Uw 

Hof oordeelt niet ultra petitum.  

 

85. Het argument van de ministerraad dat de open lijsten in internationale instrumenten 

niet representatief zijn, is in essentie een herhaling van het argument dat een open lijst tot 

onaanvaardbare rechtsonzekerheid leidt.  De verzoekende partijen bevestigen opnieuw dat een 

dergelijke onaanvaardbare rechtsonzekerheid ophoudt te bestaan inzoverre een open lijst niet 

wordt gekoppeld aan uitermate repressieve bepalingen.  Immers stellen zich geen 

rechtszekerheidsproblemen naar aanleiding van de figuur van het rechtsmisbruik of de goede 

trouw.  

 

86. De Vlaamse regering argumenteert voorts dat een gesloten lijst noodzakelijk zou zijn 

om geviseerde discriminaties te bestrijden (randnr. 56 van de memorie van de Vlaamse 

regering) en dat dit “duidelijk” blijkt “uit de praktijk”, zonder evenwel voorbeelden aan te 

halen uit de praktijk.  Er is geen enkele aanwijzing “uit de praktijk” dat een gesloten lijst een  

noodzakelijk of zelfs maar efficiënt instrument is om discriminaties te bestrijden.  Verzoekers 

betwisten dit en stellen dat veeleer het tegendeel het geval zal zijn.   

 

87. De Vlaamse regering verwijst in randnr. 58 van zijn memorie naar de 

ingebrekestelling van de Europese Commissie, die van oordeel was dat de situatie onder de 

vorige discriminatiewet niet voldeed aan de vereisten van transparantie en rechtszekerheid die 

door de Europese discriminatierichtlijnen worden opgelegd.  Een ingebrekestelling door de 

Europese Commissie is geen definitieve en geen bindende uitspraak, zodat opnieuw en des te 

meer geldt dat de Belgische Staat zich hier niet achter mag verschuilen om in zijn relaties met 

rechtsonderhorigen grondwettelijke en internationaalrechtelijke verplichtingen te miskennen.  
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88. Het argument dat een gesloten lijst een belangrijke symboolwaarde heeft (randnummer 

59 van de memorie van de Vlaamse regering) is niet relevant voor de beoordeling of een 

getroffen maatregel pertinent is in het licht van het beoogde doel.  Ook hier moet de zeer 

strenge sanctionering mee in acht genomen te worden om te bepalen of een gesloten lijst 

toelaatbaar is omdat deze een belangrijke symboolwaarde heeft.  Traditioneel wordt 

symboolwetgeving immers gekenmerkt door een zwak handhavingsapparaat, wat hier niet het 

geval is:    

  

“Communicatieve wetgeving wordt, zoals symboolwetgeving, gekenmerkt door een 

zwak handhavings-en sanctioneringsapparaat […].  De materiële bepalingen worden 

niet ondersteund door een sterk handhavings-en sanctie-apparaat, omdat de 

wetgever de ontoereikendheid van zo’n apparaat beseft: de onzekerheid en 

onenigheid over de concrete betekenis van de centrale waarde bemoeilijken de 

uitvoering en de wetgever is van oordeel dat gewoonten en overtuigingen moeilijk te 

wijzigen zijn met harde middelen, maar eerder met middelen die de communicatie en 

interactie tussen de betrokkenen bevorderen.” 

 

 (P. Popelier, “Laten we allemaal vriendjes zijn! Over de antidiscriminatiewet en 

wetgevingsmethoden”, in: Vrijheid en Gelijkheid, de horizontale werking van het 

gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Maklu, Antwerpen, p. 254). 

 

89. Nu het duidelijk is dat het handhavingsapparaat allesbehalve als “zwak” te 

kwalificeren valt, gaat het argument dat het ‘maar’ om symboolwetgeving gaat niet op.  Daar 

waar het uitvaardigen van symboolwetgeving met een zwakke sanctionering hypothetisch 

aanvaardbaar zou kunnen zijn, is dat hier niet het geval: het strafrecht mag in een rechtsstaat 

niet dienen om voorbeelden te stellen.  Ook bestaan vanzelfsprekend andere en minder 

ingrijpende manieren voor de Belgische Staat om duidelijk te maken dat zij bepaalde 

gedragingen afkeurt of ontoelaatbaar acht.  Strafwetten zijn geen educatieve instrumenten en 

al zeker niet ten koste van het gelijkheidsbeginsel of de fundamentele rechten en vrijheden.   

 

90. Ook het argument dat slachtoffers van een discriminatie op basis van criteria die niet 

in de lijsten zijn opgenomen (memorie van de ministerraad, blz. 21 en memorie van de 

Vlaamse regering, randnr. 60 en 61), toch rechtsbescherming genieten op basis van de theorie 

van het rechtsmisbruik, de goede trouw of de zorgvuldigheidsnorm kan niet aanvaard worden.   

 

91. De verzoekers, die zich gelet op de ruime burgerlijke en strafrechtelijke 

verbodsbepalingen geviseerd voelen door de bestreden bepalingen, klagen immers niet enkel 

de discriminatie van de potentiële slachtoffers maar ook en vooral die van de vermeende 

daders aan.  Het staat buiten kijf dat iemand die een door de wet geviseerd  onderscheid maakt 

op basis van één van de beschermde criteria zeer ernstig benadeeld wordt ten aanzien van 

iemand die een burgerrechtelijk ontoelaatbaar onderscheid maakt op basis van een criterium 

dat niet in de lijsten is opgenomen.  Hiervoor bestaat geen redelijke verantwoording, en noch 

de ministerraad, noch de Vlaamse regering geven een dergelijke verantwoording aan.  

Verzoekers hebben in hun verzoekschrift duidelijk gemaakt dat het in eerste instantie in hun 

hoedanigheid als vermeende daders is dat zij de vernietiging van de bestreden bepalingen 

zoeken (zie verzoekschrift, randnr. 5 tot 17, waar de verzoekende partijen voor het doen 
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gelden van hun belang verwijzen naar de hoedanigheden waarin ze het slachtoffer kunnen 

worden van de sanctiebepalingen).   

 

92. Daarenboven ondergraven zowel de ministerraad als de Vlaamse regering door 

dergelijke argumentering zelf de pertinentie van de bestreden bepalingen: zij geven immers 

aan dat de bestreden bepalingen niet noodzakelijk zijn om afdoende rechtsbescherming te 

bieden aan slachtoffers van onbehoorlijke discriminatie.  Nochtans is die doelstelling de enige 

min of meer legitieme doelstelling van de bestreden bepalingen.  Het willen naleven van 

(onbestaande, minstens onbewezen, minstens terzake contradictorische) internationale 

verplichtingen of het creëren van symboolwaarde kunnen immers onmogelijk een inperking 

van de fundamentele rechten en vrijheden afdoende rechtvaardigen.  Een effectieve bestrijding 

van de geviseerde discriminaties is mogelijk door een eenvoudige toepassing van de leer van 

het rechtsmisbruik (en desgevallend een invoegen van een artikel 1382bis in het Burgerlijk 

Wetboek) en de Vlaamse regering noch de ministerraad tonen iets anders aan. 

 

93. Het argument van de Vlaamse regering dat slachtoffers van een onderscheiden 

behandeling op basis van een niet-beschermd criterium vaak over de mogelijkheid beschikken 

om het onderscheid te verwoorden als een indirecte discriminatie om zodoende toch onder het 

toepassingsgebied van de wetten te vallen kan niet aanvaard worden. Het gaat niet louter om 

de slachtoffers van discriminaties maar om de plegers van discriminaties.  Daarnaast  

onderstreept de Vlaamse regering de ondraaglijke vaagheid van de bestreden bepalingen: wie 

het 'slachtoffer' wordt van een onderscheid, moet maar creatief zijn met de verwoording van 

de basis waarop het onderscheid is gemaakt en moet maar suggereren dat het gemaakte 

onderscheid toch gevolgen heeft voor de behandeling van groepen die door de lijsten 

beschermd worden: de bewijslast (in casu om een onmogelijk want negatief bewijs te leveren) 

rust dan toch op de beweerde dader.  

  

94.  Verzoekende partijen distantiëren zich tot slot van de niet onderbouwde en nogal 

gemakkelijke bewering van de ministerraad (memorie van de ministerraad, blz. 46) dat het in 

Amerika zoveel slechter zou zijn en betwisten de relevantie van die stelling.  

 

95.  Uit wat voorafgaat volgt dat door het invoeren van een gesloten lijst, de wetgever  

artikel 10, 11 en 14 van de Grondwet, op zichzelf genomen en samen gelezen met artikel 

7 en 14 van het EVRM en artikel 9, 15 en 26 van het BUPO-verdrag schendt en dat het eerste 

onderdeel van het tweede middel gegrond is.  

   

 

Tweede onderdeel: schending van het gelijkheidsbeginsel door de aparte behandeling 
van sommige criteria vergeleken met andere.  
 

96. Met betrekking tot het tweede onderdeel van het tweede middel verwijzen zowel de 

ministerraad als de Vlaamse regering hoofdzakelijk naar (vaak ook niet-bindende) 

internationale instrumenten.  Nochtans bieden deze zoals reeds uiteengezet geen afdoende 

verantwoording voor de Belgische Staat om het gelijkheidsbeginsel of andere fundamentele 

rechten en vrijheden te schenden in zijn wetgevend optreden.  Daarenboven leggen de 

ministerraad en de Vlaamse regering vooral uit op welke wijze de wetgever ertoe kwam de 

lijst samen te stellen zoals ze is samengesteld,  en poogt de Vlaamse regering de keuze voor 
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elk beschermd criterium afzonderlijk te verantwoorden, maar wordt geen afdoende antwoord 

geboden op de opmerking van verzoekers dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden door 

de afzonderlijke behandeling van verschillende criteria ten aanzien van elkaar.   Meer in het 

bijzonder wordt door de ministerraad en de Vlaamse regering niet wezenlijk geantwoord op 

de stelling van verzoekers in randnummer 66 en 67 van hun verzoekschrift.   

 

97. Zowel de ministerraad als de Vlaamse regering verwijzen opnieuw naar Uw arrest nr. 

157/2004, waarin Uw Hof in overweging B.11 heeft gesteld dat “geslacht, zogenaamd ras, de 

huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de 

burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, 

de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap” 

objectieve criteria zijn.  Het is evenwel niet omdat een criterium op zichzelf genomen 

objectief zou zijn (d.w.z. dat het criterium op zich in principe geen subjectieve appreciatie 

vereist), dat de verschillende sanctionering die wordt verbonden aan discriminaties op basis 

van die verschillende criteria ten aanzien van daders zowel als slachtoffers geen schending 

van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel uitmaakt.    

 

98. De ministerraad stelt daarenboven met betrekking tot de vaagheid en overlapping van 

de verschillende criteria dat het om duidelijk onderscheiden criteria zou gaan, en dat het niet 

is omdat iemand op basis van twee of meer beschermde criteria kan worden gediscrimineerd, 

dat deze gronden zouden overlappen of identiek zijn, of dat deze gronden niet in aparte wetten 

zouden mogen worden opgenomen. 

 

99. De verzoekende partijen merken op dat de ministerraad zichzelf tegenspreekt: wanneer 

iemand door een zelfde onderscheidende behandeling tegelijk op basis van twee of meer 

beschermde criteria wordt gediscrimineerd, overlappen beide criteria en heeft het slachtoffer 

de keuze om het voor het slachtoffer meest interessante criterium aan te wenden.  De 

onderscheiden die de wetgever aldus heeft aangebracht zijn niet verantwoord.  

 

 

Derde onderdeel: het legaliteitsbeginsel wordt geschonden 
 

100. Zowel de ministerraad als de Vlaamse regering betwisten dat het legaliteitsbeginsel 

wordt geschonden.   

 

101. Vooreerst merkt de ministerraad op niet in te zien hoe het systeem van de 

verschillende rechtvaardigingsgronden tot rechterlijke willekeur kan leiden.  Nochtans is het 

duidelijk dat een rechter (of slachtoffer) al naar gelang kan kiezen voor de lichtste of de 

zwaarste sanctie in functie van het beschermde criterium, wanneer door één onderscheiden 

behandeling verschillende beschermde criteria zouden worden geraakt, of zelfs voor één 

onderscheiden behandeling, sancties uit bijvoorbeeld zowel de discriminatiewet als de 

racismewet cumulatief kan toepassen.  Het probleem van willekeur stelt zich des te aperter nu 

de rechter in bepaalde gevallen op een volstrekt subjectieve wijze zal moeten oordelen of een 

bepaald oogmerk aanwezig is bij het stellen van een bepaalde handelswijze (en het aan de 

beweerde dader is aan te tonen dat zulks niet het geval is).  Ook met betrekking tot de 

beoordeling of een bepaalde handelswijze objectief gerechtvaardigd is of niet, heeft de 

wetgever de deur opengezet voor rechterlijke willekeur.  Het is één zaak dat Uw Hof die 
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beoordeling maakt wanneer zij wetgevend optreden toetst.  Uw Hof is opgericht met de 

bedoeling die arbiter te zijn en heeft net daarom de samenstelling die het heeft.  Dergelijke 

beoordelingsvrijheid kan echter op basis van het verbod op willekeur niet aanvaard worden 

voor een burgerlijke rechter die handelingen van burgers moet beoordelen en desgevallend 

uiterst streng moet sanctioneren.    

 

102. De ministerraad stelt dat het legaliteitsbeginsel met betrekking tot de strafbepalingen 

niet is geschonden omdat de burger weet wanneer zijn gedrag strafbaar is: het moet namelijk 

om opzettelijke discriminaties gaan.  De Vlaamse regering sluit zich hierbij aan.    

 

103. De ministerraad miskent evenwel dat, zoals de Vlaamse regering terecht opmerkt in 

randnummer 77 en 78 van zijn memorie, het legaliteitsbeginsel in strafzaken vereist dat de 

rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepalingen afdoende kan 

inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van zijn daden kan zijn, en anderzijds, dat aan de 

rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten.  Het is dus niet omdat een 

bepaalde handeling opzettelijk en bewust wordt gesteld dat de rechtzoekende afdoende kan 

inschatten wat de strafrechtelijke gevolgen van zijn daden zijn.  In casu is de 

beoordelingsruimte van de burgerlijke rechter (die repressieve sancties zal moeten opleggen) 

en van de strafrechter te ruim om te voldoen aan de voorwaarden van het legaliteitsbeginsel.   

 

104. De ministerraad stelt voorts dat de formeel burgerrechtelijke bepalingen niet het 

karakter van een straf zouden hebben.  De bestreden bepalingen zouden (i) integraal onder het 

burgerlijk recht ressorteren, (ii) niet repressief genoemd kunnen worden omdat zij niet zouden 

beogen de plegers van discriminatie te straffen maar enkel geleden schade te vergoeden en 

(iii) geen belangrijke nadelen met zich meebrengen (memorie van de ministerraad, blz. 35 en 

volgende).   

   

105. De bestreden bepalingen ressorteren niet integraal onder het burgerlijk recht: de drie 

bestreden wetten bevatten zowel strafbepalingen als burgerrechtelijke sancties en niet-

naleving van burgerrechtelijke stakingsbevelen wordt strafbaar gesteld.  De cosmetische 

kwalificatie als burgerlijk kan overigens niet verhullen dat het wel degelijk om repressieve 

bepalingen gaat die belangrijke nadelen voor de potentiële plegers van discriminatie met zich 

meebrengen.  

 

106. De bestreden bepalingen beogen duidelijk de plegers van discriminatie te bestraffen en 

dit op een zeer ernstige wijze.  Het volstaat de zaak Caliskan tegen Eurolock (Voorz. Arbrb. 

Gent nr. 176.893, 26 maart 2007, Juristenkrant 2007, afl. 147, 21) en de negatieve gevolgen 

voor de dader van de discriminatie te bestuderen om te kunnen besluiten dat plegers van 

discriminatie worden bestraft in een mate die de vergoeding van werkelijk geleden schade vér 

overschrijdt.  De Vlaamse regering bijvoorbeeld erkent dit trouwens door uitdrukkelijk te 

wijzen op de symboolwaarde van bestreden bepalingen en de ministerraad doet hetzelfde door 

te verwijzen naar de beweerde internationale verplichting om het sanctiemechanisme 

voldoende afschrikkend te maken.  De formeel burgerrechtelijke sancties beogen aldus niet 

enkel vergoeding van de schade van het 'slachtoffer', die trouwens niet eens bewezen moet 

worden, en dus evengoed onbestaand kan zijn, maar ook het stellen van een voorbeeld en het 

afschrikken van potentiële plegers van discriminatie.  Het recht dient evenwel niet om 

voorbeelden te stellen.    
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107.  De stelling van de ministerraad dat de burgerrechtelijke sancties geen belangrijke 

nadelen met zich meebrengen voor de plegers kan niet aanvaard worden.  Zelfs los van de 

negatieve publiciteit en onvermijdelijke commerciële schade zijn er bijvoorbeeld weinig 

KMO's voor wie betaling van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon geen 

belangrijk nadeel inhoudt.  De meeste strafrechtelijke boetes liggen lager.   

 

108. Tot slot verwijst de ministerraad naar blz. 28 en volgende van zijn memorie en 

beweert de ministerraad dat aan de vereisten van voorzienbaarheid en voorspelbaarheid wel 

degelijk is voldaan.  

 

109. Met betrekking tot de verwijzingen naar zogenaamde Europese verplichtingen 

herhalen de verzoekers dat deze geen excuus kunnen vormen om het legaliteitsbeginsel te 

schenden.  

 

110. Voor het overige begrijpen de verzoekers niet op welke wijze de verwijzing van de 

ministerraad naar de uiteenzetting over de verschillende soorten discriminaties (met name 

directe en indirecte discriminaties, opdracht tot discriminatie, intimidatie en weigering tot het 

treffen van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap) een antwoord is op het 

aanklagen van een schending van het legaliteitsbeginsel door het invoeren van overlappende 

beschermde criteria en door de arbitraire wijze waarop zal moeten beslist worden of een 

bepaalde handelswijze werd ingegeven door het oogmerk in te spelen op die criteria, dan wel 

of een rechtvaardiging bestaat voor dergelijke handelswijzen. 

 

111. Uit het bovenstaande volgt dat het derde onderdeel van het tweede middel niet enkel 

ontvankelijk maar ook gegrond is.   

 
 
Vierde onderdeel: een "zogenaamd"-criterium schendt het legaliteitsbeginsel 
 

112. Met betrekking tot het vierde onderdeel van het tweede middel stelt de ministerraad 

dat het concept ras in de biologie niet wordt erkend maar in het dagelijks taalgebruik 

ingeburgerd is en een sleutelconcept is voor racisten. Het adjectief 'zogenaamd' strekt ertoe 

een afkeuring uit te drukken.  De Vlaamse regering stelt dat het 'zogenaamd ras' als criterium 

wel bestaat, maar het criterium 'ras' niet.  

 

113. Opnieuw zetten de ministerraad en de Vlaamse regering uiteen hoe de wetgever tot het 

gebruik van het criterium 'zogenaamde ras' is gekomen.  Noch de ministerraad, noch de 

Vlaamse regering, geven echter een antwoord  op het vierde onderdeel van het tweede middel.   

Het criterium is absurd. Indien het criterium 'ras' niet bestaat, zoals de Vlaamse regering en de 

ministerraad opwerpen, is het onmogelijk de superioriteit van een 'ras' uit te dragen of aan te 

zetten tot geweld tegen personen 'van een bepaald ras'.  Het is en blijft in dat geval immers 

onbepaalbaar wiens superioriteit wordt uitgedragen of tegen wie de oproep tot haat gericht is.  

Aldus stelt het criterium een bijzonder probleem in verband met de burgerlijke vordering tot 

vergoeding van schade.  Immers worden 'slachtoffers' gedwongen zich te bekennen tot een 

onbestaande groep vooraleer zij kunnen doen gelden slachtoffer te zijn.  Stel bijvoorbeeld dat 

een winkelier weigert mensen van het blanke ras te bestellen, zal het slachtoffer van 
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discriminatie moeten opwerpen dat hij van het blanke ras is, wat niet kan, want er bestaat geen 

blank ras.  Daarenboven rijst de vraag hoe bijvoorbeeld door het slachtoffer gebruik gemaakt 

kan worden van statistische gegevens om het vermoeden te doen ontstaan dat die winkelier 

personen van het blanke ras discrimineert.  Hetzelfde probleem rijst met indirecte 

discriminatie.  Het is onmogelijk aan te tonen (en dus te weerleggen) dat een bepaalde 

ogenschijnlijk neutrale maatregel in werkelijkheid personen van een bepaald zogenaamd ras 

discrimineert ten aanzien van personen van een ander zogenaamd ras.  Dit creëert overigens 

opnieuw een niet te verantwoorden discriminatie tussen personen die discrimineren op basis 

van nationale afkomst (wat in statistieken kan gevat worden) en personen die discrimineren op 

basis van ras (wat niet in deugdelijke statistieken kan gevat worden).  

 

114. Volgens de Vlaamse regering is het zo dat het criterium 'ras' niet bestaat maar het 

criterium 'zogenaamd ras' wel.   Dit zogenaamde argument druist in tegen de betekenis van het 

woord zogenaamd.  Zo bestaat een zogenaamde eenhoorn evenmin als een eenhoorn en 

bedoelt men met een zogenaamde tafel niet een tafel maar iets anders.  Aangezien het in 

tegenstelling tot wat de Vlaamse regering en de ministerraad beweren, niet duidelijk is wat in 

casu met 'iets anders' wordt bedoeld, schendt het zogenaamde criterium het legaliteitsbeginsel 

en is het vierde onderdeel van het tweede middel gegrond.    

 

115. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Derde middel – door de omschrijving van het toepassingsgebied grijpen de bestreden 
wetten in de grondwettelijk gewaarborgde vrijheidsruimte van de burger in 
 

116. De ministerraad gaat slechts zeer summier in op het derde middel en de Vlaamse 

regering betwist het derde middel niet.  

 

117. De ministerraad stelt dat de categorieën van personen die verzoekers vergelijken niet 

vergelijkbaar zijn en in ondergeschikte orde dat een onderscheid verantwoord kan zijn voor 

zover de wetgever de bedoeling heeft de zwakkeren te beschermen, dat een en ander 

correspondeert met Europese verplichtingen en dat Uw Hof diezelfde eenzijdigheid van 

bescherming niet ongrondwettelijk heeft geacht in het verleden. 

 

118.  Verzoekers verwijzen in eerste instantie naar wat in het verzoekschrift uiteengezet 

werd.  

 

Eerste onderdeel – arbeidsbetrekkingen in het algemeen 
 

119. Met betrekking tot de arbeidsbetrekkingen geldt dat werknemers en werkgevers 

vergelijkbaar zijn inzoverre zij beiden partijen zijn bij eenzelfde overeenkomst, en aan de ene 

contractspartij strenge voorwaarden worden opgelegd maar aan de andere niet.   

 

120. De stelling dat de ene partij per definitie zwakker is dan de andere gaat niet op, en 

minstens is het onderscheid niet proportioneel ten aanzien van het te bereiken doel.  

Verzoekers merken op dat het arbeidsrecht in het algemeen ook verplichtingen oplegt aan 

werknemers: zo moeten ook werknemers een opzegtermijn respecteren en een 

schadevergoeding betalen indien zij een contract van bepaalde duur beëindigen voor het 

verstrijken van die termijn en kan een dringende reden zowel door een werkgever als een 

werknemer ingeroepen worden.  De arbeidswetgever is dus principieel van de 

gelijkwaardigheid van contractpartijen uitgegaan en heeft inzoverre hij dat nodig achtte (en 

dat proportioneel en noodzakelijk was) correcties aangebracht om bijkomende bescherming te 

verlenen aan werknemers.  Dergelijke afweging is bij de bestreden bepalingen evenwel in het 

geheel niet gemaakt.   

 

121. Bovendien verwart men de verplichtingen die kunnen gelden tussen contractspartijen 
omwille van het evenwicht tussen de ene en de andere partij bij een contract met de hier in het 
geding zijnde bescherming van een bepaald type partij in een contract, niet in vergelijking met 
de wederpartij bij dat contract, maar in vergelijking met hetzelfde type partij in een ander 
contract. Zo heeft de correctie van de contractsvrijheid ter bescherming van de werknemer 
tegen de werkgever niets te maken met het feit dat werknemers onder de bestreden wetten wel 
mogen discrimineren tussen werkgevers en werkgevers niet tussen werknemers.   
 

122. Om redenen die reeds werden uiteengezet vormt het gegeven dat de omschrijving van 

het toepassingsgebied van de richtlijnen geïnspireerd is op en mogelijk deels overeenkomt met 

de Europese Richtlijnen geen argument.  De wetgever had overigens om de in dit onderdeel 

besproken schending te voorkomen het toepassingsgebied kunnen uitbreiden (wat evenwel 



 
 

50 

nieuwe schendingen zou opgeleverd hebben) of een minder discriminerende omzetting 

kunnen betrachten hebben.  

 

123. Met betrekking tot het eerder niet ongrondwettig verklaren door Uw Hof merken 

verzoekers op dat Uw Hof niet ultra petitum oordeelt en dat een en ander in het licht van de 

zware repressieve bepalingen van de wet van 2007 en de afwezigheid van het oude artikel 3 

van de discriminatiewet van 2003 moet beoordeeld worden. 

 

124. Verzoekers merken op dat de overige aangehaalde schendingen (onder meer van 

artikel 23 van de Grondwet, inzoverre ook de werkgever een recht op vrije keuze van 

beroepsarbeid heeft) in het eerste onderdeel van het derde middel niet worden betwist.  

 

 

Tweede onderdeel – de toetreding als vennoot in vennootschappen of maatschappen 
 

125. Verzoekers merken op dat de ministerraad en de Vlaamse regering niet betwisten dat 

de bestreden bepalingen eenzijdig discriminerend zijn voor vrije beroepers die reeds een 

vennootschap of maatschap vormen terwijl dit verbod omgekeerd niet geldt voor vrije 

beroepers die hun toetreding vragen tot een vennootschap of maatschap van zelfstandige 

beroepen.  Dezen kunnen (overigens net zoals werknemers ten aanzien van werkgevers) niet 

zomaar als 'sociaal zwakkeren' beschouwd worden.  

 

126. De ministerraad betwist inderdaad enkel het tweede punt van het tweede onderdeel van 

het derde middel: de schending van de vrijheid van vereniging en van beroepskeuze, en 

beperkt haar argumentatie tot de niet onderbouwde stelling dat eventuele beperkingen van de 

vrijheid van vereniging en het recht op vrije beroepskeuze gerechtvaardigd zijn, omdat het in 

een democratische rechtsstaat gerechtvaardigd kan zijn om bepaalde beperkingen te voorzien 

op fundamentele vrijheden.  De ministerraad begrijpt ook niet op welke wijze het recht op 

arbeid en vrije beroepskeuze geschonden zijn.  

 

127. Zoals in het verzoekschrift uiteengezet zijn die beperkingen aanwezig en in casu niet 

gerechtvaardigd.  Daarenboven doet de ministerraad geen poging ze te rechtvaardigen (althans 

niet in een memorie waarop de verzoekers nog kunnen antwoorden).  

 

128. Het recht op vrije keuze van beroepsarbeid dat wordt gewaarborgd door artikel 23§1° 

moet ook worden verondersteld voor vrije beroepers te gelden, die aldus vrij mogen kiezen 

met wie zij zich verenigen.  Zo is het denkbaar dat een vrijzinnig arts zich niet met een 

katholiek arts wenst te verenigen of dat een katholiek arts die zijn beroep vanuit een bepaalde 

inspiratie uitoefent zich niet met een vrijzinnig arts wil verenigen.   

 

129. De verzoekers merken op dat het derde punt van het tweede onderdeel van het derde 

middel noch door de ministerraad, noch door de Vlaamse regering wordt betwist.  
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Derde onderdeel – aanbieden van goederen en diensten die publiek beschikbaar zijn 
 

130. De verzoekers merken op dat het derde onderdeel van het derde middel noch door de 

ministerraad, noch door de Vlaamse regering wordt betwist.  Voor zover de ministerraad zou 

beweren dat haar opmerking dat onvergelijkbare categorieën met elkaar worden vergeleken, 

herhalen verzoekers hier dat aanbieders en afnemers van goederen en diensten in wezen 

partijen zijn bij eenzelfde overeenkomst en wat dat betreft vergelijkbaar zijn met elkaar.  Het 

is allesbehalve vanzelfsprekend dat de afnemer van goederen of diensten een sociaal zwakkere 

zou zijn, wel integendeel: veel aanbieders zijn net economisch afhankelijk van hun cliënteel.  

Daar waar dergelijk verbod voor monopolisten (of oligopolisten) eventueel zou kunnen 

worden gerechtvaardigd, is dergelijke beperking niet in de bestreden bepalingen opgenomen.  

 

Ook hier geldt dat men de verplichtingen die kunnen gelden tussen contractsparijen omwille 
van het evenwicht tussen de ene en de andere partij bij een contract verwart met de hier in het 
geding zijnde bescherming van een bepaald type partij in een contract, niet in vergelijking met 
de wederpartij bij dat contract, maar in vergelijking met hetzelfde type partij in een ander 
contract. De correctie van de contractsvrijheid ter bescherming van de kopers tegen de 
verkoper heeft niets te maken met het feit dat kopers en huurders onder de bestreden wetten 
wel mogen discrimineren tussen verkopers en verhuurders en verkopers en verhuurders niet 
tussen kopers en huurders.  
 

131. Hetzelfde geldt inzake gezondheidszorg – ook het vierde onderdeel van het derde 

middel wordt niet betwist.  
 

132. Noch het eerste, noch het tweede punt van het vijfde onderdeel van het derde middel 

worden door de ministerraad of de Vlaamse regering betwist. 

 

133. Aangezien de ontvankelijkheid van het middel niet wordt betwist, en de gegrondheid 

van de verschillende onderdelen van het middel niet of niet ernstig worden betwist door de 

ministerraad, en het middel in zijn geheel door de Vlaamse regering niet wordt betwist, 

althans niet in een memorie waarop de verzoekers nog zouden kunnen antwoorden, is het 

derde middel ontvankelijk en gegrond.  Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de 

argumentatie ontwikkeld in de memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van 

Advocaten bij de Balie te Brussel en anderen. 
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Vierde middel – positieve actie 
 
134. De ministerraad stelt dat het vierde middel onontvankelijk zou zijn en werpt de 

exceptio obscuri libelli op omdat een discrepantie zou bestaan tussen de samenvatting van het 

middel en de onderdelen van het middel.  De Vlaamse regering betwist het middel (en dus ook 

de ontvankelijkheid van het middel) niet.   

 

135. Nochtans heeft de ministerraad drie bladzijden nodig om het middel te beantwoorden 

en leidt een discrepantie tussen de informatieve samenvatting en de onderdelen van een 

middel niet tot de onontvankelijkheid wegens onduidelijkheid van het middel.  Daarenboven 

is het duidelijk dat slachtoffers van positieve acties benadeeld worden ten aanzien van 

slachtoffers van door de bestreden bepalingen verboden discriminaties: slachtoffers van 

positieve acties (die alsdusdanig het slachtoffer zijn van een onderscheid op basis van een 

beschermd criterium) kunnen geen aanspraak maken op de uitgebreide rechtsbescherming van 

de bestreden bepalingen en zullen zelfs geen beroep kunnen doen op de geëigende figuren van 

het rechtsmisbruik en de zorgvuldigheidsnorm.  Dit wordt uitgewerkt in het eerste onderdeel 

van het vierde middel: het is vanzelfsprekend het slachtoffer van een positieve discriminatie 

die in het bijzonder wordt benadeeld door de (onder meer door de Raad van State 

aangeklaagde) gelijkschakeling van overheden en privé-personen, of van het niet-respecteren 

door de overheid (door het mogelijk maken van positieve acties) van artikel 11bis van de 

Grondwet.  Het middel is dus alleszins ontvankelijk. 

 
136. De ministerraad stelt ten gronde dat de bestreden bepalingen inzake positieve actie 
principieel geldig zijn, omdat (i) Uw Hof eerder reeds zou bevestigd hebben dat het opnemen 
van de mogelijkheid om maatregelen van positieve actie te treffen principieel niet met het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel onverenigbaar hoeft te zijn, (ii) dat in de hernieuwde wet 
de voorwaarden waaraan maatregelen van positieve actie moeten voldoen, zijn opgenomen, en 
(iii) dat door de Koning zal worden bepaald op welke wijze privé-personen maatregelen van 
positieve actie kunnen treffen.  De ministerraad stelt voorts dat de verzoekers niet begrijpen 
wat maatregelen van positieve actie inhouden, omdat zij het hebben over slachtoffers van 
positieve actie, en herinnert verder aan Europees recht dat het belang van maatregelen van 
positieve erkent en toelaat.   
 
137. Uw Hof heeft in arrest nr. 157/2007 het volgende overwogen:  

 
“kan de draagwijdte van een wetgevende norm bij of bepaling niet zover reiken dat, 

bij de beoordeling van toepassingen van maatregelen van positieve actie, de 

bevoegde rechter zou worden verhinderd in concreto na te gaan (a) of die 

maatregelen worden toegepast in de gevallen waarin een kennelijke ongelijkheid 

bestaat, (b) of het verdwijnen van die ongelijkheid door de wetgever als een te 

bevorderen doelstelling wordt aangewezen, (c) of de maatregelen van tijdelijke aard 

zijn en verdwijnen wanneer het beoogde doel is bereikt, en (d) of de maatregelen 

andermans rechten niet onnodig beperken.” 

 
 (Uw arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004, overweging B.79).  
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138. Verzoekers merken op dat in de wet de vereiste is weggelaten dat het de wetgever en 

niemand anders moet zijn die het verdwijnen van die ongelijkheid als een te bevorderen 

doelstelling moet aanwijzen.  Deze bevoegdheid wordt nu blijkbaar ook aan de Koning 

gedelegeerd, wat strijdig is met Uw rechtspraak, net zoals de bevoegdheidsdelegatie aan de 

Koning in het algemeen veel te ruim is.  Voor het overige verwijzen de verzoekers in dit 

verband naar hun verzoekschrift.  

 
139. Het is duidelijk dat net zoals er benadeelden kunnen bestaan van een onderscheid op 

basis van beschermde criteria, waarbij dat onderscheid als ‘discriminatie’ wordt gedefinieerd, 

er ook benadeelden kunnen bestaan van een onderscheid op basis van beschermde criteria, 

waarbij zulk onderscheid als ‘positieve actie’ wordt beschouwd.  Verzoekers begrijpen dus 

wel wat ‘maatregelen van positieve actie’ inhouden en betwisten voor het overige dat er een 

individueel en algemeen recht bestaat op gelijke behandeling dat rechtsonderhorigen lastens 

iedereen en in alle omstandigheden kunnen doen gelden, zoals de ministerraad lijkt te 

suggereren op blz. 51 van zijn memorie.  

 
140. Met betrekking tot de verwijzing naar Europees recht herhalen verzoekers wat zij 

voorheen over internationaalrechtelijke verplichtingen schreven en voegen zij daaraan toe dat 

geen enkele internationaalrechtelijke verplichting bestaat die de Belgische wetgever ertoe zou 

dwingen maatregelen van positieve actie te faciliteren.  

 
 
Eerste onderdeel – discriminatoire gelijke behandeling van overheden en privé-
personen 
 
141. Met betrekking tot het eerste onderdeel stelt de ministerraad dat verzoekers de 

bestreden bepalingen verkeerd zouden begrijpen: de ministerraad beweert nu dat de 

mogelijkheid niet bestaat dat particulieren op eigen initiatief maatregelen van positieve actie 

zouden nemen, maar dat enkel zullen kunnen doen in de bij K.B. vastgestelde situaties en 

onder specifieke voorwaarden.   

 

142. De verzoekers houden vol dat de wet de mogelijkheid schept voor particulieren om 

maatregelen van positieve actie te treffen, en stellen vast dat de bevoegdheid om daartoe een 

kader te creëren is gedelegeerd aan de Koning in plaats van aan de wetgever, wat de 

onaanvaardbaarheid van de situatie slechts verergert en niet verbetert.  Voor het overige 

merken de verzoekers nog op dat artikel 6 van de oude wet gelijkheid man-vrouw bij hun 

weten niet aan de fundamentele rechten en vrijheden werd getoetst en verwijzen zij naar wat 

in hun verzoekschrift werd uiteengezet.  

 

143. Het eerste onderdeel van het vierde middel is gegrond. 

 
 
Tweede onderdeel – schending van artikel 11bis van de Grondwet 
 

144. In tegenstelling tot wat de ministerraad schrijft is het evident dat artikel 11bis van de 

Grondwet wel wordt geschonden door de bepalingen met betrekking tot positieve actie.  

Inzoverre maatregelen van positieve actie ertoe zouden strekken dat personen van het ene 
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geslacht voorrang krijgen op personen van het andere geslacht, hoe miniem ook, of onder 

welke omstandigheden ook, wordt het door de ministerraad als bestaand beschouwde recht op 

gelijke behandeling van de personen van het andere geslacht geschonden, minstens worden 

deze personen van het andere geslacht benadeeld ten aanzien van de personen van het ene 

geslacht.  

 

145. Het tweede onderdeel van het vierde middel is gegrond. 

 

146. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Vijfde middel – schending door de formeel burgerrechtelijke discriminatieverboden van 
het gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel, en van het recht op eigendom, de 
vrijheid van meningsuiting, de verspreidingsvrijheid en de vrijheid van vereniging  
 
1. Het middel is ontvankelijk 
 
147. De ministerraad stelt dat het vijfde middel onontvankelijk is in zoverre niet zou zijn 
aangegeven op welke wijze het recht van eigendom zou zijn geschonden door de bestreden 
bepalingen.  Nochtans zetten de verzoekers dit uiteen in (onder andere) randnummer 128 van 
hun verzoekschrift en kan de exceptio obscuri libelli dus niet aanvaard worden.  
 
148. De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 
middel.  
 
149. Bijgevolg is het middel in zijn geheel minstens ontvankelijk.  
 
 
Eerste onderdeel: schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet door 
gelijkschakeling van overheid en burgers 
 

150. Verzoekers merken op dat de ministerraad zich beperkt tot een verwijzing naar zijn 

behandeling van het eerste middel.  Verzoekers verwijzen dus naar hun bespreking van het 

eerste onderdeel van het vijfde middel in hun verzoekschrift, dat zij onverkort handhaven, en 

naar hun repliek betreffende het eerste middel, eerder in deze memorie.  

 

 

Tweede onderdeel: schending van artikel 10, 11 en 14 van de Grondwet, van het recht 
op eigendom en van het “nullum crimen sine culpa”- beginsel door impliciete 
strafbaarstelling van onopzettelijke indirecte en directe discriminatie 
 
151. Verzoekers merken op dat de ministerraad zijn betwisting van het tweede onderdeel 

van het vijfde middel beperkt tot een verwijzing naar het punt 2.6(b) van zijn memorie, dat zij 

reeds weerlegden bij de bespreking van het derde en vierde onderdeel van het tweede middel.  

Voor het overige verwijzen ze in eerste instantie naar hun verzoekschrift, dat zij in dit verband 

onverkort handhaven. Volledig ten overvloede is het in het geheel niet gerechtvaardigd en 

integendeel uitermate disproportioneel een onopzettelijke discriminatie (daarin begrepen een 

onopzettelijke indirecte discriminatie, maar ook bijvoorbeeld onopzettelijke intimidatie of 

onopzettelijke opdracht tot discrimineren) te bestraffen met absurd hoge forfaitaire 

schadevergoedingen die geen enkel verband houden met de door het ‘slachtoffer’ werkelijk 

geleden schade.  Ook hier is de schending van het recht op eigendom manifest: zonder dat een 

in verhouding staande schade moet worden bewezen, kunnen rechtsonderhorigen op 

willekeurige basis (want als gevolg van beslissingen genomen op basis van zeer vage criteria) 

van hun eigendom beroofd worden.  

 

152. De ministerraad herleidt het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel tot drie 

stellingen: dat de gehanteerde begrippen onvoldoende duidelijk zijn, dat de bestreden 
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bepalingen een foutloze aansprakelijkheid invoeren en dat het slachtoffer van discriminatie 

soms geen schade lijdt.  

 

153. Verzoekers partijen merken op dat het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel 

ruimer is dan de ministerraad het voorstelt en verwijzen in dit verband naar de uiteenzetting 

van het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel in hun verzoekschrift, onderdelen die 

zij onverkort handhaven, en die dus voor het overige niet ernstig worden betwist.  

 

 

1. Met betrekking tot de onduidelijkheid van de begrippen 
 

154. Volgens de ministerraad zijn de begrippen vooreerst duidelijk genoeg.  In dit verband 

verwijst de ministerraad naar punt 2.5 (blz. 28 en volgende) van zijn memorie.  De verzoekers 

van hun kant verwijzen naar hun verzoekschrift, in het bijzonder naar randnummer 124 en 

volgende, dat zij onverkort handhaven.   

 

155. Meer in het bijzonder herhalen de verzoekende partijen dat de definitie van directe 

discriminatie te vaag is en teveel interpretaties en beoordelingen vereist om te kunnen voldoen 

aan de vereisten van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer.   Op blz. 28 en 29 van 

zijn memorie werpt de ministerraad op dat dit begrip werd gehanteerd door de vorige 

discriminatiewet van 2003 en uit Europese richtlijnen werd overgenomen.   Daarmee wordt 

echter niet aangetoond dat het begrip ‘directe discriminatie’ voldoende duidelijk is in het licht 

van de strafsancties (van zowel formeel civiele als formeel strafrechtelijke aard), terwijl dat 

wel is wat verzoekers aanklagen.  Het ‘ongunstiger behandelen van iemand dan een ander’, 

en dit ‘op basis van één van de beschermde criteria’ is op twee wijzen veel te vaag: zo is het 

volstrekt onduidelijk en zeer breed wat het inhoudt iemand ‘ongunstiger te behandelen dan 

een ander’ (dit doen de meeste mensen dagelijks), en zijn de ‘beschermde criteria’ zo breed en 

zo vaag dat gelijk wie op gelijk welk ogenblik en in gelijk welke omstandigheden behept is 

met meerdere beschermde criteria (iederéén heeft immers fysieke en genetische 

eigenschappen, een nationale of etnische afkomst, een huidskleur, een geslacht).  Al wat een 

potentieel ‘slachtoffer’ dus moet doen om een potentiële pleger van zijn eigendom te beroven, 

is het feiten aantonen die het vermoeden kunnen wekken dat één van de zeer vele en zeer 

ruime beschermde criteria waaraan zoals gezegd iedereen mee is behept, mee aan de basis lag 

van de ongunstiger behandeling die hij in vergelijking met een ander ontving.  Het is praktisch 

onmogelijk te bewijzen dat de potentiële dader dit niet deed.  A fortiori gelden bovenstaande 

argumenten voor “onopzettelijke directe discriminatie”, waarvan de ministerraad noch bij de 

behandeling van het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel, noch op blz. 28 en 

volgende van zijn memorie aangeeft dat de definitie duidelijk genoeg zou zijn (wat ze ook niet 

is).  

 

156.    De ministerraad stelt op blz. 29 en volgende van zijn memorie dat ook “indirecte 

discriminatie” voldoende duidelijk werd gedefinieerd.  De verzoekende partijen verwijzen 

vooreerst naar hun verzoekschrift en naar wat hoger wordt uiteengezet met betrekking tot 

“directe discriminatie”.  A fortiori gelden deze argumenten voor “indirecte discriminatie”, 

waarbij zelfs geen onderscheid wordt gemaakt op basis van een van de beschermde criteria, 

maar een neutrale maatregel voor gevolg heeft dat personen met een of ander beschermd 

criterium ongunstiger worden behandeld dan een ander.  Des te meer geldt dit voor zover die 
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‘ogenschijnlijk’ neutrale maatregel onbedoeld werd genomen en er sprake zou kunnen zijn 

van “onopzettelijke indirecte discriminatie”.   Zoals de ministerraad opmerkt heeft Uw Hof 

gesteld dat zulk een definitie een vaag element bevat dat niet verhindert dat een 

burgerrechtelijke maatregel kan genomen worden tegen indirecte discriminatie, maar dat niet 

verenigbaar is met de vereiste van voorzienbaarheid die inherent is aan de strafwet.  Nu de 

burgerrechtelijke maatregelen in de bestreden bepalingen wezenlijk van repressieve aard zijn, 

kunnen ook deze maatregelen niet gerechtvaardigd worden in het licht van de vereiste van 

voorzienbaarheid.  Een passende burgerlijke maatregel zou desgevallend gevormd kunnen 

worden door het verbod op rechtsmisbruik, of de verplichting ter goeder trouw te handelen (en 

dus te vermijden dat men door het treffen van maatregelen personen uit één groep op een 

onredelijke en ongeoorloofde wijze benadeelt ten aanzien van anderen).   

 
157. Opnieuw geldt dat de ministerraad noch bij de behandeling van het derde tot zesde 
onderdeel, noch bij de bespreking op blz 28 en volgende van zijn memorie, betwist dat de 
definitie van onopzettelijke indirecte discriminatie te onduidelijk en vaag is.  
 
158. De uitleg van de ministerraad bij het begrip ‘opdracht tot discrimineren’ is summier 

weergegeven op blz. 32 van zijn memorie.  De ministerraad beperkt zich ditmaal tot nog een 

verwijzing naar Europees recht en stelt dat “opdracht geven tot” moet begrepen worden als 

“instructie geven tot”, “bevelen”.  Aldus antwoordt de ministerraad geenszins op de 

opmerkingen van de verzoekers dat de aansprakelijkheid bijzonder onvoorspelbaar is en geeft 

de ministerraad in geen antwoord op de opmerkingen inzake onopzettelijke opdracht tot 

discriminatie.  De onopzettelijkheid kan erin gelegen zijn dat de opdracht weliswaar wetens 

en willens wordt gegeven, maar dat de kwalificatie als (directe of indirecte) discriminatie pas 

achteraf wordt toegepast.  De argumentatie van verzoekers in hun verzoekschrift blijft dus 

geldig en onbeantwoord (of toch in een memorie waarop de verzoekers nog kunnen 

antwoorden).  

 
159. Voor nadere uitleg met betrekking tot het begrip “intimidatie” verwijst de ministerraad 
opnieuw naar blz. 32 van zijn memorie.  De ministerraad verwijst opnieuw naar Europees 
recht.  Bijkomend stelt de ministerraad hier dat er een onmogelijkheid bestaat om voor wat 
betreft de criteria die niet in de Europese richtlijnen zijn opgesomd, in een andere 
omschrijving te voorzien.  Verzoekers begrijpen niet wat de ministerraad hiermee bedoelt.   
De ministerraad geeft geen wezenlijke uitleg met betrekking tot het begrip “intimidatie” maar 
beperkt zich tot een opsomming van elementen die de verzoekers verkeerd zouden hebben 
begrepen.  Verzoekers merken dus op dat het zesde onderdeel van het vijfde middel niet in 
zijn geheel wordt betwist.  
 
160. De ministerraad stelt dat verzoekers beweren dat iemand die onopzettelijk door middel 
van ongewenst gedrag een vijandige omgeving schept, strafbaar is, en dat dit manifest onjuist 
is.  Volgens de ministerraad is “enkel diegene die aanzet tot intimidatie, meer bepaald aanzet 
tot het aantasten van de waardigheid van een persoon, […] strafbaar.  Aangezien het 
onmogelijk is om onopzettelijk te beogen dat de waardigheid van een persoon zou worden 
aangetast, wordt onopzettelijk gedrag dus geenszins strafbaar gesteld.”  Nog volgens de 
ministerraad zou het begrip “bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving” een rechter niet toelaten gedrag te bestraffen op basis van subjectieve gegevens, en 
komt het de rechter toe om te oordelen over de realiteit van de bedreigende etc. omgeving.  
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Daarbij zou de rechter volgens de ministerraad rekening moeten houden met objectieve 
gegevens.  De ministerraad verwijst in dat verband naar de strafbaarstelling van belaging of 
nog stalking, bepaald in artikel 442bis Sw, die wel aan het legaliteitsbeginsel voldoet.  
 
161. Nochtans laat de definitie van intimidatie wel ruimte voor onopzettelijk gedrag: met 
name gaat het om ongewenst gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast en een bedreigende etc. omgeving wordt gecreëerd.  Uit het woord 
“of” tussen “doel” en “gevolg” blijkt aldus duidelijk dat er van een opzet geen sprake moet 
zijn.  De wet bepaalt geenszins dat enkel opzettelijke intimidatie strafbaar zou zijn.  De wet 
bepaalt ook niet dat enkel diegene die aanzet tot intimidatie strafbaar is (die is dat ook), maar 
ook dat diegene die onopzettelijk “intimidatie” pleegt, strafbaar is (of minstens geraakt kan 
worden door de repressieve, formeel civiele bepalingen van de bestreden bepalingen).  Het 
spreekt voor zich dat het mogelijk is onopzettelijk de waardigheid van een persoon aan te 
tasten, ook al is het criterium “de waardigheid van een persoon” zo vaag en ruim dat het 
onmogelijk te verzoenen valt met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel zoals dat van 
toepassing is, of met zelfs de miniemste vereisten van rechtszekerheid.  Het begrip 
“bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving” vereist voor zijn 
concrete invulling vanzelfsprekend een subjectieve invulling door de rechter: oordelen of een 
bepaalde omgeving voldoet aan een van de vier adjectieven in kwestie (waarvan het 
onduidelijk is wat hen nu precies van elkaar onderscheidt, en waarvan het alvast zeer duidelijk 
is dat ze ondraaglijk vaag zijn, ook voor de formeel burgerrechtelijke repressieve bepalingen) 
is een subjectieve appreciatie.  Het valt niet in te zien op basis van welke objectieve gegevens 
dergelijke appreciatie gemaakt zou moeten worden.  Daarenboven is het vereiste dat het moet 
gaan om “ongewenst gedrag” al helemaal subjectief.  De strafbaarstelling van stalking in 
artikel 442bis Sw is tenslotte veel strikter dan die van intimidatie.  Zo is vereist dat de dader 
wist of had moeten weten wat de gevolgen van zijn daden zouden zijn.  Dat is niet vereist bij 
intimidatie.  Daarenboven moet de rust van het slachtoffer ernstig verstoord geweest zijn.  Dat 
is (hoewel inderdaad vrij ruim) veel strikter dan het al dan niet onbedoeld creëren van iets als 
een beledigende omgeving.  
 
 162. Uit het bovenstaande volgt dat de begrippen al dan niet opzettelijke of onopzettelijke 
directe en indirecte discriminatie, opdracht tot discriminatie en intimidatie zo vaag en 
dubbelzinnig zijn dat zij geen plaats kunnen vinden in het gewone burgerlijke recht en al 
zeker geen aanleiding kunnen geven tot de formeel burgerlijke repressieve sancties of tot de 
strafbepalingen van de bestreden bepalingen.  
 
 
2. De bestreden bepalingen voeren een foutloze en schuldloze aansprakelijkheid in 
 
163. In het tweede luik van zijn onvolledige antwoord op het derde tot zesde onderdeel van 
het vijfde middel voert de ministerraad aan dat door de bestreden bepalingen geen foutloze 
aansprakelijkheid wordt ingevoerd.  De ministerraad herinnert nog maar eens aan de Europese 
verplichtingen die tot het invoeren van een foutloze aansprakelijkheid zouden verplichten.  
Daarnaast betwist de ministerraad dat een foutloze aansprakelijkheid zou zijn ingevoerd.  
Daartoe maakt de ministerraad gebruik van de cirkelredenering dat aangezien de bestreden 
wetten bepaalde handelingen (of het in bepaalde omstandigheden nalaten handelingen te 
stellen) als een fout kwalificeren, die handelingen of dat nalaten een fout uitmaken die noopt 
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tot herstel van schade.  De ministerraad stelt dat aldus geen foutloze aansprakelijkheid wordt 
ingevoerd maar een causaal verband wordt gelegd tussen fout (schending van het 
discriminatieverbod) en schade (met forfaitair minimumbedrag).  
 
164. De ministerraad antwoordt echter niet op de opmerkingen in randnummer 128 en 
volgende van het verzoekschrift van verzoekers.  Verzoekers verwijzen dus opnieuw naar hun 
verzoekschrift en merken voor het overige op dat internationale verplichtingen (in zoverre 
deze zouden bestaan en de draagwijdte hebben die de ministerraad eraan toekent) geen excuus 
zijn voor de Belgische wetgever, en dat de cirkelredenering dat het wel degelijk om een fout 
gaat omdat de wet stelt dat het een fout is, niet wegneemt dat minstens in materieel opzicht 
geen fout vereist is vooraleer aansprakelijkheid ontstaat.  De ministerraad betwist dit 
overigens niet maar beperkt zich tot zijn formalistische argumentatie.  Daarenboven maakten 
de verzoekers in hun derde onderdeel de vergelijking met andere aansprakelijkheden die 
werden ingevoerd voor handelingen die geen fout in de traditionele opvatting van artikel 1382 
B.W. (desgevallend met uitzondering van de fout door wetsinbreuk) uitmaken.  Terwijl het 
nog aannemelijk is dat een wet een fout omschrijft of een schade begroot, kan het natuurlijk 
niet dat een wet een causaal verband invoert.  Het is eigen aan een causaal verband dat het er 
is of niet is, of liever, kan aangetoond worden of niet kan aangetoond worden, en in elk geval 
niet arbitrair kan worden vastgelegd door de wetgever.  De ministerraad heeft deels gelijk 
wanneer hij stelt dat de wetgever dat nu toch heeft gedaan, maar volledig ongelijk door dit in 
een rechtsstaat aanvaardbaar te achten.  
 
165. Uit het bovenstaande volgt dat daadwerkelijk een foutloze aansprakelijkheid werd 
ingevoerd en, wat meer is, een niet noodzakelijk bestaand causaal verband bij wet wordt 
ingevoerd door de bestreden bepalingen.  Dit is – gelet op de sanctionering - uiteraard op 
discriminerende wijze in strijd met het recht op eigendom (daarin begrepen het recht niet op 
willekeurige wijze van eigendom beroofd te worden. 
 
 
3. Er is geen enkel redelijk verband tussen de werkelijk geleden schade en de door 
de bestreden bepalingen toegekende vorderingsrechten op het vermogen van 
medeburgers.  
 
166. De ministerraad schrijft in dit verband op blz. 55 dat het “evident” is “dat elke vorm 
van discriminatie op grond van de beschermde criteria een zekere schade veroorzaakt voor 
het slachtoffer ervan.  Een slachtoffer van een discriminatie lijdt immers steeds een morele 
schade, alsook materiële schade doordat hem bijvoorbeeld de toegang tot het maatschappelijk 
leven wordt ontzegd (hij verliest minstens een kans).” De Ministerraad verwart hierbij het 
objectieve begrip “schade” met het louter subjectief “gevoel van schade”. 
 
167. Wanneer het zoals de ministerraad stelt “evident” is dat slachtoffers van discriminatie 

(daarin dus begrepen onopzettelijke en opzettelijke directe of indirecte discriminatie, 

intimidatie, of opdracht tot de voorgaanden), altijd schade lijden, moeten zij worden 

verondersteld zowel het bestaan als de omvang van die schade vrij gemakkelijk te kunnen 

bewijzen, en is er geen enkele reden waarom hetzij de forfaitaire schadevergoedingen, hetzij 

de omkering van de bewijslast in formeel burgerlijke zaken, beantwoordt aan een noodzaak in 

een democratische samenleving.  
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168. Daarnaast geeft de ministerraad geen antwoord op de opmerking van verzoekers dat de 

‘slachtoffers’ hun schade niet moeten bewijzen.  

 

169. Uit het bovenstaande volgt dat er geen enkel redelijk verband bestaat of hoeft te 

bestaan tussen de door slachtoffers werkelijk geleden en in voorkomend verband onbewezen 

schade en de door de bestreden bepalingen toegekende vorderingsrechten op het vermogen 

van medeburgers, en dat dit ook niet ernstig wordt betwist door de ministerraad.  

  

170. Uit het bovenstaande volgt dat de opmerkingen van de ministerraad bij het derde tot 

zesde onderdeel niet ernstig en alleszins ongegrond zijn.   

 

171. De ministerraad beantwoordt daarenboven verschillende argumenten uit het derde tot 

zesde onderdeel niet, en biedt onder andere geen antwoord op de in randnummer 148 van het 

verzoekschrift aangeklaagde schending van de vrije meningsuiting of van het recht op 

culturele en maatschappelijke ontplooiing of van het recht op eigendom.  

 

172. Nu het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel niet, niet ernstig, of niet 

gegrond betwist wordt, blijkt dat het derde tot zesde onderdeel van het vijfde middel alle drie 

gegrond zijn. 

 

173. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is.   
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Zesde middel – contractuele bepalingen  
 
1. Het zesde middel is ontvankelijk  
 
174. De ministerraad maar niet de Vlaamse regering betwist dat het middel ontvankelijk 

zou zijn en roept de exceptio obscuri libelli in, inzoverre het middel gebaseerd is op een 

schending van artikel 16 en 27 van de Grondwet, aangezien volgens de ministerraad 

verzoekers niet zouden aangeven op welke wijze deze bepalingen zouden zijn geschonden 

door de bestreden bepalingen.  

 
175. De verzoekende partijen doen dit echter in randnummer 156 en 157 van hun 

verzoekschrift en daarenboven beantwoordt de ministerraad het middel ten gronde in 

tweeëneenhalve bladzijde.  Aldus is het middel wel degelijk ontvankelijk.   

 

 

2. Het zesde middel is gegrond 
 
Eerste onderdeel – schuldeisers worden gediscrimineerd ten aanzien van hun 
schuldenaren 
 

176. De ministerraad verwijst opnieuw naar wat zij heeft uiteengezet met betrekking tot de 

voorzienbaarheid en de voorspelbaarheid van de gehanteerde begrippen en de internationale 

verplichtingen die de Belgische Staat zou moeten respecteren, en voegt daaraan toe dat 

dergelijke sancties reeds bestonden onder de oude discriminatiewet of nog voor 

overeenkomsten in strijd met de openbare orde of goede zeden.  Daarenboven werpt de 

ministerraad op dat het slechts om een gedeeltelijke en niet-automatische nietigheid gaat.  De 

Vlaamse regering verantwoordt de inperking van de contractuele vrijheid op grond van de 

noodzaak tot bescherming van de zwakkere partij en stelt dat er een recht bestaat om niet 

willekeurig te worden behandeld door een ander, en dat dit recht van de ene de contractuele 

vrijheid van de andere partij vermag te beperken.  Ook stelt de Vlaamse regering dat de 

rechter telkens in concreto conflicten tussen het recht op gelijke behandeling en de 

contractsvrijheid mag beslechten op basis van de omstandigheden van de zaak en aan de hand 

van het door de wetgever opgelegde beoordelingskader.  

 

177. De verzoekende partijen betwisten vooreerst dat er een algemeen recht op gelijke of 

niet-willekeurige behandeling zou bestaan dat eender wie lastens een ander kan doen gelden 

en verwijzen in dit verband naar hun verzoekschrift en naar wat zij in dit verband eerder reeds 

uiteenzetten.  

 
178. In verband met de voorzienbaarheid en voorspelbaarheid van de gehanteerde 

begrippen en met betrekking tot de zogenaamde internationale verplichtingen van de 

Belgische Staat verwijzen verzoekers naar wat zij in dit verband reeds eerder opmerkten en in 

hun verzoekschrift schreven, en stellen zij nogmaals dat de gehanteerde begrippen zo vaag en 

algemeen zijn dat zij willekeur toestaan en dat de zogenaamde internationale verplichtingen 

van de Belgische Staat geen excuus vormen om de fundamentele rechten en vrijheden van de 

rechtsonderhorigen te schenden.  
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179. Met betrekking tot het reeds bestaan van dergelijke sancties in de oude 

discriminatiewet van 2003 merken verzoekers op dat in de wet van 2003 de contractuele 

vrijheid (mee als corrolarium van onder andere het recht op eigendom) werd beschermd onder 

het toenmalige artikel 3 van de wet van 2003, dat nu is weggelaten.  Daarnaast werd de 

schending niet opgeworpen en oordeelt Uw Hof niet ultra petitum.  

 
180. Dat de rechter zal moeten bepalen of de contractuele bepalingen nietig zijn of niet, en 

dit aan de hand van de concrete omstandigheden en aan de hand van het beoordelingskader dat 

werd vastgelegd door de wetgever is geen geldig of relevant argument en daarenboven een 

misleidende voorstelling van de wet.  

 

181. De wet stelt immers dat de bepalingen die strijdig zijn met de wet, alsook de bedingen 

die bepalen dat een of meer contracterende partijen bij voorbaat afzien van de rechten die door 

de wet gewaarborgd worden, nietig zijn.   

 

182. Het is dus geenszins zo dat de rechter aan de hand van het beoordelingskader van de 

wetgever zal moeten oordelen: er is geen ruimte voor dergelijke beoordelingsvrijheid, de 

contractuele bepalingen zijn nietig wanneer ze strijden met de wet.  Ook is er geen ruimte 

voor het in de beoordeling betrekken van concrete omstandigheden: het gaat om een abstracte 

afweging, nl. of de bepalingen strijdig zijn met de wet of ertoe strekken dat partijen afstand 

doen van ‘rechten’ gewaarborgd door de wet.  De ministerraad en de Vlaamse regering maken 

duidelijk dat zij deze rechten zeer ruim opvatten: zij geloven immers in het bestaan van een 

algemeen recht door elke contractspartij gelijk en niet-willekeurig behandeld te worden.  Het 

gaat zeer duidelijk niet, zoals bij het verbod op rechtsmisbruik of de verplichting contracten te 

goeder trouw uit te voeren, om fouten begaan bij de uitoefening van rechten of het uitvoeren 

van verbintenissen, maar wel degelijk om het bestaan van die rechten of verbintenissen zelf.   

 

183. Anderzijds is door de invulling van de gehanteerde beschermde criteria en de definities 

van de verschillende vormen van discriminaties de mogelijkheid van rechterlijke willekeur 

totaal.  

 

184. Dit impliceert dat bijvoorbeeld een instemming met het arbeidsreglement, een zeer 

vaak voorkomend beding in een arbeidsovereenkomst, in zijn geheel nietig zal zijn indien het 

arbeidsreglement een neutrale maatregel bevat waarvan later wordt opgeworpen dat die in 

feite een situatie schept waarbij gelovigen, vrouwen, of gelijk wie die kan doen gelden 

onderscheiden te zijn van anderen op basis van een beschermd criterium (iedereen dus) 

ongunstiger behandeld worden.   Het spreekt overigens voor zich dat op basis van dergelijke 

bepalingen werkgevers wel zullen opletten wie ze nog aannemen.  

 
185.  Tot slot gaat het natuurlijk niet op te stellen dat de bestreden bepaling automatisch de 

‘zwakkere contractspartij’ beschermt.  Dat blijkt helemaal nergens uit.  De wet heeft het niet 

over zwakkere of sterkere partijen bij een overeenkomst maar voert integendeel 

onvoorspelbare absolute nietigheden in die gelijk welke contractspartij bij om het even welke 

overeenkomst die een raakpunt vertoont met het openbare leven zal kunnen inroepen.  Dit 

betekent dat ook de ‘sterkere partij’ bij een overeenkomst waarbij een voordeel wordt 

toegekend aan een ‘zwakkere partij’ de nietigheid zal kunnen opwerpen en zich aan zijn 
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contractuele verplichtingen kan onttrekken.  Zo kan bijvoorbeeld een werkgever die 

contractueel belooft een bonus te betalen aan bepaalde werknemers die een bepaald aantal 

doelen halen, achteraf uitvissen dat statistisch minder vrouwen of mannen die vooropgestelde 

doelen halen, of dat uit de praktijk blijkt dat de bonussen hoofdzakelijk naar bepaalde 

werknemers gaan die zich op basis van beschermde criteria onderscheiden van andere groepen 

werknemers en zich bijgevolg aan zijn verplichting onttrekken.  De schending van de 

aangehaalde bepalingen is dus allesbehalve deugdelijk gemotiveerd.  

 
186. Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het zesde middel gegrond is.  

  
 
Tweede onderdeel – de bestreden bepalingen tasten het eigendomsrecht aan 
 

187. De ministerraad ziet niet in op welke wijze het eigendomsrecht geschonden wordt 

door de bestreden bepaling dat overeenkomsten betreffende eigendommen nietig zijn ingeval 

van strijdigheid met de bestreden bepalingen.  Voorts stelt de ministerraad dat geen enkele 

bepaling het recht garandeert eigendom te verwerven en enkel eigendom die op een 

regelmatige en definitieve wijze is verworven wordt beschermd.  De Vlaamse regering erkent 

dat de bestreden bepaling de contractsvrijheid en de vrijheid van vereniging inperkt maar stelt 

dat talrijke rechtvaardigingsgronden zijn opgenomen in de bestreden bepalingen en sluit zich 

voor het overige aan bij de ministerraad.  

 

188. De verzoekers merken op dat de ministerraad het met betrekking tot het 

eigendomsrecht enkel heeft over de verwerving van eigendom en dus de opmerkingen van 

verzoekers met betrekking tot de terbeschikkingstelling of verhuring of gelijk welke andere 

transactie met betrekking tot eigendommen niet betwist.  

 

189. Daarenboven is het zo dat uit het verbod op ontzetting van een eigendom noodzakelijk 

voortvloeit dat er een principieel recht is eigendom te houden.  Uit het recht eigendom te 

bezitten vloeit voort dat men principieel eigendom mag verwerven of vervreemden en men er 

in het algemeen over mag beschikken.  Dat dit zo is blijkt overigens eveneens uit het feit dat 

alle regelgeving met betrekking tot eigendom en beschikking over eigendom hiervan uitgaat.  

De wetgever heeft het bijvoorbeeld terecht nodig geacht in de huurwetgeving verschillende 

expliciete bepalingen op te nemen ter bescherming van de huurders en in de burgerlijke 

wetgeving in het algemeen bepalingen tot regeling van de rechtsverhouding tussen kopers en 

verkopers van roerende en onroerende goederen.  Hieruit volgt dat de wetgever er van uitgaat 

dat de verhuurders en eigenaars in principe over hun eigendom mogen beschikken zoals dat 

hen belieft, met uitzondering van beperkingen opgelegd door de wettelijke bepalingen terzake.  

  

190. Inderdaad is het zo dat het artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM volgens de 

rechtspraak van het EHRM geen recht garandeert eigendom te verwerven.  Verzoekers 

verwijzen in hun verzoekschrift dan ook niet naar die bepaling en zien de relevantie van de 

opmerking van de ministerraad niet in.  De tweede paragraaf van artikel 1 van het eerste 

protocol bepaalt daarenboven dat de voorgaande bepalingen op geen enkele wijze het recht 

aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen die noodzakelijk zijn om het gebruik 

van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang (of om de betalingen 

van belastingen te verzekeren).  Ook hieruit blijkt dat wetten met betrekking tot het gebruik 
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van eigendom in overeenstemming moeten zijn met het algemeen belang.  Om de redenen die 

hoger zijn uiteengezet met betrekking tot de ondeugdelijke motivatie van de beperkingen van 

de contractsvrijheid kan niet worden volgehouden dat de beperkingen op het gebruik van 

eigendom en op het eigendomsrecht in het algemeen belang zijn.  

 

191. Uit het bovenstaande volgt dat het tweede onderdeel van het zesde middel gegrond is.  

 

 

Derde onderdeel – schending van de vrijheid van vereniging 
 

192. De ministerraad stelt dat in het licht van het verweer op het eerste onderdeel van het 

zesde middel, ook het derde onderdeel van het zesde middel ongegrond is.  De Vlaamse 

regering voegt daaraan toe dat er talrijke rechtvaardigingsgronden zijn opgenomen in de 

bestreden bepalingen om de schendingen van de verenigingsvrijheid te verzachten.  

 

193. Aldus moeten verzoekers er akte van nemen dat de Vlaamse regering van oordeel is 

dat de principiële vrijheid van vereniging is afgeschaft en dat de vrijheden zich te verenigen 

nu limitatief zijn opgesomd in de rechtvaardigingsgronden van de bestreden bepalingen.  Deze 

situatie schendt vanzelfsprekend de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van vereniging.  

 

194. Met betrekking tot het verweer van de ministerraad verwijzen ook de verzoekers naar 

het eerste onderdeel van het zesde middel.  Hieruit blijkt dat het derde onderdeel wel degelijk 

gegrond is.  Overigens gaat het grootste deel van de argumentatie van de ministerraad bij de 

behandeling van het eerste onderdeel van het zesde middel ceteris paribus niet op bij de 

behandeling van het derde onderdeel van het zesde middel.  Het is niet zo en de ministerraad 

toont ook niet aan dat de verenigsvrijheid voorheen op dusdanige verregaande manier  werd 

ingeperkt.  

 

195. Uit het bovenstaande volgt dat het derde onderdeel van het zesde middel gegrond is.  

 

196. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Zevende middel – de rechtsbescherming voor klagers, forfaitaire schadevergoedingen  
en strafrechtelijk gesanctioneerde bevelen tot staking  
 
Eerste onderdeel – onderscheid met slachtoffers van andere misdrijven dan 
discriminatiemisdrijven en onderscheid met slachtoffers van niet-beschermde 
discriminaties 
 
197. De ministerraad merkt op dat het hanteren van een limitatieve lijst gerechtvaardigd 

wordt onder punt 2.3(a) van zijn memorie en dat de verzoekers de bestreden bepalingen niet 

kennen omdat discriminatie meestal geen misdrijf is maar een onrechtmatige daad.  Daarnaast 

stelt de ministerraad dat slachtoffers van discriminatie anders dan slachtoffers van misdrijven 

zich in de zeer specifieke nadelige situatie bevinden dat de discriminatie en hun schade 

moeilijk valt aan te tonen en dat het lastig kan zijn die discriminatie te doen ophouden.  Mocht 

er toch een onderscheid bestaan, zo schrijft de ministerraad, dan valt dergelijk onderscheid 

redelijk te verantwoorden op basis van de ondermijning van alle aspecten van de samenleving 

door discriminatie, de zware persoonlijke, sociale, economische en culturele gevolgen en het 

aan de basis liggen van gruwelijke collectieve daden in de wereldgeschiedenis van 

discriminatie.  Dat alles zou een verschil in behandeling rechtvaardigen met gewone 

misdrijven.  De ministerraad verwijst tot slot nog naar enige internationaalrechtelijke 

verplichtingen.  Ook de Vlaamse regering stelt dat de situaties niet vergelijkbaar zijn, verwijst 

naar internationaalrechtelijke verplichtingen, de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever en 

naar analoge bepalingen in de wet op de handelspraktijken.  Tot slot verwijst ook de Vlaamse 

regering opnieuw naar de verantwoording van de limitatieve lijst.  

 

198. Met betrekking tot de problemen verbonden aan een limitatieve lijst verwijzen 

verzoekers naar hun verzoekschrift en naar hun bespreking in deze memorie van de eerste 

twee middelen.  Daarenboven merken zij op dat het zevende middel op zich niet het hanteren 

van een limitatieve lijst aankaart en dat dit antwoord van de ministerraad dus naast de kwestie 

is.   

 

199. Ook met betrekking tot de internationaalrechtelijke verplichtingen van de Belgische 

Staat verwijzen verzoekers naar wat ze eerder reeds uiteenzetten.  Daarbij komt dat geen 

enkele internationale verplichting oplegt strafbepalingen in te voeren.  Er is geen enkele reden 

waarom de figuur van het rechtsmisbruik niet voldoende afschrikwekkend zou zijn.  

Verzoekers begrijpen ook niet goed wat de Vlaamse regering bedoelt in randnr. 101 van zijn 

memorie wanneer de Vlaamse regering schrijft dat een schadevergoeding niet door de 

stakingsrechter kan worden toegekend wegens de te lange duur van de debatten in een 

hoogdringende procedure (er zijn andere en eerlijker middelen om dit probleem op te lossen 

dan het uitwerken van een voorrangsregeling ten voordele van slachtoffers van 

discriminaties), of nog waarom het een probleem zou zijn dat, zoals de Vlaamse regering 

zonder onderbouwing stelt, veel rechters geneigd leken te zijn om de vergoeding te beperken 

tot een symbolische euro.  Als de geleden schade dat bedrag niet overschrijdt, zou het een 

onredelijke aantasting van het vermogen van de schuldenaar uitmaken meer toe te kennen.  

Impliciet erkent de Vlaamse regering hier trouwens dat het wel degelijk om vergoedingen gaat 

met het karakter van een straf.  De zogenaamde schadevergoeding overschrijdt immers het 

bedrag van de schade aanzienlijk (met name bijvoorbeeld +- 1.300 EUR ipv 1 EUR cq. 6 

maanden loon ipv 1 EUR) en op een wijze die niet proportioneel kan worden genoemd.  
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200. Wanneer de ministerraad stelt dat verzoekers de bestreden wetten onvoldoende kennen 

en dat discriminatie normaalgesproken geen misdrijf uitmaakt maar een onrechtmatige daad, 

en vervolgens uitgebreid argumenteert waarom het wel verantwoord is slachtoffers van 

discriminatiemisdrijven op aberrante wijze  te bevoordelen ten aanzien van slachtoffers van 

andere misdrijven, spreekt de ministerraad zichzelf tegen.  Daarnaast miskent de ministerraad 

duidelijk de draagwijdte van het eerste onderdeel van het zevende middel.  Zoals in de 

samenvatting van het middel in randnr. 158 van het verzoekschrift wordt uiteengezet gaat het 

zowel om de strafbepalingen in de bestreden bepalingen als om de repressieve burgerlijke 

bepalingen.  Daarnaast worden zowel daders als slachtoffers van discriminatiemisdrijven 

(daarin begrepen discriminatiebedrijven die formeel gesproken een onrechtmatige daad 

uitmaken) vergeleken met zowel daders als slachtoffers van andere onrechtmatige daden en 

misdrijven.  Dat de daders ook moeten vergeleken worden blijkt uit de bespreking van het 

belang van de verzoekers en volgt noodzakelijk uit de vergelijking van de slachtoffers.  De 

onredelijke bevoordeling van de slachtoffers van discriminaties is immers telkens een op zich 

evenzeer onredelijke benadeling van de daders.  Randnr. 160 in het verzoekschrift vermeldt 

daarenboven uitdrukkelijk andere onrechtmatige daden als vergelijkingspunt voor 

discriminaties (naast misdrijven).  

 

201. Uit het bovenstaande blijkt ook dat de twee geviseerde categorieën onder de 

discriminatiewet (daders en slachtoffers onder de discriminatiewet, van misdrijven, cq. 

formeel burgerlijke onrechtmatige daden) perfect vergelijkbaar zijn met de twee categorieën 

die als vergelijkingspunt dienen: daders en slachtoffers met betrekking tot misdrijven, cq. 

(ondergeschikt) onrechtmatige daden.   Het voorbeeld van een geweldmisdrijf werd gekozen 

omdat dit zowel een misdrijf als een onrechtmatige daad die aanleiding geeft tot 

schadevergoeding uitmaakt.  De verschillende categorieën zijn dus alleszins vergelijkbaar.  

 

202. De bewering dat slachtoffers van discriminaties het moeilijk kunnen hebben om een 

discriminatie aan te tonen wordt niet onderbouwd en geldt voor het overige evengoed voor 

slachtoffers van om het even welke onrechtmatige daad.  De verschillen in moeilijkheidsgraad 

om discriminaties of onrechtmatige daden, of schade, aan te tonen zullen trouwens groter zijn 

tussen individuele niet-discriminatoire onrechtmatige daden onderling en individuele 

discriminaties onderling dan tussen discriminaties als categorie en onrechtmatige daden als 

categorie.  Dit geldt ook en zelfs a fortiori voor misdrijven.   

 

203. Dit geldt evengoed voor de moeilijkheden om schade aan te tonen.  

 

204. En dit geldt evenzeer voor de moeilijkheid om onrechtmatige daden of misdrijven te 

doen ophouden.  Er is overigens geen reden waarom een gewone vordering voor de 

burgerlijke rechtbank (cq. arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel) in dit verband niet 

zou volstaan. 

 

205. Daarenboven huldigen verzoekers de stelling dat het een algemeen rechtsbeginsel is 

dat wie iets beweert dat ook moet kunnen bewijzen of aannemelijk maken en dat dit geldt en 

moet gelden in het burgerlijk recht zowel als in het strafrecht.  Als met betrekking tot de 

strafrechtelijke en repressieve burgerlijke bepalingen de bewijslast niet mag worden 

omgekeerd, mag ook het argument dat het moeilijker is iets aan te tonen niet gelden om 
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andere discriminaties van daders van discriminatie (of slachtoffers van andere misdrijven) ten 

aanzien van daders van andere misdrijven (of slachtoffers van discriminatie) te 

verantwoorden.  Hierbij aansluitend stellen verzoekers ook dat het veel logischer is af te 

leiden uit die schijnbare moeilijkheden dat er weinig discriminatie wordt gepleegd en dat er 

weinig racisme is, dan dat er integendeel weinig adequaat recht voorhanden zou zijn om 

discriminatie of racisme te bestrijden.  Verzoekers herhalen nogmaals dat nergens wordt 

aannemelijk gemaakt dat het echt moeilijker is om discriminatie of schade, geleden als gevolg 

van discriminatie te bewijzen.  

 

206. De stelling dat discriminatie alle aspecten van de samenleving ondermijnt en zware 

gevolgen op persoonlijk, sociaal, economisch en cultureel vlak heeft is even waar of onwaar 

en even betekenisdragend wanneer men “discriminatie” vervangt door “onredelijkheid”, 

“winstbejag” of “depressies”.  De stelling dat discriminatie aan de basis ligt van gruwelijke 

collectieve daden in de recente wereldgeschiedenis verklaart niet waarom er vijftig jaar 

(verzoekers veronderstellen dat de ministerraad het over de Shoah heeft) na die gruwelijke en 

al dan niet collectieve daden in ons land plots nood is aan dergelijke verregaande schendingen 

van fundamentele rechten en vrijheden.  Daarentegen vinden verzoekers net dat het die 

verregaande beperkingen op burgerlijke rechten en vrijheden in het dagelijkse leven zijn die 

worden opgelegd door de bestreden bepalingen die herinneren aan die episodes uit de 

wereldgeschiedenis waar de ministerraad het naar zij veronderstellen over heeft.  Die episodes 

kenmerkten zich immers evengoed door een verregaande inmenging van de overheid in het 

openbare leven van zijn rechtsonderhorigen en in aantastingen van de vrijheid van 

meningsuiting, de contractuele vrijheid, het recht op eigendom, de vrijheid van vereniging, de 

godsdienstvrijheid en het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel en de bestraffing van het 

louter behoren tot een immoreel geachte groep (zoals de wetgever dat in art. 22 racismewet 

voorschrijft).  

 

207. Uit het bovenstaande en uit het verzoekschrift volgt dat het eerste onderdeel van het 

zevende middel gegrond is.   

 

 

Tweede onderdeel – discriminatie tussen partijen met verschillende schade 
 
208. De ministerraad stelt dat het in het tweede onderdeel van dit middel aangeklaagde 

onderscheid objectief en redelijk verantwoord is omdat slachtoffers van discriminatie zich in 

een nadeliger situatie zouden bevinden.  De Vlaamse regering noemt de situatie van 

slachtoffers van discriminatie door een medeburger zeer specifiek en precair.  Beiden werpen 

op dat gediscrimineerden bewijsmoeilijkheden ondervonden.  Ditmaal is het de ministerraad 

die stelt dat de rechters vaak de neiging hadden om een symbolische euro toe te kennen.  Deze 

situatie zou gediscrimineerden ontmoedigd hebben, met als gevolg dat dezen zich niet meer 

de moeite getroostten zich tot de rechtbank te wenden, wat er voor zou gezorgd hebben dat de 

vorige discriminatiewet van 2003 bijna niet werden toegepast.  Ook de 

internationaalrechtelijke verplichtingen worden er opnieuw bij gesleurd.  De forfaitair 

bepaalde schadevergoedingen gaan volgens de ministerraad dan ook niet verder dan nodig.   

De Vlaamse regering somt de problemen verbonden aan het verkrijgen van een 

gemeenrechtelijke schadevergoeding op en stelt dat morele schade altijd op enigszins 

arbitraire wijze werd begroot.   
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209. Verzoekers merken vooreerst op dat zowel de ministerraad als de regering erkennen 

dat er een onderscheid bestaat en dat de ministerraad en de Vlaamse regering in hun 

bespreking van het tweede onderdeel van het zevende middel uitsluitend argumenteren dat dit 

onderscheid objectief en redelijk zou zijn gerechtvaardigd.  

 

210. Dat laatste is nochtans niet het geval.  

 

211. Zoals gesteld in het verzoekschrift maakt het aanmoedigen van burgers om procedures 

in te leiden geen legitiem doel uit.  Het ‘oogsten’ van veroordelingen (al dan niet in functie 

van onbestaande of niet-bindende internationale opmerkingen) is evenmin een legitiem doel.  

De conformiteit van een juridisch instrument met de grondrechten en fundamentele vrijheden 

wordt trouwens niet gemeten naar het aantal bereikte veroordelingen.  Dergelijk cynisme is 

Uw Hof vreemd.  

 

212. Daarbij komt dat de moeilijkheden die gediscrimineerden ondervinden bij het 

bekomen van een gemeenrechtelijke schadevergoeding niet voortvloeien uit de bijzondere 

aard van hun geleden schade of van de onrechtmatige daad waar zij het slachtoffer van zijn.  

Ook slachtoffers van andere onrechtmatige daden of contractuele fouten of misdrijven hebben 

het moeilijk fout, schade en causaal verband aan te tonen en zelfs ingeval van een gunstig 

vonnis vergoeding van hun schade te bekomen, en dit alles binnen een korte termijn.  Dit 

geldt onder meer maar niet uitsluitend voor alimentatieschuldeisers, schuldeisers van failliete 

of insolvabele natuurlijke personen, slachtoffers van vandalisme, slachtoffers van 

verkeersongevallen waarbij een onverzekerd voertuig is betrokken, slachtoffers van 

zogenaamde kleine criminaliteit, slachtoffers van pesterijen (buiten maar ook binnen de 

werkomgeving).  Zoals gesteld is door de overheid nergens (ook niet in de memorie van 

toelichting bij de bestreden bepalingen) op een overtuigende manier aangetoond dat de situatie 

van gediscrimineerden werkelijk zo precair is als de ministerraad en de Vlaamse regering het 

voorspiegelen.  Er is geen enkele overtuigende reden waarom de plegers van discriminatie op 

dergelijke wijze moeten benadeeld worden ten aanzien van de plegers van andere 

onrechtmatige daden, net zomin als er een overtuigende reden bestaat waarom de slachtoffers 

van discriminatie op dergelijke wijze moeten worden bevoordeeld tegenover slachtoffers van 

andere onrechtmatige daden.  

 

213. De ministerraad spreekt zichzelf tegen wanneer hij stelt dat enerzijds de begroting van 

morele schade reeds ex aequo et bono gebeurt en de wetgever dus enkel in de plaats van de 

rechter een afweging maakt en anderzijds rechters meestal een symbolische euro toekennen.   

Uit het gegeven dat rechters meestal een symbolische euro toekennen valt veeleer des te meer 

af te leiden dat de schade meestal slechts een symbolische euro bedraagt.  Verzoekers zijn niet 

bereid aan te nemen dat een meerderheid van rechters in een meerderheid van uitspraken 

systematisch de geleden morele schade als gevolg van discriminatie onderwaarderen, zoals de 

ministerraad en Vlaamse regering suggereren.  In tegenstelling tot wat geldt voor het 

interpreteren en op hun deugdelijkheid beoordelen van statistische gegevens mag van rechters 

wel degelijk verwacht worden dat ze redelijkerwijs bekwaam zijn schade die ontstaat als 

gevolg van een onrechtmatige daad te ramen.  

 

214. Hieruit en uit het verzoekschrift volgt dat het tweede onderdeel van het zevende 
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middel gegrond is.  

 
 
Derde onderdeel - sanctionering van personen tegen wie ongegrond klacht is ingediend. 
 

215. De ministerraad stelt dat verzoekers een opportuniteitsvraagstuk opwerpen nu zij 

volgens de ministerraad zouden stellen dat een beschermingsmechanisme niet meer mag 

worden gebruikt indien er misbruik van gemaakt zou kunnen worden.  Daarenboven vindt de 

ministerraad dat het niet is omdat een beschermingsmechanisme misbruikt kan worden dat 

zulk beschermingsmechanisme moet worden afgeschaft en stelt de ministerraad dat zonder 

beschermingsmechanisme effectieve bestrijding van discriminatie onmogelijk is.  Daarnaast 

begrijpt de ministerraad niet dat de bescherming tegen represaillemaatregelen strijdig is met 

het vermoeden van onschuld.  De Vlaamse regering sluit zich aan bij de ministerraad en stelt 

verder dat er voor de doeleinden van de wet geen verschil is tussen personen tegen wie 

gegronde klachten wordt ingediend en personen tegen wie ongegronde klachten worden 

ingediend.  Ook stelt de Vlaamse regering dat de verzoekers geen begin van bewijs leveren 

van de toepasselijkheid van het vermoeden van onschuld of nog van de wijze waarop het 

vermoeden van onschuld geschonden zou zijn. 

 

216. Verzoekers werpen vanzelfsprekend geen opportuniteitsvraagstuk op maar klagen aan 

dat aan personen die het voorwerp zijn van een ongegronde klacht, op discriminatoire wijze 

ontzegd wordt gebruik te maken van hun contractuele rechten.  

 

217. Verzoekers nemen evenwel met instemming kennis van het standpunt van de 

ministerraad dat het niet is omdat een recht (of een vrijheid) kan misbruikt worden, dat zulk 

recht of zulke vrijheid moet worden afgeschaft en verzoeken in het licht van dat standpunt de 

aantastingen van de fundamentele rechten en vrijheden door de bestreden bepalingen 

ongedaan te maken en personen die zich door hun medeburgers gediscrimineerd voelen te 

verwijzen naar de geijkte gemeenrechtelijke rechtsmiddelen om genoegdoening te verkrijgen.  

Inderdaad viseren de figuren van het rechtsmisbruik en de beperkende werking van de goede 

trouw de onrechtmatige uitoefening van rechten en niet het bestaan zelf van die rechten, 

terwijl de bestreden bepalingen het principiële bestaan zelf van die rechten aantasten.  

 

218. Die redenering geldt omgekeerd echter niet voor de bewuste 

beschermingsmechanismes die enerzijds voorheen onbestaande rechten scheppen voor 

personen die beweren slachtoffers te zijn en langs de andere kant rechten wegnemen van 

personen van wie wordt beweerd dat ze daders zijn.  Deze laatsten zien hun contractuele recht 

een overeenkomst te beëindigen verdwijnen.  

 

219. Dit maakt voorts een schending van het vermoeden van onschuld uit.  De personen 

tegen wie een ongegronde klacht is ingediend worden immers vaker wel dan niet ten onrechte 

beschuldigd van het plegen van een misdrijf.  Ten eerste is discriminatie op basis van de 

beschermde criteria uit de racismewet in de arbeidsbetrekkingen strafbaargesteld door artikel 

25 van de racismewet.  Daarbij komt dat in vele gevallen het verweten gedrag dat aanleiding 

gaf tot de klacht ook door het vermeende slachtoffer zal gekwalificeerd worden als een 

‘aanzetten tot’ in de zin van de strafbepalingen van de bestreden bepalingen.   Uiteindelijk 

hebben de burgerlijke repressieve bepalingen een dermate repressieve werking dat zij als 
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strafbepaling moeten worden beschouwd.  De maatregelen zijn wel degelijk preventief: 

iemand die de samenwerking beëindigt met iemand die een ongegronde klacht indient (en dus 

in voorkomend geval zelfs laster pleegt) wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag dat 

niet strekt tot vergoeding van enige schade.  Immers kan het ‘nadeel’ dat iemand ondervindt 

doordat een contractpartij omwille van ongegronde (en/of lasterlijke) beschuldigingen de 

samenwerking stopzet, onmogelijk als ‘schade’ worden beschouwd.  Aangezien het niet om 

een vergoeding van schade gaat, moet de verplichting tot betalen van een bedrag als een straf 

worden gekwalificeerd.  Welnu, de vermeende dader zal dergelijk bedrag moeten betalen, 

ongeacht of hij zich schuldig heeft gemaakt, in de strafrechtelijke zin, aan discriminatie of 

niet.  Op deze wijze is het vermoeden van onschuld onbetwistbaar geschonden en de 

ministerraad en de Vlaamse regering kunnen niet in ernst voorhouden dat zij deze redenering 

niet zelf konden maken.    

 

220. De Vlaamse regering beweert dat er voor de doeleinden van de discriminatiewet geen 

onderscheid bestaat tussen de personen tegen wie een gegronde klacht is ingediend en de 

personen tegen wie een ongegronde klacht werd ingediend.  Het is dan ook deze aperte 

schending van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel, dat dergelijk 

onderscheid van geen tel is, die verzoekers in het derde onderdeel van het zevende middel 

onder andere aanklagen.  De Vlaamse regering schrijft dat de doelstelling van de bestreden 

normen is bescherming te bieden tegen een nadelige behandeling of nadelige gevolgen van 

personen die een klacht indienen op grond van de drie wetten.  Voor zover de Vlaamse 

regering bedoelt te schrijven dat het de bedoeling is de klagers te beschermen tegen een 

nadelige behandeling door de beklaagden als gevolg van het indienen van een klacht, geldt het 

argument niet.  Het blijft bijzonder disproportioneel om lasteraars te beschermen voor hun 

laster en belasterden te bestraffen voor de uitoefening van hun contractuele rechten.  De 

nadelige gevolgen voor klagers waar de Vlaamse regering het over heeft kunnen ingeval van 

ongegronde klachten niet als rechtmatige schade worden beschouwd maar zijn in tegendeel 

een natuurlijk gevolg van onverantwoord gedrag.  

 

221. Bijgevolg is het derde onderdeel van het zevende middel gegrond.  

 

 

Vierde onderdeel – schending van het legaliteitsbeginsel door de onbepaaldheid van het 
begrip “nadelige maatregelen”  
 
222. Ministerraad en Vlaamse regering merken op dat het legaliteitsbeginsel in strafzaken 

niet van toepassing is en dat het begrip wel verduidelijkt is in het kader van de 

arbeidsverhoudingen, en voor het overige voldoende duidelijk is in de gebruikelijke betekenis.   

 
223. Zoals hoger uiteengezet gaat het evenwel om een repressieve bepaling.  Zelfs indien de 
beklaagde partij zou aantonen dat het slachtoffer geen schade leed of de klacht ongegrond 
was, blijft de forfaitaire vergoeding verschuldigd.  
 
224. Het begrip “nadelige maatregelen” is veel te vaag en omvattend voor zowel het 
burgerlijk recht als voor het strafrecht.   
 
225. Hieruit volgt dat het vierde onderdeel van het zevende middel gegrond is.  
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Vijfde onderdeel - rechtsbescherming voor werknemers maar niet voor werkgevers 
 

226. De ministerraad merkt op dat het voorbeeld van verzoekers ongelukkig gekozen is. De 

Vlaamse regering voegt daaraan toe dat er wel degelijk een onderscheid bestaat omdat 

werknemers zich in een zwakkere positie bevinden dan werkgevers.  Verzoekers betwisten dat 

dit zo is.  Werkgevers en werknemers zijn gelijk in zoverre zij beiden partijen zijn bij een 

arbeidsovereenkomst en nu zonder redelijke verantwoording bijkomende verplichtingen en 

lasten worden opgelegd aan één van die partijen die op zich geen verband houden met hun 

hoedanigheid van werkgever.  Zeker in KMO's maar ook in grotere ondernemingen kan er niet 

zomaar van worden uitgegaan dat werkgevers zich in een sterkere positie bevinden en in welk 

opzicht dat zo zou zijn.    

 

227. Het vijfde onderdeel is dus gegrond.  

 
 
Zesde onderdeel – schending van het recht op eigendom 
  
228. Voor de ministerraad is het evident dat schadevergoedingen niet op willekeurige basis 

toegekend kunnen worden.  Zowel de ministerraad als de Vlaamse regering stellen dat er geen 

willekeur is omdat moet aangetoond worden dat de bepalingen van de wet niet werden 

gerespecteerd.  Zoals eerder uiteengezet zijn de bepalingen van de wet zo vaag en onduidelijk 

dat een toepassing van de wet door de rechter enkel willekeurig kan zijn.  

 

229. In elk geval is het zesde onderdeel gegrond.  

 

 

Zevende onderdeel – zelfs wie zijn onschuld kan bewijzen moet betalen 
 

230. De ministerraad en de Vlaamse regering stellen dat verzoekers de bestreden 

bepalingen onjuist lezen en dat eerst moet vastgesteld worden dat gediscrimineerd werd, d.i. 

dat een verboden onderscheid gemaakt werd.  Iemand die niet discrimineert zou dus volgens 

de Vlaamse regering en de ministerraad nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden.  De 

redenering van de ministerraad en Vlaamse regering is dat de vermindering van de forfaitaire 

schadevergoeding werd voorzien omdat een klassiek verweer van diegene die heeft 

gediscrimineerd erin bestaan om aan te geven dat het betrokken slachtoffer ook op andere 

gronden zou onderworpen zijn aan de ongunstige behandeling.  

 

231. Het verweer van de ministerraad en de Vlaamse regering raakt kant noch wal en is 

gebaseerd op een foute lezing van het verzoekschrift.  Verzoekers hebben gesteld dat zo goed 

als de enige mogelijkheid onder het systeem van omgekeerde bewijslast om aan te tonen dat 

niet werd gediscrimineerd, is dat de vermeende dader aannemelijk maakt dat zijn keuze door 

andere dan discriminatoire motieven werd ingegeven.  Zodra kan aangetoond worden dat er 

een onderscheid wordt gemaakt dat personen met een beschermd criterium rechtstreeks of 

onrechtstreeks raakt, wordt dat onderscheid vermoed discriminatoir te zijn.  Nu wordt ook 

deze mogelijkheid op een onlogische manier afgesloten: omdat het een 'klassiek verweer' zou 
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betreffen, wordt de schadevergoeding verminderd.  Er is geen enkel verband tussen het 

gegeven dat het om een klassiek verweer gaat (wat vanzelfsprekend is, want het betreft een 

voor de hand liggend, en daarom zeker niet onjuist verweer) en de noodzaak om diegenen die 

van dit verweer gebruik maken met een gehalveerde schadevergoeding te bedenken.  De 

positie van ministerraad en Vlaamse regering is trouwens hoogst incongruent: het lijkt erop 

dat de ministerraad stelt dat iemand die discrimineert, maar achteraf zijn discriminatie poogt 

te verdoezelen, of stelt dat het zo niet bedoeld was, minder zwaar wordt gestraft dan iemand 

die discrimineert en er achteraf eerlijk voor uitkomt.  Het is verzoekers compleet onduidelijk 

op welke manier dit zou kaderen in de betrachting 'symboolwetgeving' met een 

communicatieve functie uit te vaardigen en welk signaal de wetgever hiermee wil geven aan 

de bevolking.  In elk geval wordt zonder enige verantwoording, laat staan een redelijke 

verantwoording, een mogelijk terecht verweer op deze manier quasi-onmogelijk gemaakt.  Het 

lijkt erop dat zodra iemand een ander van discriminatie beschuldigt, de rechter niet mag 

oordelen dat er geen discriminatie was, en het vermeende slachtoffer in elk geval toch een 

vergoeding moet krijgen.   

 

232. Met betrekking tot het wezenlijk repressief karakter van de formeel burgerlijke 

bepalingen wijzen verzoekers naar wat ze eerder hebben uiteengezet en naar hun 

verzoekschrift.  

 

233. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift, waarop niet behoorlijk 

werd geantwoord, en volgt uit het bovenstaande dat het zevende onderdeel gegrond is.  

 
 
Achtste onderdeel – discriminatie van discriminerende werkgevers ten aanzien van 
andere discriminerende partijen 
 
234. De ministerraad en Vlaamse regering antwoorden opnieuw niet wezenlijk op de 

opmerkingen van de verzoekers.   

 

235. Verzoekers handhaven dat discriminerende werkgevers en andere discriminerende 

partijen wel degelijk vergelijkbaar zijn, in dat zij beiden discriminerende partijen zijn voor de 

doeleinden van de bestreden bepalingen, en dat aan de enen verplichtingen worden opgelegd 

die voor de anderen niet gelden.  Dat voor de ene vergoedingen zijn bepaald die morele en 

materiële schade dekt en voor de andere enkel morele schade wordt bepaald doet er geen 

afbreuk aan dat valt te verwachten, op basis van de omschrijvingen in de bestreden 

bepalingen, en op basis van de voortdurend terugkerende opmerkingen van ministerraad en 

Vlaamse regering dat rechters zeer lage vergoedingen toekennen aan gediscrimineerden, dat 

de door werkgevers verschuldigde vergoedingen in totaal vele malen hoger zullen liggen dan 

die door andere discriminerenden verschuldigd zijn. 

 

236. Met betrekking tot de internationaalrechtelijke verplichtingen verwijzen verzoekers 

naar wat ze eerder schreven.  

 

237. Met betrekking tot de bijzondere maatschappelijke impact van discriminatie in 

arbeidsbetrekkingen stellen verzoekers dat noch in de parlementaire voorbereiding, noch in de 

memories van de ministerraad of de Vlaamse regering, dergelijke bijzonder grote impact (die 
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dus substantieel ernstiger moet zijn dan de impact van discriminaties in het socioculturele 

leven, of op de huurmarkt, etc. om het verschil in behandeling te kunnen rechtvaardigen) van 

discriminaties in arbeidsbetrekkingen wordt geconcretiseerd of zelfs maar aannemelijk 

gemaakt.  

 

238. De ministerraad schijnt niet te begrijpen dat zelfstandigen gewoonlijk geen 'werkgever' 

hebben.  Suggereert de ministerraad dat het cliënteel van zelfstandigen moet veroordeeld 

worden tot betaling van een vergoeding gelijk aan zes maanden brutobezoldiging?  Of de 

vennoten waarmee een gediscrimineerde zich verenigt of wenst te verenigen?  De wet zowel 

als de argumentatie van de ministerraad is absurd en maakt een manifeste en verregaande 

schending van de vrijheid van vereniging uit.  

 

239. Opgemerkt moet eveneens worden dat in het domein van de arbeidsbetrekkingen ook 

de toetreding tot vennootschappen of maatschappen begrepen is, waar gewoonlijk geen 

brutolonen worden betaald.  Deze strafbaarstelling schendt daarenboven de vrijheid van 

vereniging.  De bestreden bepalingen moeten dus in het bijzonder voor wat betreft het van 

toepassing zijn op maatschappen en vennootschappen, vernietigd worden.  

 

240. Het achtste onderdeel is bijgevolg gegrond.  

 

 

Negende onderdeel – schending van het legaliteitsbeginsel  
 

241. De ministerraad betwist dat de burgerlijke sancties strafsancties zouden zijn en 

beweert dat de gronden op basis waarvan forfaitaire schadevergoeding en/of kan worden 

bevolen duidelijk zijn omschreven.  De Vlaamse regering sluit zich aan bij de ministerraad en 

stelt dat het legaliteitsbeginsel in strafzaken niet van toepassing is op de bepalingen inzake 

forfaitaire schadevergoeding en dat de bestreden bepalingen dit beginsel niet schenden.  

 

242. Zoals de Vlaamse regering opmerkt heeft het EHRM criteria bepaald voor de 

kwalificatie van burgerrechtelijke sancties als strafrechtelijk van aard: indien de betrokken 

sanctie niet als een strafsanctie wordt aangemerkt, maar de overtreden norm een algemene 

draagwijdte en zowel een preventief als repressief doel heeft en/of de sanctie die kan worden 

opgelegd dermate zwaar is dat de inbreuk normaal als strafrechtelijk moet worden beschouwd, 

beschouwt het EHRM de sancties alsnog als een straf.  Verzoekers merken op dat (i) de 

forfaitaire schadevergoedingen en andere sancties aan dit criterium voldoen en (ii) in de 

Belgische rechtsorde sinds lang algemeen aanvaard wordt dat een schadevergoeding die het 

bedrag van de schade te boven gaat, zoals hier het geval is, geen schadevergoeding maar een 

straf is (vgl. de term ‘strafbeding’).  Voor zover de sancties onder het EVRM geen straf 

zouden vormen – quod non – mag de overheid zich daar  niet achter verschuilen om aan 

Belgen de rechtsbescherming te ontzeggen die zij op grond van het Belgisch recht genieten.    

Verzoekers verwijzen in dit verband naar wat zij eerder reeds schreven over de internationale 

verplichtingen van de Belgische Staat.  

 

243. Verder merken de verzoekers op dat inzoverre de verantwoording van de forfaitaire en 

uitzonderlijk hoge vergoedingen de bescherming van ‘slachtoffers’ van discriminatie is, dit 

niet opgaat voor personen die ongegronde klachten indienen, omdat dezen geen ‘slachtoffers’ 
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zijn, en al evenmin opgaat indien de vermeende dader aantoont dat hij de bestreden beslissing 

ook op andere dan discriminatoire gronden zou genomen hebben, aangezien in dat geval van 

geen discriminatie sprake is.  De verantwoording is dus geheel ondeugdelijk.  Dat die 

forfaitair bepaalde vergoedingen enkel openstaan voor individuele personen is niet relevant.  

Dat de omvang van de schadevergoeding die kan worden opgelegd niet dermate hoog is dat de 

forfaitaire schadevergoeding een strafrechtelijk karakter zou krijgen is een nogal subjectieve 

inschatting van de Vlaamse regering die voor het overige niet wordt onderbouwd.  1.300 EUR 

is voor de meeste mensen een maandloon en beide bedragen (650 EUR en 1.300 EUR) liggen 

hoger dan veel boetes met een onbetwist en onbetwistbaar strafrechtelijk karakter (o.m. maar 

niet uitsluitend  verkeersboetes).  Vanzelfsprekend gaat die redenering ook niet op met 

betrekking tot de arbeidsrechtelijke (daarin begrepen de verenigingsrechtelijke) 

‘schadevergoedingen’.  Weinig KMO’s of kleine maatschappen kunnen het zich veroorloven 

vergoedingen gelijk aan zes maanden brutoloon (of zes maanden brutobezoldiging, wat dat 

ook moge inhouden) uit te betalen.  

 

244. De strafbaarstelling van het stakingsbevel verleent aan de rechtsbescherming van de 

‘slachtoffers’ tot slot een onmiskenbaar strafrechtelijk karakter, nu, bovenop de hierboven 

uiteengezette argumentatie, ook de wetgever zelf de sancties als strafrechtelijk kwalificeert.   

  

245. Hieruit volgt dat het negende onderdeel van het zevende middel gegrond is. 

 

246. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Achtste middel – schending door  de strafbepalingen en repressieve bepalingen die 
formeel van burgerlijke aard zijn van het gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel  
 
1. Het achtste middel is ontvankelijk 
 
247. De ministerraad roept nogmaals de exceptio obscuri libelli in, omdat het middel 

gericht is tegen specifieke artikels van de bestreden bepalingen en de artikels die op die 

artikels volgen.   De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid 

van het achtste middel.   

 
248. Nochtans is het uit de toelichting bij het middel en de verschillende onderdelen van het 

middel duidelijk om welke schendingen door welke bepalingen het gaat.  Hieruit volgt dat het 

middel in zijn geheel ontvankelijk is.  Het gaat om alle strafbepalingen (en aanverwante 

bepalingen) van de bestreden bepalingen zowel als om alle formeel burgerrechtelijke maar 

materieel strafrechtelijke bepalingen van de bestreden bepalingen.  Concreet betreft het de 

volgende artikelen: artikel 12 tot 18 en artikel 20 tot 25, en onrechtstreeks, ook artikel 19 en 

artikel 26 tot 30 van de racismewet; om artikel 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, en onrechtstreeks 

ook om artikel 27 en 28 van de discriminatiewet; en om artikel 19, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 en 

onrechtstreeks ook om artikel 32 en 33 van de genderwet.  Het middel is alleszins 

ontvankelijk.  Uit onder meer de behandeling van het tweede onderdeel van het achtste middel 

en in het algemeen omdat de ministerraad zes bladzijden nodig heeft voor zijn poging het 

middel te weerleggen blijkt trouwens dat er van geen obscure libellering sprake is.  

 
 
2. Met betrekking tot de ‘verplichting’ strafsancties in te voeren voor 
discriminaties 
 
249. De ministerraad stelt dat strafsancties wel moeten ingevoerd worden omdat van 

Europa voldoende afschrikwekkende maatregelen moeten worden getroffen.  Verzoekers 

verwijzen wat dit betreft naar wat ze eerder schreven over internationaalrechtelijke 

verplichtingen en wijzen er daarenboven op dat uit geen enkel internationaal document blijkt 

dat dergelijke afschrikwekkende maatregelen daarom een formeel of materieel strafrechtelijk 

karakter moeten hebben of dat zoiets door een van de niet-bindende ingebrekestellingen 

vereist zou worden.  Daarenboven is zoals reeds werd uiteengezet het sanctiesysteem 

misschien wel afschrikkend maar noch doeltreffend (maar integendeel pervers), noch 

evenredig (maar integendeel een veel ernstiger schending van overheidswege van 

fundamentele rechten en vrijheden dan kan worden verantwoord op basis van de grotendeels 

onbestaande ‘rechten en vrijheden’ die de overheid beweert te willen beschermen). 

 
250. Met betrekking tot het vereiste van gelijkwaardigheid (dat als internationaalrechtelijke 

verplichting geen excuus vormt voor schendingen van fundamentele rechten en vrijheden) kan 

verwezen worden naar de bestaande bescherming voor misbruik van contractuele en 

extracontractuele rechten en vrijheden en zou, zoals de ministerraad en de Vlaamse regering 

herhaaldelijk zelf suggereren, een gelijkwaardige bescherming gevonden kunnen worden in de 

leer van het rechtsmisbruik, de zorgvuldigheidsnorm en de goede trouw. 
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Eerste onderdeel: schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet 
  

251. Verzoekers merken op dat de ministerraad het middel niet wezenlijk beantwoordt maar 

verwijst naar zijn eerdere uiteenzetting.  Verzoekers verwijzen dus naar hun verzoekschrift en 

naar wat zij eveneens terzake hebben uiteengezet, en merken op dat de schending hier des te 

erger is omwille van de strafbepalingen, en de gelijke situatie waarin beide worden geplaatst 

des te geprononceerder.  

 

252. Het eerste onderdeel is dus alleszins gegrond.  

 

 

Tweede onderdeel: schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet 
 

253. Verzoekers betwisten dat er geen vergelijking mogelijk is tussen laster en eerroof en 

het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.  Laster en eerroof worden in hun verschillende 

verschijningsvormen bestraft omwille van hun openbaarheid, dit is omwille van hun impact 

op anderen dan de rechtstreeks betrokkenen.  Die openbaarheid is een constitutief element van 

het misdrijf.  Die impact op anderen dan de rechtstreeks betrokkenen staat feitelijk gelijk met 

net het aanzetten tot haat en het aanzetten tot het anders behandelen.  De pleger van laster en 

eerroof wekt dus haat en misprijzen op jegens het slachtoffer van laster en eerroof, en laster en 

eerroof hebben als bedoeling of gevolg dat anderen dan de rechtstreeks betrokkenen het 

slachtoffer zullen misprijzen en/of ongunstiger behandelen.  In die zin zijn de misdrijven 

laster en eerroof vergelijkbaar met de strafbaarstelling van het aanzetten tot haat en het 

aanzetten tot discriminatie (dit is onder andere het ongunstiger behandelen op basis van een 

beschermd criterium).  Deze vergelijkbaarheid wordt ook door de wetgever impliciet erkend 

door het van toepassing verklaren van de modaliteiten in artikel 444 Sw. op de 

discriminatiemisdrijven, modaliteiten die normaalgesproken gelden voor laster en eerroof.  

 

254. Verzoekers leggen daarnaast vanzelfsprekend wel uit in hoeverre daders van laster en 

eerroof soepeler worden aangepakt dan daders van discriminatiemisdrijven.  Dit blijkt uit de 

vergelijking van de strafbaarstellingen bepaald in artikel 443 Sw. en 444 Sw. en de bestreden 

bepalingen.  De omstandigheden bepaald in artikel 444 Sw vullen de strafbaarstelling van 

laster en eerroof in artikel 443 Sw. aan, dat bepaalt:  

 

“Hij die in de hierna aangeduide gevallen [zoals bepaald in artikel 444 Sw.] aan een 

persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan krenken of hem 

aan openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt 

geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde 

feit toelaat, en aan eerroof wanneer de wet dit bewijs niet toelaat. [...] 

Wordt een genoegzaam bewijs geleverd, dan geeft de tenlastelegging geen aanleiding 

tot enige strafvervolging.”  
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255. De ministerraad vergist zich wanneer hij het over het opzet heeft: de kwaadwilligheid 

van de lasteraar of de eerrover moet worden bewezen.  Dit is een bijzonder opzet dat niet 

wordt vereist door de strafbepalingen van de bestreden bepalingen.  Daarbij komt dat enkel 

ingeval van aanzetten tot directe of indirecte discriminatie vereist is dat het om opzettelijke 

discriminatie moet gaan, en niet bij aanzetten tot intimidatie of opdracht tot discriminatie of 

bij de bizarre strafbaarstelling van het aanzetten tot het weigeren van maken van aanpassingen 

voor personen met een handicap.  De ministerraad geeft daarenboven blijk van een verkeerd 

begrip van het aanzettingsmisdrijf: het is niet vereist dat ook daadwerkelijk (al dan niet 

opzettelijke discriminatie) wordt gepleegd als gevolg van het aanzetten, er is enkel vereist dat 

er toe wordt aangezet.  Het is dus niet duidelijk waarom een ‘dubbel opzet’ zou vereist zijn.  

Daarenboven heeft Uw Hof in overweging B.58 van Uw arrest nr. 157/2004 reeds geoordeeld 

dat uitlatingen, boodschappen of geschriften die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, 

op zich reeds een bijzonder opzet inhouden.  Het is dus geenszins zo dat dergelijk opzet zal 

moeten bewezen worden, wat bij laster en eerroof wel het geval is.  

 

256. Daarnaast is vereist dat de lasteraar of de eerrover een bepaald feit ten laste legt van 

het slachtoffer.  Het loutere ‘aanzetten tot haat of discriminatie of geweld’ of het ‘uitdragen 

van de superioriteit’ van een zogenaamd ras is veel vager en dan het ten laste leggen van een 

bepaald feit.  Wanneer de lasteraar of eerrover iemand zwart maakt of diens reputatie in 

twijfel trekt, of de instelling waartoe iemand behoort bekladt, zal die niet strafbaar zijn. 

Bijgevolg is het veel makkelijker iets te beschouwen als ‘aanzetten tot haat’ of ‘discriminatie’. 

 

257. De lasteraar of eerrover moet tenslotte dat bepaalde feit ten laste leggen van het 

slachtoffer.  Dit betekent dat de lasteraar of eerrover niet strafbaar zal zijn voor het belasteren 

van groepen of het uitdragen van zijn eigen superioriteit.  

 

258. Uit het bovenstaande volgt dat het tweede onderdeel van het achtste middel niet 

ernstig wordt betwist en gegrond is.  

 

 
Derde onderdeel: schending van artikel 14 van de Grondwet in het algemeen 
 

259. De ministerraad verklaart opnieuw dat het telkens om vormen van opzettelijke en dus 

doelbewuste discriminatie moet gaan en dat enkel het aanzetten tot opzettelijke vormen van 

discriminatie wordt geviseerd, wat volgens de ministerraad betekent dat de dader zou weten 

dat zijn gedrag een inbreuk op de strafwet uitmaakt en dat niemand de strafwet onbewust kan 

overtreden.  Ook zou Uw Hof er eerder geen graten in gezien hebben dat ‘aanzetten tot’ 

strafbaar werd gesteld maar datgene waartoe wordt aangezet op zichzelf niet.  

 

260. Het verweer van de ministerraad faalt op alle punten.  In tegenstelling tot wat de 

ministerraad laat uitschijnen bepaalt de wet niet dat iemand ‘wetens en willens’ moet 

aanzetten tot discriminatie (daarin begrepen directe en indirecte, opdracht tot discrimineren, 

intimidatie etc.).   Zoals Uw Hof in overweging B.58 van Uw arrest nr. 157/2007 opmerkte 

wordt het bijzonder opzet vermoed.  Verzoekers blijven erbij dat de begrippen in kwestie veel 

te algemeen en te vaag zijn, en dat a fortiori niet kan voldaan worden aan het 

legaliteitsbeginsel wanneer het aanzetten tot een vage ingesteldheid zoals haat of 
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containerhandelingen zoals ongunstige behandelingen op basis van een veelheid aan 

beschermde criteria worden strafbaar gesteld.  

 

261. Het derde onderdeel van het achtste middel is gegrond.  

 

  

Vierde onderdeel: de opzettelijke directe discriminatie 
 

262. De ministerraad schetst de historische achtergrond van de (formeel burgerrechtelijke) 

strafbaarstelling van opzettelijke directe discriminatie en van de (formeel strafrechtelijke) 

strafbaarstelling van het aanzetten daartoe, maar laat na te antwoorden op de argumentatie van 

verzoekers en toont geenszins aan dat deze strafbaarstellingen redelijk zijn.  

 

263. Daarenboven behandelt het vierde onderdeel niet zozeer de redelijkheid van de 

strafbaarstellingen maar klaagt het middel de onbestaanbaarheid met het legaliteitsbeginsel 

aan.  De ministerraad toont niet aan dat de strafbaarstellingen verenigbaar zijn met het 

legaliteitsbeginsel en dat zijn ze ook niet.   

 

264. Uit een poging tot analyse van de bestreden bepalingen blijkt dat de formeel 

burgerlijke strafbaarstelling minstens de volgende afwegingen van de rechtsonderhorigen 

vergt: (i) wie bevindt zich wel of niet in een vergelijkbare situatie t.a.v. de potentieel 

gediscrimineerde (ii) wordt, is of zou die ander beter behandeld [worden], (iii) kan dit 

onderscheid beschouwd worden als een onderscheid op basis van een beschermd criterium en 

zo ja welk beschermd criterium, (iv)(a) was dit onderscheid ingegeven door het beschermd 

criterium (iv)(b) of kan dit onderscheid ook door een ander motief verklaard worden, in welk 

geval slechts een ‘halve’ boete verschuldigd zal zijn, en (v)  kan dit onderscheid redelijk 

verantwoord worden in overeenstemming met de bepalingen van de drie bestreden wetten.  

Dit is meer dan van de doorsnee rechtsonderhorige kan worden verwacht.   

 

265. Ingeval men alle personen in vergelijkbare situaties gelijkschakelt in alle opzichten 

riskeert men daarenboven aansprakelijkheid op basis van indirecte discriminatie.  

 

266. Om na te gaan of aan de formeel strafrechtelijke strafbaarstelling is voldaan, moet 

nagegaan worden of men niet heeft aangezet tot het hierboven omschreven laakbare gedrag.  

Het gaat wel degelijk om aanzetten tot directe discriminatie zoals gedefinieerd in de wet.  De 

schending van het legaliteitsbeginsel door de definiëring van het onderliggende begrip 

“directe discriminatie” en de strafbaarstelling van het plegen van directe discriminatie, tast 

onvermijdelijk de omschrijving van het aanzetten tot directe discriminatie aan.  Directe 

discriminatie is immers een constitutioneel element van het misdrijf.  In overeenstemming met 

de definities van de wet moet men aanzetten tot het opzettelijk ongunstiger behandelen van 

iemand, ten aanzien van een ander, die zich in een vergelijkbare situatie bevindt, maar die 

beter wordt, is of zou worden behandeld dan die iemand, en dit op basis van één van de 

beschermde criteria, en zonder dat dit onderscheid kan worden verantwoord op grond van de 

bepalingen van de bestreden wetten beschouwen als een strafbaar aanzetten tot opzettelijke 

discriminatie.  Een dergelijke vage strafbaarstelling schendt kennelijk het legaliteitsbeginsel.   
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267. Met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit het internationaal verdrag 

inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie verwijzen verzoekers naar wat zij 

eerder reeds schreven over internationaalrechtelijke verplichtingen.  Daarbij komt dat artikel 4 

van het racismeverdrag contradictorisch is omdat het enerzijds bepaalt dat Staten de 

verplichting tot inachtneming van de beginselen vervat in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 5 van 

dit Verdrag, op zich nemen,  en anderzijds in de lezing van de ministerraad in artikel 4a zou 

vereisen dat het legaliteitsbeginsel, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

vereniging worden afgeschaft. 

 

268. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift.  Uit het bovenstaande 

volgt dat het vierde onderdeel gegrond is.   

 

 

Vijfde onderdeel: de opzettelijke indirecte discriminatie 
 

269. De ministerraad beweert dat het begrip voldoende duidelijk is en stelt dat het feit dat 

men zich van de “[in]directe discriminatie bewust moet zijn” impliceert dat het 

legaliteitsbeginsel niet kan zijn geschonden en stelt dat verzoekers de opportuniteit van de 

strafbaarstelling betwisten en niet de grondwettigheid.  

 

270. Verzoekers verwijzen naar hun verzoekschrift en naar wat zij bij het vierde onderdeel 

van dit middel hebben uiteengezet.  De argumentatie van verzoekers geldt onverkort, met dien 

verstande dat voor indirecte discriminatie de rechtsonderhorige nog de bijkomende afweging 

zal moeten maken of een bepaalde op het eerste zich neutrale bepaling, maatstaf of 

handelwijze van de rechtsonderhorige niet bij toeval  personen gekenmerkt door een bepaald 

beschermd criterium, in vergelijk met andere personen bijzonder kan benadelen.  Dit schendt 

kennelijk het legaliteitsbeginsel.  

 

271. Verzoekers merken nogmaals op dat iedereen wordt gekenmerkt door meer dan één 

bepaald beschermd criterium.  

 

272. Verzoekers merken daarenboven op dat het aanzetten tot indirecte discriminatie naast 

het legaliteitsbeginsel ook de vrije meningsuiting schendt, dat zij dit in hun verzoekschrift 

hebben betoogd en dat de ministerraad dit niet betwist.  

 

273. Hieruit volgt dat het vijfde onderdeel van het zesde middel gegrond is.  

 

 

Zesde onderdeel: de opdracht tot discrimineren 
 

274. Verzoekers verwijzen naar de argumentatie bij het vierde en vijfde onderdeel van dit 

middel die a fortiori van toepassing is op de opdracht tot discrimineren en verwijzen eveneens 

naar hun verzoekschrift.  Daarenboven is in tegenstelling tot wat de ministerraad schrijft op 

geen enkele wijze opzet vereist voor de opdracht tot discrimineren en geldt zoals hoger 

uiteengezet de optelsom van opzetten van de ministerraad niet.  Verzoekers blijven er ook bij 
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dat het strafbaar stellen van opdracht tot opdracht tot opdracht (x n) van discrimineren 

kennelijk het legaliteitsbeginsel schendt.    

 

275. Hieruit volgt dat het zesde onderdeel gegrond is.  

 

Zevende onderdeel: de intimidatie 
 

276. Verzoekers stellen vast dat de ministerraad niet betwist dat ook onopzettelijke 

intimidatie, dit is het onopzettelijk maar ongewenst gedrag dat met één van de beschermde 

criteria verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt 

aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 

wordt gecreëerd, strafbaar is.  

 

277. De formeel burgerlijke strafbaarstelling van intimidatie schendt in elk geval het 

legaliteitsbeginsel zoals uiteengezet in het verzoekschrift.   

 

278. De strafbaarstelling van het aanzetten tot ongewenst gedrag [naar verzoekers 

veronderstellen, gedrag dat ongewenst is door het vermeende slachtoffer] dat verband houdt 

met een van de beschermde criteria en tot doel of gevolg dat de waardigheid van de persoon 

wordt aangetast en een bedreigende etc. omgeving wordt gecreëerd schendt eveneens het 

legaliteitsbeginsel.  In dit verband verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift en merken zij 

op dat hun argumentatie niet ten gronde wordt betwist.  De ministerraad schrijft wel dat de 

rechter rekening zal houden met objectieve gegevens en dat subjectieve gegevens niet 

volstaan, maar toont dat niet aan.  Gelet op de formulering van de strafbaarstelling is de 

beoordeling of aan de voorwaarden van de strafbaarstelling is voldaan noodzakelijk subjectief 

(nl. wat is een bedreigende omgeving, wat is een vijandige, een beledigende, vernederende, 

kwetsende omgeving, wat is ongewenst gedrag, en wat tast de waardigheid van de persoon 

aan? En wat niet? Is er iets subjectiever dan “wensen” en “gewenst zijn”? Wanneer is er ‘een 

verband’ met een beschermd criterium?).  

 

279. Het zevende onderdeel is gegrond.  

 

 

Achtste onderdeel: schending van artikel 14 van de Grondwet. 
 

280. De verzoekers verwijzen naar hun uiteenzetting in hun verzoekschrift waarop niet 

ernstig wordt geantwoord en handhaven in het bijzonder dat het opnemen van het begrip 

‘redelijk’ geen plaats heeft in het strafrecht – men mag niet straffen voor gedrag dat louter 

‘onredelijk’ is, en dat wel doen schendt het legaliteitsbeginsel omdat het onvoorspelbaar is 

wat wel en niet als redelijk kan beschouwd worden.  Hierbij komt overigens dat een 

discriminatie wordt ingevoerd tussen mensen die met gehandicapten in contact komen en 

mensen die niet met gehandicapten in contact komen, en dat de bepaling wegens de 

strafbaarstelling extra aanmoedigt contact met gehandicapten te mijden.   De schending van 

het legaliteitsbeginsel valt dus op geen enkele wijze te verantwoorden.  

 

281. Het achtste onderdeel van het middel is dus gegrond.   
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282. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Negende middel: schending van de vrijheid van meningsuiting, verspreidingsvrijheid en 
vrijheid van vereniging door het algemeen discriminatieverbod en de 
aanzettingsverboden 
 
1. Het middel is ontvankelijk 
 

283. Opnieuw werpt de ministerraad de exceptio obscuri libelli op en stelt de ministerraad 

dat de bestreden bepalingen geen onderscheid bevatten tussen de vrijheid van meningsuiting 

van religieuzen en die van andere burgers.  De Vlaamse regering betwist noch de 

ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het middel.  

 

284. De (overigens onterechte) opmerking van de ministerraad is een opmerking ten gronde 

en kan dus niet leiden tot de onontvankelijkheid van het eerste onderdeel, en ook niet van het 

middel.   

 

285. Verzoekers hebben ook niet gesteld dat de bestreden bepalingen een onderscheid 

bevatten tussen de vrijheid van meningsuiting van religieuzen en die van andere burgers.  

Verzoekers hebben gesteld dat de vrijheid van meningsuiting als onderdeel van de vrijheid 

van eredienst is geschonden door de bestreden bepalingen; dat uit het gelijkheidsbeginsel 

volgt dat andere dan religieus gelovige burgers recht hebben op dezelfde vrijheden als 

religieus gelovige burgers, in het bijzonder op een vrijheid van meningsuiting met eenzelfde 

draagwijdte als de vrijheid van meningsuiting als element van de vrijheid van eredienst, en dat 

bijgevolg ook de vrijheden van andere dan religieus gelovige burgers worden geschonden 

door de bestreden bepalingen. 

 

286. Het middel is bijgevolg ontvankelijk (en zoals in het randnr. hierboven uiteengezet, 

gegrond).  

 

 

Eerste onderdeel – schending van de vrijheid van meningsuiting, geweten, godsdient, 
de vrijheid van petitie en verspreidingsvrijheid, de vrijheid van vereniging en de 
vrijheid zich cultureel en maatschappelijk te ontplooien – in het algemeen 
 

287. De ministerraad betwist dat de strafbaarstelling te ruim is en dat de grondwettelijke 

vrijheden worden geschonden.  Verzoekers merken op dat de ministerraad niet het volledige 

onderdeel betwist en verwijzen in eerste instantie naar hun verzoekschrift.  

 

288. Met betrekking tot de veel te ruime strafbaarstelling stelt de ministerraad dat de term 

“aanzetten tot” niet te ruim is, dat het aanzetten tot wetens en willens moet gebeuren, en dat 

het voorbeeld van verzoekers slecht is gekozen.  Verzoekers verwijzen naar wat ze eerder al 

uiteengezet hebben, onder meer in het vijfde en achtste middel.  

 

289. Daarenboven heeft een politicus die pleit voor een vermogensbelasting wel degelijk 

wetens en willens de bedoeling anderen ertoe aan te zetten te discrimineren c.q. anderen ertoe 

aan te zetten opdracht te geven te discrimineren.  Met name zal die politicus de bedoeling 

hebben dat dergelijke maatregelen worden gestemd door het parlement en in een later stadium 
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worden uitgevoerd door de regering en de fiscale administratie (waarvan de ambtenaren zich 

blootstellen aan bijkomende strafverzwaringen) en toegepast door de hoven en rechtbanken.  

 

290. Uit de bestreden bepalingen blijkt overigens op geen enkele manier dat het “aanzetten 

tot” wetens en willens moet gebeuren.  

 

291. Voor zover er al iets wetens en willens zou moeten gebeuren, dan zullen het die 

materiële handelingen zijn die het “aanzetten tot” uitmaken.  Zo zal iemand die wetens en 

willens een boek van Darwin verkoopt, voldoen aan het ‘wetens en willens’ criterium waarvan 

de ministerraad stelt dat het van toepassing is.  Aldus legt het “wetens en willens” criterium 

geen bijkomende voorwaarde op aan de strafbaarstelling en is het argument van de 

ministerraad dat het ‘aanzetten tot’ wetens en willens moet gebeuren, niet relevant.  

 

292. Met betrekking tot de termen haat en geweld verwijst de ministerraad naar Uw arrest 

nr. 157/2004, overweging B.50.  In de daaropvolgende overweging B.51 stelde Uw Hof 

evenwel:   

 

B.51. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt tenslotte dat het om een opzettelijk 

misdrijf gaat.  Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat er sprake moet zijn van 

bijzonder opzet.  Wegens de draagwijdte die moet worden gegeven aan de termen 

aanzetten, discriminatie, haat en geweld, mag het niet gaan om een misdrijf waarvan 

het bestaan zou worden aangenomen vanaf het ogenblik dat de materiële elementen 

ervan aanwezig zijn.  Integendeel, om te kunnen spreken van een misdrijf dient het 

specifieke morele element dat vervat is in de termen zelf die in de wet worden 

gehanteerd, te zijn aangetoond.  

 

Door de vereiste dat er sprake moet zijn van een bijzondere wil aan te zetten tot 

discriminatie, haat of geweld, wordt uitgesloten dat, indien geen sprake is van zulk 

een aanzetten, het verspreiden van pamfletten strafbaar zou kunnen worden gesteld. 

(…); hetzelfde moet gelden voor grappen, spottende uitlatingen, meningen en elke 

uiting die, bij gebrek aan het vereiste bijzondere opzet, behoort tot de vrijheid van 

meningsuiting.  Tijdens de debatten in de Senaat werd immers expliciet het volgende 

verklaard:  

 

“De minister vraagt akkoord te gaan met de stelling dat elk onderscheid dat is 

gebaseerd op de uitoefening van een vrijheid die in de Grondwet is ingeschreven, 

niet vervolgd kan worden als een daad van discriminatie.  Dergelijk onderscheid 

wordt dan ambtshalve ontoelaatbaar geacht.  Het is niet de bedoeling van 

voorliggende wet de grondwettelijke bepalingen met de voeten te treden.” 

 

Die eensgezindheid is tot uiting gekomen in artikel 3 van de wet, dat bepaalt dat 

deze geen afbreuk doet aan de bescherming en de uitoefening van de in de Grondwet 

en in de internationale mensenrechtenconventies opgenomen fundamentele rechten en 

vrijheden.” 

 

(Uw Hof, arrest nr. 157/2004, randnr. B.51, eigen onderlijning) 
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293. Verzoekers merken op dat (i) de voorliggende strafbepalingen geen bijzonder opzet of 

specifiek moreel element vereisen, en zulks alleszins niet bepalen; (ii) de bescherming van 

artikel 3 van de vorige wet van 2003 niet terug te vinden is in de nu bestreden bepalingen, en 

de gewone hoven en rechtbanken niet bevoegd zijn wetten te toetsen aan de grondwet, (iii) 

onder de bepalingen van de huidige wet het verspreiden van pamfletten, spottende meningen, 

grappen en polemische teksten wel degelijk strafbaar is, of tenminste wordt geacht dat te zijn.   

Verzoekers verwijzen in dit verband naar de stellingname van het CGKR in verband met het 

collagefilmpje ‘Fitna’ van de Nederlander Geert Wilders (zie ook 

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=32, op 10 april 2008, waar 

het Centrum afsluit met bewoordingen die, mochten ze omgekeerd gebruikt worden om 

(terecht of onterecht) te waarschuwen tegen pornografie of Islam-extremisme, allang een 

Nazi-vergelijking hadden opgeleverd:  

 

“Ieder van ons moet waakzaam blijven voor zulke boodschappen en in het bijzonder 

weigeren zelf zulke boodschappen op een gelijkaardige manier te verspreiden.  

Hiervoor kan men een beroep doen op het Centrum en het verwittigen zodra men 

geconfronteerd wordt met gevallen die aanzetten tot haat en/of discriminatie.”  

 

294. Hieruit volgt dat de betwiste termen te vaag en te ruim zijn.  

 

295. Verzoekers merken tot slot op dat zij de strafbaarstelling van het daadwerkelijk 

aanzetten tot geweld (d.i. met het bijzondere opzet dat ook effectief geweld zal gepleegd 

worden) niet aanklagen.  

 

296. De ministerraad beweert voorts dat geen grondwettelijke vrijheden worden 

geschonden door de bestreden bepalingen.  

 

297. Verzoekers verwijzen vooreerst naar hun verzoekschrift en herhalen dat de vrijheid 

van meningsuiting, de verspreidingsvrijheid en de vrijheid van vereniging manifest zijn 

geschonden en dat de ministerraad iets anders niet aantoont.  Met betrekking tot de verwijzing 

van de ministerraad naar arrest nr. 157/2004 van Uw Hof verwijzen verzoekers naar wat ze 

hoger schreven bij de behandeling van de gebruikte begrippen en het weglaten van de 

garanties die in de vorige wet bepaald waren in artikel 3 en met betrekking tot het vereiste van 

een bijzonder opzet.  

 

298. Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het negende middel gegrond is.  

 

 
Tweede onderdeel - schending van art. 25 lid 2 Grondwet 
 
299. Verzoekers merken opnieuw op dat het de gewone rechter niet toekomt wetten aan de 

grondwet te toetsen. In dit tweede onderdeel klagen verzoekers niet enkel - zoals de 

ministerraad lijkt te denken - de schending van de vrijheid van meningsuiting aan maar vooral 

de schending van het aansprakelijkheidsregime van artikel 25 lid 2 van de Grondwet.  

Daarenboven vinden verzoekers de bedenking van de ministerraad dat “de stelling van 

verzoekers erop [lijkt] neer te komen dat telkens de wetgever grenzen stelt aan de vrijheid 
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van meningsuiting, hij ook nog eens moet herhalen dat artikel 25 lid 2 van toepassing is” 

misplaatst. Verzoekers zouden liever zien dat de wetgever de vrijheid van meningsuiting en 

artikel 25 lid 2 van de Grondwet respecteert en dat bijkomende kwalificaties niet nodig 

zouden zijn.  Tot slot verwijzen verzoekers met betrekking tot de verwijzing van de 

ministerraad naar zijn bespreking van het tiende middel eveneens naar hun argumentatie met 

betrekking tot het tiende middel.  

 
300. Het tweede onderdeel van het negende middel wordt niet ernstig betwist en is dus 

gegrond.  
 
 

Derde onderdeel – wat betreft het aanzetten tot discriminatie jegens groepen in het 
bijzonder 
 

301. De ministerraad beantwoordt de opmerking van verzoekers dat ‘groepen’ alsdusdanig 

geen rechten hebben niet en betwist het derde onderdeel dus niet ernstig.  Daarenboven is 

nergens gedefinieerd wat een groep is en is de strafbaarstelling dus niet enkel disproportioneel 

maar ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel.  Voor het overige verwijzen verzoekers naar 

hetgeen elders in deze memorie en in hun verzoekschrift werd uiteengezet.  

 

302. Het derde onderdeel van het negende middel is gegrond.  

 

 

Vierde onderdeel –  geen rechtvaardiging met betrekking tot het grootste aantal van de 
beschermde criteria – afwezigheid van maatschappelijke noodzaak 
 
303. Noch in de argumentatie van het vierde onderdeel van het negende middel, noch in de 

argumentatie bij het vierde onderdeel van het achtste middel waar de ministerraad naar 

verwijst, wordt enige verantwoording of rechtvaardiging met betrekking tot het grootste aantal 

van de beschermde criteria aangehaald.  De ministerraad beperkt zich ertoe te stellen dat de 

wetgever zelf vaststelt welk gedrag strafrechtelijk wordt gesanctioneerd.  De ministerraad 

spreekt zichzelf vervolgens tegen door op blz. 70 te schrijven dat “de wetgever dus van 

oordeel [moet] zijn dat een bepaalde strafbaarstelling redelijk is” en op blz. 76 dat het “enkel 

vereist is dat de door de wetgever gemaakte keuzes redelijk kunnen worden verantwoord”.  

Verzoekers klagen net aan dat er geen redelijke verantwoording is van die keuzes en dat de 

ministerraad die keuzes ook niet redelijk poogt te verantwoorden.  De ministerraad antwoordt 

niet ernstig op het vierde onderdeel. 

 

304. Het vierde onderdeel van het negende middel wordt niet ernstig betwist en is gegrond.  

 
305. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Tiende middel – het loutere opiniedelict van art. 21 racismewet 
 
1. Het tiende middel is ontvankelijk 
 
306. De ministerraad stelt dat het tiende middel niet aantoont waarom artikel 21 van de 
racismewet de aangehaalde bepalingen schendt en daarom onontvankelijk is.  Verzoekers 
tonen dat vanzelfsprekend wel aan; de ministerraad heeft zeven bladzijden nodig voor zijn 
verweer ten gronde.  De ministerraad stelt voorts dat de argumentatie met betrekking tot de 
inbreuk op het censuurverbod onontvankelijk zou zijn omdat artikel 18 van de racismewet 
niet is opgenomen in de lijst van door het tiende middel bestreden bepalingen.  Artikel 18 van 
de racismewet wordt evenwel expliciet vermeld in het vierde onderdeel van het tiende middel 
en de samenhang met artikel 21 is overduidelijk.  Er is daarenboven geen formele verplichting 
van Uw Hof om de bestreden bepalingen voorafgaand aan het middel limitatief op te sommen 
onder de titel van het middel.  Het is voldoende dat de bestreden bepalingen voldoende 
duidelijk worden geïdentificeerd en bestreden, en daaraan is voldaan.  
 
307. De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 
tiende middel.   
 
308. De betwisting van de partiële ontvankelijkheid door de ministerraad is niet ernstig.  

 

309. Het tiende middel is in zijn geheel ontvankelijk.  
 
 
2. Het tiende middel is gegrond 
 

Eerste onderdeel – schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet  
 

310. Op de stelling van verzoekers dat het invoeren van een opiniedelict in artikel 21 van de 

racismewet een artikel 10 en 11 van de Grondwet schendt omdat geen opiniedelict wordt 

ingevoerd in de genderwet en de discriminatiewet, antwoordt de ministerraad volledig naast 

de kwestie met een tendentieuze opsomming van de toepassingsvoorwaarden van het 

opiniedelict.  In de laatste paragraaf van pagina 77 stelt de ministerraad dat de wetgever de 

strafrechtelijke regimes van de oude racismewet, de oude genderwet en de oude 

discriminatiewet zoveel mogelijk wilde harmoniseren en koos voor een matiging van de 

strafrechtelijke sanctionering.  Dat verklaart evenwel niet waarom nu een volstrekt nieuwe 

strafbaarstelling wordt ingevoerd in de racismewet, die niet terug te vinden is in de genderwet 

of de discriminatiewet, en die daders van opiniedelicten die verband houden met de door de 

racismewet beschermde criteria zeer ernstig discrimineert ten aanzien van personen die 

dezelfde handelingen stellen met betrekking tot beschermde criteria uit de genderwet en de 

discriminatiewet.   

 

311. Voorts verwijst de ministerraad opnieuw naar internationaalrechtelijke verplichtingen.  

Verzoekers verwijzen vooreerst naar wat ze in dit verband reeds uiteengezet hebben, en 

voegen daaraan toe dat geen enkele internationale verplichting de discriminatoire 

strafbaarstelling van een opiniedelict oplegt, en dat daarentegen verschillende internationale 

verplichtingen dergelijke strafbaarstelling verbieden.  
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312. De ministerraad herhaalt tot slot dat enkel vereist is dat de keuzes van de wetgever met 

betrekking tot het strafrecht redelijkerwijze moeten kunnen worden verantwoord maar laat na 

dergelijke verantwoording ook aan te reiken.  

 

313. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar hun verzoekschrift.  

 

314. Nu het eerste onderdeel van het tiende middel niet ernstig wordt betwist, volgt dat het 

eerste onderdeel van het tiende middel gegrond is.  
 
 

Tweede onderdeel – schending van het legaliteitsbeginsel en artikel 14 van de Grondwet 
 

315.  Verzoekers verwijzen eveneens naar wat zij eerder hebben geschreven met betrekking 

tot het onaanvaardbaar zijn van een zogenaamd criterium en verwijzen voor het overige naar 

hun verzoekschrift.  De ministerraad toont niet aan dat een rechtsonderhorige op voorhand kan 

weten of de individuele leden van de groepen jegens wie hij zijn “superioriteit uitdraagt” al of 

niet tot hetzelfde “zogenaamde ras” behoren, in welk geval die rechtsonderhorige strafbaar zal 

zijn, of zij daarentegen eventueel “fysieke of genetische eigenschappen” of een geloof of 

levensbeschouwing zullen delen, in welk geval hij dat (terecht) niet zal zijn.   

 

316. het tweede onderdeel van het tiende middel is gegrond.  

 

 

Derde onderdeel – schending van art. 19, 23, 25 en 26 van de Grondwet, op zichzelf 
genomen en samen gelezen met artikel 10 en 11 van het EVRM en artikel 18, 19, 21 en 
22 van het BUPO-verdrag, van artikel 1 tot 4 het van het decreet met grondwettelijke 
waarde van het voorlopig bewind van 16 oktober 1830 over de vrijheid van drukpers, 
van woord en van onderricht en van art. 1 tot 3 en 5 van het decreet met 
grondwettelijke waarde van het voorlopig bewind van 16 oktober 1830 over de vrijheid 
van vereniging. 
 

317. De ministerraad verwijst opnieuw naar internationaalrechtelijke verplichtingen.  Zoals 

verzoekende partijen reeds hebben uiteengezet kunnen deze niet gebruikt worden als excuus 

voor inbreuken op fundamentele rechten en vrijheden.  Specifiek met betrekking tot de 

internationale conventie inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 

verwijzen verzoekers daarenboven naar het door België bij dat verdrag gemaakte voorbehoud 

met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting.  Daarnaast verwijzen verzoekers naar hun 

argumentatie met betrekking tot het achtste middel en het eerste onderdeel van het negende 

middel.  

 

318. Verzoekers betwisten ten stelligste dat de afwezigheid van de strafbepaling de 

mogelijkheid openlaat tot het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting op een dergelijke 

wijze dat de 'basisbeginselen van een democratische samenleving worden bedreigd en dat 

daardoor onaanvaardbare schade wordt berokkend aan derden'.  De ministerraad maakt in het 

geheel niet aannemelijk dat een dergelijke bedreiging van de basisbeginselen van de 

democratische samenleving op dit ogenblik bestaat en de verregaande inperking van de 



 
 

88 

vrijheid van meningsuiting en de andere aangehaalde bepalingen die worden geschonden 

noodzakelijk maakt.  

 

319. De ministerraad merkt op dat in de parlementaire voorbereiding werd geopperd dat de 

term “verspreiden” niet zou mogen worden begrepen als “verspreiden” in de dagdagelijke 

betekenis van het woord, maar betrekking heeft op de omstandigheden vermeld in artikel 444 

Sw.  De uitleg van de minister aan de kamercommissie, dat het in werkelijkheid niet om 

verspreiden zou gaan, maar om verspreiden in de omstandigheden bedoeld in artikel 444 Sw. 

overtuigt niet.  Mocht dat zo zijn, dan had de wetgever dat erbij moeten schrijven, zoals bij de 

aanzettingsmisdrijven is gebeurd.   Dit zou er trouwens niet aan verhelpen dat de geschonden 

grondwettelijke rechten en vrijheden geschonden blijven (zie ook de bespreking van de 

aanzettingsmisdrijven).   

 

320. De verwijzing van de ministerraad naar de vereiste van bijzonder opzet in de 

strafbaarstelling is niet wat ze lijkt: tijdens de parlementaire voorbereiding werd enkel 

aangehaald dat Uw Hof dergelijk bijzonder opzet vereist.  Dergelijk bijzonder opzet is niet in 

de wet vermeld.   

 

321. Verzoekers herhalen eveneens dat de gewone rechters de wet niet mogen toetsen aan 

de Grondwet en dat een “grondwetsconforme interpretatie” niet mag indruisen tegen de klare 

en ongrondwettelijke tekst van de wet.  Het gaat niet op dat de ministerraad voortdurend zegt 

dat de wet toch ondergeschikt is aan de Grondwet, dus dat het niet uitmaakt dat de Grondwet 

wordt geschonden.   

 

322. Daarenboven ontstaat een nieuwe schending van het legaliteitsbeginsel doordat 

blijkbaar zoveel verschillende interpretaties nodig en mogelijk zijn om te achterhalen wat de 

wetgever nu precies heeft bedoeld.  Zo wordt met 'verspreiden' niet 'verspreiden' bedoeld, 

maar iets dat lijkt op het Engelse 'dissemination' (dat nochtans ook gewoon verspreiden is), of 

nog eigenlijk 'verspreiden in de omstandigheden bepaald in artikel 444 Sw.',  ook al staat dat 

niet in de wet.  Bij de strafbaarstelling moet men daarenboven zelf een bijzonder opzet 

verzinnen, omdat Uw Hof heeft gesteld dat dat zo hoort.  Voorts moeten de bepalingen die 

zouden kunnen de grondwet schenden dan maar grondwetsconform geïnterpreteerd worden.   

Daarbij komt dat tegen de strikte interpretatie van de strafwet in, de ministerraad blijkbaar 

oordeelt dat onder 'verspreiden' ook moet worden begrepen: “intellectueel voorstaan als 

auteur.” Dit alles is zowel voor juristen als voor de gewone rechtsonderhorige volstrekt 

onbegrijpelijk en alleszins onvoorspelbaar.  

 

323. Uit het bovenstaande blijkt dat het derde onderdeel van het tiende middel gegrond is.  

 

 

Vierde onderdeel: schending van art. 25 lid 2 en 26 van de Grondwet 
 

324. De ministerraad stelt opnieuw dat verzoekers mee artikel 18 van de racismewet 

aanklagen en werpt de onontvankelijkheid op omdat artikel 18 van de racismewet niet werd 

opgenomen bij de bestreden bepalingen onder de hoofding van het tiende middel.  Nochtans is 

dat geen verplichting en wordt artikel 18 van de racismewet expliciet vermeld in dit vierde 

onderdeel, en blijkt uit het verweer van de ministerraad dat die heel goed heeft begrepen dat 
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artikel 18 van de racismewet mee wordt geviseerd.  Ook het vierde onderdeel van het tiende 

middel is dus ontvankelijk.  

 

325. Opnieuw stelt de ministerraad dat tijdens de parlementaire voorbereiding werd 

bevestigd dat artikel 21 maar op een grondwetsconforme manier moet worden geïnterpreteerd.  

Om hogervermelde redenen is deze uitleg niet afdoende.   

 

326. Verzoekers merken met betrekking tot Uw arrest nr. 157/2004, waar de ministerraad in  

de laatste paragraaf op blz. 82 van zijn memorie opnieuw naar verwijst, opnieuw op dat artikel 

3 van de oude discriminatiewet van 2003 de gewone hoven en rechtbanken de mogelijkheid 

bood een afweging te maken tussen de grondwettelijk bepaalde fundamentele rechten en 

vrijheden en de bepalingen van de toenmalige discriminatiewet.   Hoewel die situatie juridisch 

allesbehalve bevredigend was en eveneens de gewone hoven en rechtbanken opzadelde met 

het maken van een afweging waartoe zij gebruikelijk niet bevoegd en toegerust zijn, was die 

verkieslijk boven de huidige waar die mogelijkheid zelfs niet bestaat.  Artikel 19 van de oude 

discriminatiewet bepaalde daarnaast enkel een stakingsverbod en niet, zoals nu worden 

bestreden, een stakingsverbod gekoppeld aan de invoering van een opiniedelict.  

 

327. Inderdaad kan de vrijheid van vergadering aan beperkingen worden onderworpen die 

noodzakelijk en proportioneel zijn.  Dat is hier niet het geval.  De beperkingen zijn 

disproportioneel door hun zeer ruime en vage toepassingsgebied en het blijkt uit alles dat de 

wetgever en ministerraad zelf niet goed begrijpen wat bijvoorbeeld met 'verspreiden' of (al 

dan  niet zogenaamd) ras wordt bedoeld.  Tot slot is het risico op de totstandkoming van een 

'discriminerend of op segregatie gericht beleid' minstens eerder beperkt en wordt dit alleszins 

niet aannemelijk gemaakt door de ministerraad.  

 

328.  Voor het overige verwijzen de verzoekende partijen naar hun verzoekschrift, stellen zij 

vast dat dit niet volledig werd beantwoord door de ministerraad, verwijzen de verzoekers ook 

naar de argumentatie ontwikkeld in de memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van 

Advocaten bij de Balie te Brussel en anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen 

van het middel gegrond zijn, het middel in zijn geheel gegrond is. 
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Elfde middel – het medewerkings- en lidmaatschapsmisdrijf van artikel 22 racismewet 
 

329. De ministerraad stelt dat Uw Hof niet bevoegd is om decreten met grondwettelijke 

waarde te toetsen en dat het vijfde onderdeel van het elfde middel om die reden 

onontvankelijk is.   

 

330. De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 

middel.  

 

331. Verzoekers merken op dat het decreet grondwettelijke waarde heeft en dat Uw Hof 

reeds voor de uitbreiding van zijn bevoegdheden tot de bepalingen van Titel II van de 

Grondwet de overige fundamentele rechten en vrijheden in zijn oordeelsvorming betrok, in 

samenhang gelezen met artikel 10 en 11 van de Grondwet, en dat er geen reden is waarom Uw 

Hof geen rekening zou houden met de schending door de bestreden bepaling van het decreet 

met grondwettelijke waarde.  

 

332. Het vijfde onderdeel van het elfde middel is dus alleszins ontvankelijk. 

 

333. De ministerraad maakt vooreerst een aantal algemene opmerkingen.  Volgens de 

ministerraad is lidmaatschap van een vereniging of groep die discriminatie bedrijft niet langer 

strafbaar.  De ministerraad verwijst opnieuw naar internationaalrechtelijke verplichtingen.  

Daarnaast stelt de ministerraad dat verzoekers de bal misslaan omdat zij zouden geloven dat 

men voor onopzettelijke medewerking strafbaar kan zijn.  Ook zou volgens de ministerraad 

niemand strafbaar kunnen zijn voor iets dat op zich niet strafbaar is.  

 

334. Verzoekers zien niet in op welke wijze het gegeven dat de kwalificatie van het gedrag 

van de groep is verschoven van 'discriminatie bedrijven' naar 'discriminatie verkondigen' 

relevant is.  Verzoekers betwisten dat de strafbaarstelling is beperkt en al zeker dat deze is 

verduidelijkt.  Daarenboven is de nu bestreden bepaling van tel en niet artikel 3 van de oude 

racismewet.  

 

335. Verzoekers herhalen dat de wetgever zich niet vermag te verbergen achter 

internationale verplichtingen, te meer niet daar de geschonden grondwettelijke rechten en 

vrijheden zelf ook door internationale verplichtingen worden gewaarborgd.  

 

336.  Ongeacht de parlementaire voorbereiding bepaalt de wet niets over het vereiste opzet.  

De parlementaire voorbereiding stelt overigens dat het misdrijf geen bijzonder opzet vereist, 

maar enkel een algemeen opzet, nl. dat de beklaagden wetens en willens handelen.  Dit wetens 

en willens betekent echter niet dat de beklaagde niet 'te goeder trouw' kan zijn.  'Willens en 

wetens' (dat niet in de wet staat) slaat in de interpretatie van de memorie van toelichting en de 

ministerraad enkel op het verlenen van medewerking en niet op de zeer vaag gekwalificeerde 

activiteiten van de groep of vereniging.  Een individuele rechtsonderhorige is niet bijzonder 

goed geplaatst om te oordelen of een vereniging nu wel of niet kennelijk of slechts gewoon en 

herhaaldelijk of slechts één of enkele keren discriminatie 'verkondigt' of niet, en of dat 

gebeurde in de omstandigheden van artikel 444 Sw. of niet.   
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337. De stelling van de ministerraad dat niemand strafbaar kan zijn voor medewerking aan 

iets dat op zichzelf niet strafbaar is strookt opnieuw niet met de klare tekst van de wet en gaat 

in tegen de strikte interpretatie van de strafwet (die een onderdeel is van het 

legaliteitsbeginsel).  Als het aanzetten tot discriminatie het misdrijf is, bedoelt de wetgever 

met 'verkondigen van' discriminatie en segregatie iets anders.  De ministerraad heeft zelf het 

onderscheid van strafbaarstelling met artikel 3 van de oude racismewet benadrukt (dat 

voorheen de vereniging of groep racistische discriminatie moest bedrijven en nu niet meer).  

Het argument dat oudere rechtspraak bepaalde dat de vereniging of groep zelf strafbare 

handelingen diende te stellen geldt dus nu niet.  Dat het volgens de ministerraad niet vereist is 

dat de groep zelf vervolgd of veroordeeld wordt voor dat misdrijf schept een nieuwe 

discriminatie; met name tussen de persoon die medewerking verleent en veroordeeld kan 

worden (en dus mogelijk ook alleen kan opdraaien voor eventuele burgerlijke 

schadevergoedingen) en de groep of vereniging die kan vrijgesproken worden.  
 
338. Verzoekers merken op dat overige argumenten door de ministerraad niet worden 

beantwoord. 

 

 

Eerste onderdeel – schending van het gelijkheidsbeginsel – naar het criterium  
 

339. Op de stelling van verzoekers dat het medewerkingsdelict in artikel 22 van de 

racismewet een artikel 10 en 11 van de Grondwet schendt omdat geen medewerkingsdelict 

wordt ingevoerd in de genderwet en de discriminatiewet, antwoordt de ministerraad dat de 

wetgever de strafrechtelijke regimes van de oude racismewet, de oude genderwet en de oude 

discriminatiewet zoveel mogelijk wilde harmoniseren en koos voor een matiging van de 

strafrechtelijke sanctionering.  Dat verklaart evenwel niet waarom nu in de ene wet wel en in 

de andere wetten niet een nieuwe strafbaarstelling wordt ingevoerd.    

 

340. Zoals verzoekers eerder schreven kan de wetgever zich niet verbergen achter 

internationale verplichtingen die evengoed de strafbaarstelling van artikel 22 verbieden;  

 

341. De door de wetgever gemaakte keuzes worden niet redelijk verantwoord en de 

ministerraad doet ook geen poging aan te tonen dat deze redelijk werden verantwoord maar.  

 

342. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift en uit het 

bovenstaande volgt dat het eerste onderdeel van het elfde middel gegrond is.   

 

 

Tweede onderdeel – schending van het gelijkheidsbeginsel – naar de hoedanigheid van 
diegene aan wie medewerking wordt verleend 
 

343. Anders dan de ministerraad beweert bevatten de bestreden bepalingen geen formeel 

strafrechtelijke strafbaarstelling van het 'verkondigen' van discriminatie op zich en druist een 

andere opvatting in tegen de strikte interpretatie van de strafwet.   
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344. Verzoekers wijzen erop dat voor zover bedrijf geen juridisch concept is, hetzelfde kan 

worden gesteld met betrekking tot groep en tal van andere neologismen uit de bestreden 

bepalingen (zoals onder meer 'zogenaamd ras', of 'verkondigen van discriminatie of 

segregatie').  'Bedrijfseenheid' en 'onderneming' zijn juridische concepten die voor zover als 

nodig wat verzoekers betreft synoniem zijn met bedrijf voor de doeleinden van het elfde 

middel.  

 

345. Om hoger uiteengezette redenen is de rechtspraak rond het oude artikel 3 van de oude 

racismewet niet relevant.  In elk geval kan men niet zomaar stellen dat een bedrijf een 

groepering op vrijwillige basis is en blijft het discriminerende onderscheid dus gelden.  Het 

discriminerende onderscheid ten aanzien van overheden blijft bestaan.    

 

346. Nog specifiek met betrekking tot overheden merken verzoekers op (i) de 

strafbaarstelling niet vereist dat de groep zelf strafbaar is en (ii) dat de ministerraad zelf heeft 

gesteld dat het niet vereist is dat de betrokken groep of vereniging ook daadwerkelijk wordt 

veroordeeld of vervolgd.  Het argument van de ministerraad dat het misdrijf niet kan worden 

vastgesteld voor wat betreft medewerking aan discriminerende overheden omdat overheden 

zelf niet strafbaar zijn gaat dus alleszins niet op en de discriminatie blijft bestaan.  

 

347. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift.  Het tweede onderdeel 

van het elfde middel is dus alleszins gegrond.  

 

 

Derde onderdeel – schending van het legaliteitsbeginsel  
 

348. De ministerraad stelt dat verzoekers niet aanduiden waarom artikel 22 het 

legaliteitsbeginsel schendt.  Nochtans doen zij dit in randnummer 306 van hun verzoekschrift 

en werd dit hoger nog uiteengezet bij de behandeling van het vereiste van opzet in de 

algemene bespreking van het elfde middel.  Een individuele rechtsonderhorige is niet 

bijzonder goed geplaatst om te oordelen of een vereniging nu wel of niet kennelijk of slechts 

gewoon en herhaaldelijk of slechts één of enkele keren discriminatie 'verkondigt' of niet, en of 

dat gebeurde in de omstandigheden van artikel 444 Sw. of niet.  Gelet op de uitleg die de 

ministerraad geeft aan het begrip 'verspreiden' in artikel 21 van de racismewet is het niet 

duidelijk wat dan precies met 'verkondigen' wordt bedoeld.  Daarenboven is het ook niet 

duidelijk wat nu precies onder medewerking moet worden verstaan en welke handelingen als 

medewerking worden gekwalificeerd en welke niet.  

 

349. Verzoekers betwisten dat het medewerkingsdelict bestond voor de racismewet van 

2007 van kracht werd en merken op dat de ministerraad zelf nog het verschil heeft 

onderstreept met artikel 3 van de oude racismewet op blz. 84 van zijn memorie.   

 

350. Zoals verzoekers reeds uiteengezet hebben is niet vereist dat de medewerkers op de 

hoogte zijn, en is het voor de gemiddelde rechtsonderhorige quasi onmogelijk uit te maken of 

de groep of vereniging waaraan medewerking wordt verleend zich bezondigt aan het 

verkondigen van discriminatie of segregatie zoals bepaald in de wet.  Een burger is overigens 

geen rechter van zijn medeburgers.  
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351. De vergelijking met artikel 324ter §1 Sw gaat niet op.  Het gaat daar om criminele 

bendes (d.i. groepen die zich verenigd hebben met de loutere bedoeling crimineel gedrag te 

stellen en dat ook werkelijk doen.  Dergelijke bedoeling is niet vereist door artikel 22 

racismewet.)  Hier gaat het gaat (ook) om groepen of verenigingen die handelingen stellen die 

geen misdrijf uitmaken.   

 

352. Verzoekers verwijzen voor het overige naar hun verzoekschrift en merken op dat het 

derde onderdeel van het elfde middel alleszins gegrond is.  

 

 

Vierde onderdeel – schending van de vrijheid van vereniging en vergadering en van de 
vrijheid van eredienst 
 

353. De ministerraad beweert nogmaals dat onder 'verkondigen van', 'aanzetten tot' moet 

worden verstaan.  Zoals uiteengezet is dit niet het geval en druist dit in tegen de strikte 

interpretatie van de strafwet.  Het 'verkondigen' van 'discriminatie of segregatie', is niet gelijk 

aan het 'aanzetten tot' discriminatie.    

 

354. Verzoekers betwisten dat de beperking van de geciteerde vrijheden noodzakelijk zou 

zijn in gelijk welke samenleving, laat staan in een democratische.  Verzoekers zien niet in op 

welke wijze de goede naam of de rechten van anderen worden geholpen doordat het verlenen 

van medewerking aan groepen die discriminatie verkondigen wordt verboden.  Verzoekers 

zien evenmin in op welke wijze vrijheden en rechten van anderen worden beschermd door dat 

verbod.  Verzoekers begrijpen daarentegen wel goed dat het verbod ertoe strekt rechten en 

vrijheden van veel rechtsonderhorigen in te perken, en dit op een disproportionele manier, en 

zonder dat de noodzaak hiertoe is aangetoond.  

 

355. Opnieuw verwijst de ministerraad vruchteloos naar het internationale racismeverdrag, 

dat evenwel niet als excuus mag gelden en waarbij een voorbehoud werd gemaakt dat onder 

andere het 'verkondigen' van racisme dekt, daarin begrepen dus de medewerking daaraan.  

 

356. Verzoekers verwijzen tot slot naar hun verzoekschrift en stellen vast dat het vierde 

middel gegrond is.  

 

 

Vijfde onderdeel – schending van het decreet van 16 oktober 1830 over de vrijheid van 
vereniging 
 

357. Verzoekers betwisten dat de beperking op de vrijheid van vereniging proportioneel 

zou zijn en verwijzen voor het overige naar hun verzoekschrift.  Daarnaast merken zij op dat 

het verbod op preventieve beperkingen wordt geschonden door artikel 18 van de racismewet 

in samenhang met artikel 22 van de racismewet.  

 

358. Nu het vijfde onderdeel niet ernstig wordt bettwist verwijzen verzoekers naar hun 

verzoekschrift en besluiten zij dat het vijfde onderdeel van het elfde middel gegrond is.  
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Zesde onderdeel  : schending van art. 25 lid 2 Grondwet 
 
359. Net zoals bij artikel 21 van de racismewet geldt dat de gewone hoven en rechtbanken 

niet bevoegd zijn de wet aan de grondwet te toetsen, en dat de mogelijkheid van 

grondwetsconforme interpretatie, wanneer die niet in strijd is met de klare tekst, geen excuus 

biedt aan de wetgever om de grondwet te schenden.  

 

 

Zevende onderdeel - schending van art. 18 en 23 van de Grondwet op zichzelf en samen 
gelezen met art. 10 en 11 van de Grondwet 
 
360. De ministerraad beantwoordt niet dat de formulering van 'medewerking' (nu weer 

vertaald als 'steun aan de werking van') als element van de strafbaarstelling zo veelomvattend 

is dat het de facto wordt verboden nog contact te hebben met die groepen of verenigingen die 

worden geviseerd.  Dergelijk verregaand verbod is inderdaad strijdig met het verbod op de 

burgerlijke dood, dat op gelijkaardige wijze beoogde personen uit het maatschappelijk leven 

te verwijderen.   

 

361. Aangezien de ministerraad het zevende onderdeel niet ernstig betwist, is het zevende 

onderdeel van het elfde middel gegrond.  

 

 
Achtste onderdeel – schending van het vermoeden van onschuld 
 
362. De strafbaarstelling schendt het vermoeden van onschuld wel, en wel omdat het 

loutere medewerken met of behoren tot een groep strafbaar wordt gesteld, en de overige 

kwalificaties betrekking hebben op die groep (en zelf geen strafbaarstelling uitmaken) en niet 

op dat meewerken of behoren.  Nochtans is het een grondrecht mee te werken met of te 

behoren tot een vereniging.   

 

363. Hieruit volgt dat het achtste onderdeel van het elfde middel gegrond is.  

 
Negende onderdeel – discriminatie vergeleken met mededaders van een rechtspersoon 
 

364. Zoals de verzoekers schreven in hun verzoekschrift mist de vergelijking niet elke 

grondslag: door van medewerking een zelfstandig misdrijf te maken, wordt de toepassing van 

het strafwetboek omzeild en wordt gediscrimineerd ten aanzien van mededaders van een 

strafrechtelijk aansprakelijke rechtspersoon.  

 

365. Hieruit volgt dat het negende onderdeel van het elfde middel gegrond is.  
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Tiende onderdeel – discriminatie ten aanzien van de vereniging zelf en schending van 
het nullum crimen sine culpa-beginsel 
 

366. Zoals eerder gesteld is het verkondigen van discriminatie of segregatie geen misdrijf.  

'Verkondigen' en 'aanzetten tot' zijn geen synoniemen en iets anders beweren druist in tegen de 

strikte interpretatie van de strafwet.   

 

367. Het algemeen opzet van de ministerraad betekent niet meer of niet minder dan dat de 

medewerking bewust moet worden geleverd (zoals een advocaat er zich bewust van is dat hij 

zijn cliënten verdedigt of een poetser er zich bewust van is dat hij schoonmaakt) maar heeft 

geen betrekking op het verkondigen van discriminatie of segregatie door de vereniging.  

 

368. Uit het bovenstaande en het verzoekschrift volgt dat het tiende onderdeel van het elfde 

middel gegrond is.  

 

369. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is.   

 

 

Elfde onderdeel – discriminatie ten aanzien van personen die strafbaar zijn onder de 
bepalingen van artikel 20 van de racismewet 
 

370. Verzoekers merken op dat de noch de ministerraad, noch de Vlaamse regering, de 

ontvankelijkheid of de gegrondheid van het elfde onderdeel van het elfde middel betwist.  

 
371. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is.   
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Twaalfde middel – discriminatie inzake sancties voor niet-naleving van een verbod 
 
 

372. De ministerraad stelt dat het nadeel niet voortvloeit uit de bestreden bepalingen maar 

uit andere wetten die volgens verzoekers te weinig bescherming zouden bieden en daarom 

onontvankelijk zou zijn.    

 

373. De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 

twaalfde middel.  

 

374. Inzoverre verzoekers zich in de positie van daders plaatsen (zie de behandeling van het 

belang van de verzoekers) vloeit het nadeel evenwel duidelijk voort uit de bestreden 

bepalingen.  Het is duidelijk dat verzoekers zich vergelijken als potentieel aangesprokenen 

voor het stakingsbevel ten aanzien van anderen die een stakingsbevel hebben opgelegd 

gekregen uit hoofde van andere wettelijke bepalingen dan de bestreden bepalingen. 

 

375. De discriminatie blijft bestaan in zoverre de bestreden bepalingen veel zwaardere 

straffen, daarin begrepen gevangenisstraffen bevatten.  

 

376. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Dertiende middel – discriminatie inzake de bewijsmiddelen en de verdeling van de 
bewijslast  
 
377. De ministerraad werpt de exceptio obscuri libelli omdat de ministerraad niet inziet wat 
artikel 27 en 28 van de racismewet met de bewijslastverdeling te maken hebben.  Verzoekers 
bedoelden vanzelfsprekend artikel 29 en 30 van de racismewet en uit zowel het verzoekschrift 
als uit het verweer ten gronde van de ministerraad blijkt dat hierover geen verwarring bestond.  
Een tweede exceptio wordt geput uit de idee dat de bestreden bepalingen omzettingen zijn van 
Europese richtlijnen.  Het is verzoekers onduidelijk op welke wijze dit het middel moeilijker 
te begrijpen maakt.  Voor het overige geldt wat zij reeds eerder uiteengezet hebben met 
betrekking tot internationaalrechtelijke verplichtingen.     
 
378.  De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 
middel.  
 
379. Het dertiende middel is dus alleszins ontvankelijk.  
 
 
Eerste onderdeel – de bewijslast wordt verschoven op een manier die artikel 10 en 11 
van de Grondwet, het recht op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld 
schendt 
 

380. De ministerraad stelt vooreerst dat er geen strijdigheid is met strafrechtelijke 

beginselen.  Zoals eerder uiteengezet hebben de formeel burgerrechtelijke sancties evenwel 

een strafrechtelijk karakter.  

  

381. Ook het argument dat de bewijslastverdeling verplicht zou zijn op basis van het 

Europese recht kan niet aanvaard worden.   

 

382.  Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden doordat het evenwicht tussen eiser en 

verweerder niet langer wordt gerespecteerd.  De rechtspraak van Uw Hof met betrekking tot 

de oude discriminatiewet kan niet zomaar worden vertaald naar de huidige bestreden 

bepalingen.  Zo zijn de formeel burgerrechtelijke bepalingen wezenlijk repressief van aard.  

Daarnaast is de bescherming van het oude artikel 3 van de discriminatiewet weggelaten.  

Hierdoor kan door de burgerlijke rechter (die bevoegd is op basis van het formeel burgerlijke 

karakter van de bestreden bepalingen) niet rechtstreeks het vermoeden van onschuld worden 

toegepast. 

 

383. Ook de verantwoording van de bewijslastomkering faalt.  Inzoverre het zo is dat 

vermeende slachtoffers van discriminatie daadwerkelijk problemen ondervinden om 

informatie te verzamelen staan in de Belgische rechtsorde voldoende middelen ter 

beschikking om een tegenpartij in een formeel burgerlijke procedure te verplichten tot het 

overmaken van informatie.  Ook dit argument kan niet worden weerhouden.  

 

384. De bewijslast wordt wel degelijk omgekeerd.  Het vermeende slachtoffer moet geen 

feiten aantonen die bewijzen dat hij werd gediscrimineerd, maar enkel feiten aantonen die 
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kunnen doen vermoeden dat hij werd gediscrimineerd.  De verweerder moet bewijzen dat er 

geen discriminatie was.  

 

385. Dit is natuurlijk wel een negatief bewijs: met name moet hij in een strikte lezing van 

de wet niet enkel bewijzen dat hij niet discrimineerde, maar dat er geen discriminatie was.  

De mogelijkheden tot weerlegging die de ministerraad schetst doen hieraan geen afbreuk.  

Indien verweerder kan aannemelijk maken dat het verschil in verantwoording gebaseerd is op 

een andere grondslag dan een die verband houdt met een beschermd criterium, is de kans 

groot dat hij toch tot een halve schadevergoeding zal worden veroordeeld.  Het betwisten van 

de vergelijkbaarheid, net zoals het aantonen van de rechtvaardiging, komt per wettelijke 

definitie neer op het bewijzen van de afwezigheid van discriminatie, wat nog steeds een 

negatief bewijs is.   

 

386. Deze overwegingen gelden a fortiori voor het negatieve bewijs van indirecte 

discriminatie, dat nog moeilijker te leveren zal zijn.  Dat men zonder bewijslastomkering in 

bepaalde gevallen volgens de ministerraad aan het slachtoffer vraagt om het bewijs van een 

negatief feit te leveren is onjuist en ondergeschikt eigen aan het vermoeden van onschuld.  In 

het aangehaalde voorbeeld van Advocaat-Generaal Lenze zou de werknemer moeten bewijzen 

dat hij werd gediscrimineerd, d.i. dat zijn ongunstige behandeling werd ingegeven door zijn 

beheptheid met een beschermd criterium en het eventuele vooroordeel van zijn werkgever, 

wat een mogelijks moeilijk maar positief bewijs is.  Het valt op dat de ministerraad obstinaat 

weigert de mogelijkheid te onderkennen dat er relatief weinig wordt gediscrimineerd en dat dit 

een logischer verklaring is voor het blijkbaar te geringe aantal veroordelingen voor 

discriminatie.  

 

387. Uit het bovenstaande en het verzoekschrift van verzoekers blijkt dat het eerste 

onderdeel van het dertiende middel gegrond is.  

 

 

Tweede onderdeel – statistische gegevens zijn, zeker gelet op de zeer zware repressieve 
sancties, in een rechtsstaat niet aanvaardbaar als bewijs  
 

388. De ministerraad beantwoordt niet de fundamentele bezwaren die verzoekers tegen het 

aanwenden van statistische gegevens als bewijselementen opwerpen.  Nochtans is het 

duidelijk dat men om individuele gevallen van wetsinbreuken te beoordelen niet zomaar 

conclusies mag trekken uit algemene informatie, wat statistieken noodzakelijk zijn.  Dit 

schendt het vermoeden van onschuld en het principieel persoonlijke karakter van straffen.   

 

389. Verzoekers wensen de aandacht van Uw Hof te vestigen op de stelling van de 

ministerraad dat een vermoeden van indirecte discriminatie kan ontstaan door algemene 

statistieken over de situatie van de groep waartoe het slachtoffer behoort op macro-

economisch of zelfs regionaal niveau.  Verzoekers merken op dat het niet opgaat op basis van 

dergelijke 'feiten' de bewijslast jegens individuele rechtsonderhorigen om te keren.   

 

390.   Verzoekers onderschatten de rechters niet maar merken op dat deze gewoonlijk geen 

opleiding of achtergrond in de statistiek hebben.   
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391. Verzoekers verwijzen naar het bovenstaande en naar hun verzoekschrift en merken op 

dat het tweede onderdeel gegrond is.  

 

392. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Veertiende middel - strafverzwaringen 
 
393. De Vlaamse regering betwist het veertiende middel niet.   

 
 
Eerste onderdeel – schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet  
 
394. Verzoekers spreken geen opportuniteitsoordeel uit maar plaatsen zich in de situatie dat 

zij als beschuldigde van een geviseerd misdrijf zouden geconfronteerd worden met 

strafverzwaringen die niet gelden voor andere daders met even perfide motieven als die 

waarvan beweerd zou worden dat ze verzoekers dreven tot hun misdrijf.  

 

395. Deze strafverzwaringen zijn zeker niet gemotiveerd voor elk van de betrokken 

beschermde criteria en de ministerraad laat ook na dit te doen.  Uw Hof heeft geen uitspraak 

gedaan over elk van deze betrokken criteria.  

 

396. Gelet op het bovenstaande en het verzoekschrift van verzoekers en overwegend dat de 

ministerraad niet wezenlijk antwoordt op het eerste onderdeel, is het eerste onderdeel gegrond.  

 

 

Tweede onderdeel – schending van artikel 14 van de Grondwet 
 

397. Daarenboven schenden deze bepalingen eveneens het legaliteitsbeginsel.  Niet enkel 

zijn de beschermde criteria zelf te vaag, het is ook voldoende dat het misdrijf gerelateerd is 

aan een van de beschermde criteria. 

 

398. Om deze reden schenden de strafverzwaringen eveneens het legaliteitsbeginsel.  

 

399.  Verzoekers verwijzen eveneens naar hun verzoekschrift en merken op dat het tweede 

onderdeel van het veertiende middel gegrond is.  

 

 

Derde onderdeel – de strafverzwaringen zijn disproportioneel 
 

400.  Opnieuw geldt dat nooit voor elk van de beschermde criteria is verantwoord waarom 

strafverzwaringen vereist zouden zijn en dat Uw Hof nooit heeft geoordeeld dat 

strafverzwaringen verantwoord zijn voor elk van de beschermde criteria.  

 

401. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift en besluiten zij dat het 

derde onderdeel van het veertiende middel gegrond is.  

 

402. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Vijftiende middel – bevoegdheden van het CGKR en bepaalde verenigingen 
 

 

1. Het middel is ontvankelijk 
 

403. De ministerraad stelt dat het vijftiende middel onontvankelijk zou zijn omdat de 

bestreden bepalingen 'in grote mate' zouden zijn 'ingegeven' door Europese verplichtingen.  

Daarenboven roept de ministerraad de onontvankelijkheid in omdat verzoekers enkele 

artikelen verkeerd zouden hebben benoemd in hun opsomming onder het titeltje van het 

vijftiende middel.  Opnieuw roept de ministerraad de exceptio obscuri libelli in omdat de 

ministerraad het tweede en derde onderdeel van het middel niet begrijpt.  

 

404. De Vlaamse regering betwist de ontvankelijkheid en gegrondheid van het middel niet.  

 

405.  Dat bestreden bepalingen omzettingen zijn van Europese richtlijnen of voortvloeien uit 

een (in casu betwiste) interpretatie van Europese verplichtingen is geen reden tot 

onontvankelijkheid.  A fortiori zijn middelen tegen bepalingen die 'in grote mate' zijn 

'ingegeven' door Europese verplichtingen niet onontvankelijk. 

 

406. Verzoekers beogen natuurlijk de vernietiging van artikel 29, 30, 31 en 32 van de 

racismewet.  Uit de vermelding van de identieke artikelen uit de genderwet en de 

discriminatiewet en uit het verzoekschrift en het verweer ten gronde van de ministerraad blijkt 

dat de ministerraad dit ook duidelijk zo begrepen heeft.  De artikelen met betrekking tot 

bewijslast worden in dit middel aangevochten in samenhang met de artikelen die 

bevoegdheden toekennen aan het Instituut, het Centrum, of diverse belangenverenigingen.  

 

407. De ministerraad stelt dat verzoekers in het tweede onderdeel niet uitleggen welke 

rechterlijke taken worden toebedeeld aan het Centrum.  Nochtans doen verzoekers net dit in 

de derde zin van de enige paragraaf van het tweede onderdeel, na het woord 'bijvoorbeeld'.  

Het derde onderdeel strekt ertoe dat de instellingen waaraan bevoegdheden van de rechterlijke 

macht worden gedelegeerd, niet gebonden zijn door de verplichte openbaarheid van 

beslissingen die geldt voor de rechterlijke macht.  Dit schendt het legaliteitsbeginsel omdat 

die openbaarheid mee noodzakelijk is voor de kenbaarheid van het recht door de 

rechtsonderhorige.  

 

408. De ministerraad merkt op dat Uw Hof vroeger reeds oordeelde over bevoegdheden van 

het Centrum.  Verzoekers merken op dat de situatie nu aanzienlijk verschilt van de situatie 

onder de discriminatiewet van 2004. 

 

 

2. Het middel is gegrond  
 

Eerste onderdeel – schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet 
 

409. Verzoekers merken op dat wel degelijk een nadeel volgt uit de bestreden bepalingen 

voor diegenen die discriminaties plegen of liever, daarvan beschuldigd worden.  Daar waar de 
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vermeende slachtoffers beroep kunnen doen op een gespecialiseerde en kosteloos werkende 

vervolgingsinstelling, zullen de vermeende daders zelf de nodige expertise om wijs te geraken 

uit het complexe kluwen discriminatiewetgeving moeten bijeen zoeken en bekostigen.  Deze 

breuk van het evenwicht tussen procespartijen wordt op geen enkele wijze gerechtvaardigd of 

verantwoord.   

 

410. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift en besluiten zij dat het 

eerste onderdeel gegrond is.  

 

 

Tweede onderdeel – schending van artikel 13 van de Grondwet  
 

411. Verzoekers handhaven hun tweede onderdeel en voegen daaraan toe dat door middel 

van het actierecht, dat wel degelijk rechtstreeks uit de bestreden bepalingen volgt, het 

Centrum een flinke stok achter de deur heeft en zich aanmeet op te treden als aanklager, 

bemiddelaar en rechter tegelijk.  Dit blijkt onder meer uit het taalgebruik naar aanleiding van 

de hopelijk bewust op 1 april 2008 verspreide persmededeling met betrekking tot het 

collagefilmpje Fitna, waar het Centrum stelt dat iedereen moet waakzaam blijven en dat 

niemand het filmpje mag verspreiden, en dat iedereen altijd contact op mag nemen met het 

Centrum om melding te doen van dergelijke verspreiding.  

 

412. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift en besluiten zij dat het 

tweede onderdeel gegrond is.  

 

 

Derde onderdeel – schending van artikel 14 van de Grondwet 
 

413. Zoals bij het tweede onderdeel uiteengezet zijn aan het Centrum taken gedelegeerd die 

normaal worden voorbehouden aan de rechterlijke macht.  Het Centrum gedraagt zich ook 

alsof het taken van de rechterlijke macht uitoefent. Mee gelet op de algehele 

begripsverwarring (zo bijvoorbeeld 'verspreiden', 'verkondigen', 'aanzetten tot') is de precieze 

draagwijdte van wat verboden is en wat niet moeilijk kenbaar.  De principiële verplichting dat 

uitspraken van rechtscolleges openbaar moeten zijn is een element van het legaliteitsbeginsel.  

Die verplichting rust niet op het Centrum.  Nochtans wordt het Centrum behandeld alsof het 

een rechtscollege is en gedraagt het zich ook zo.  Dit schendt het legaliteitsbeginsel.  

 

414. Het derde onderdeel van het veertiende middel is gegrond.  

 

 

Vierde onderdeel – schending van artikel 4 van het decreet van 16 oktober 1830 over de 
vrijheid van pers, woord en onderwijs en van de vrijheid van meningsuiting en 
eredienst.  
 

415. Verzoekers handhaven hun stelling dat sinds de bevoegdheidsoverdrachten in de 

bestreden bepalingen, het Centrum een instelling, cq. een magistratuur is, die door de overheid 

in het leven werd geroepen om wijsgerige of religieuze verenigingen of erediensten te 

onderwerpen aan behandeling of beïnvloeding door de overheid en daarom moet afgeschaft 
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worden.   Voor de doeleinden van het decreet is niet vereist dat het Centrum zelf uitspraak 

doet over de vermeende discriminatie (hoewel het Centrum zich niet bepaald inhoudt in dat 

verband), maar enkel dat het Centrum wijsgerige of religieuze verenigingen of erediensten 

zoekt te onderwerpen aan behandeling of beïnvloeding door de overheid. Dat is wel degelijk 

het geval.  Het gaat niet enkel om aan banden leggen (wat het Centrum ook doet) maar 

evenzeer om beïnvloeding.  

 

416. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Zestiende middel – gewetensbezwaarden 
 
1. Het middel is ontvankelijk 
 
417. De ministerraad stelt dat het middel onontvankelijk is omdat een lacune in de 
bestreden bepalingen zou worden bestreden.  
 
418. De Vlaamse regering betwist noch de ontvankelijkheid, noch de gegrondheid van het 

zestiende middel.  

 

419. Verzoekers bestrijden geen lacune.  De schending volgt niet uit de afwezigheid van 

een uitzonderingsbepaling, maar uit de verbodsbepalingen van de bestreden bepalingen.  Een 

uitzondering had aan de schending kunnen remediëren, maar de wetgever heeft nagelaten dat 

te doen.  
 
420. Het middel is ontvankelijk.  

 

 

Eerste onderdeel  - gewetensbezwaren 
 

421. De bestreden bepalingen zijn in hun normale interpretatie wel degelijk van toepassing 

op religieuze plechtigheden.  'Economische, sociale, culturele of politieke activiteiten' 

omvatten zeker religieuze activiteiten, die gebruikelijk minstens zowel een sociale als een 

culturele dimensie hebben.  Daarenboven maken bepaalde religieuze plechtigheden 

tegelijkertijd een vorm van dienstverlening uit (zonder daarom uitsluitend een dienstverlening 

te zijn), die publiek beschikbaar zijn: d.i. het huwelijk, begrafenisplechtigheden,.. 

 

422. De ministerraad verbetert 'geslacht' naar 'seksuele geaardheid' maar antwoordt niet 

inhoudelijk op de opmerkingen van verzoekers met betrekking tot het kerkelijk huwelijk.  De 

situatie is dan ook enigszins contradictorisch.  Organisaties die op geloof of 

levensbeschouwing zijn gebaseerd, mogen principieel niet discrimineren op grond van geloof 

of levensbeschouwing in arbeidsbetrekkingen, tenzij het om een wezenlijke, legitieme en 

gerechtvaardigde beroepsvereiste zou gaan.  Daarnaast mogen dergelijke organisaties van hun 

personeel een houding van goede trouw en loyaliteit verwachten.  Verzoekers merken terloops 

op dat het bizar is dat dit expliciet moet vermeld worden en dat werkgevers in het algemeen 

altijd een houding van goede trouw en loyaliteit zouden moeten mogen verwachten van hun 

werknemers.  Om voort te borduren op het voorbeeld van de ministerraad: in elk geval leidt 

één en ander tot de paradoxale situatie dat men inderdaad per hypothese strafbaar en/of 

aansprakelijk kan zijn voor het weigeren te verkopen van anticonceptiva, maar dat onder de 

discriminatiewet een grote katholieke apotheek wel van zijn apothekers mag verwachten dat 

ze weigeren anticonceptiva te verkopen.    

 

423. Nog met betrekking tot de verkoop van anticonceptiva door katholieke apothekers 

wijzen verzoekers erop dat zelfs het Centrum in dit verband schrijft: 

 

 “BV Een katholiek ziekenhuis mag van zijn artsen verlangen dat zij in de uitoefening 

van hun functie de voorschriften over euthanasie van de rooms-katholieke kerk respecteren. 
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Anderzijds kan de weigering tot aanwerving van een homoseksuele arts omwille van zijn of 

haar seksuele geaardheid beschouwd worden als strijdig met de antidiscriminatiewet van 10 

mei 2007.”  

 

 (op: 

http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=65&titel=Geloof+of+levensbeschou

wing,10 april 2007) 

 

424. Deze situatie is onhoudbaar en contradictorisch.  Dit betekent immers, als de 

redenering terug binnen het domein van de discriminatiewet wordt gebracht, dat de katholieke 

kerk van haar priesters mag verwachten dat zij geen personen van hetzelfde geslacht in de echt 

zullen verbinden, maar dat die priesters zelf aansprakelijk kunnen zijn wanneer zij weigeren 

dat te doen, en, wat meer is, dat de katholieke kerk, voor zover zij als persoon kan 

aangesproken worden, zelf aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor het weigeren 

personen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden.  

 

425. Ook ambtenaren van de burgerlijke stand zullen in dit verband aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor het weigeren personen van hetzelfde geslacht te huwen.  

 

426. Voor het overige verwijzen verzoekers naar hun verzoekschrift.  Hieruit volgt dat het 

eerste onderdeel van het zestiende middel gegrond is.  

 

 

Tweede onderdeel – individuen worden gediscrimineerd 
 

427. Verzoekers verwijzen in dit verband ook naar het eerste onderdeel en naar hun 

verzoekschrift.  De ministerraad stelt dat artikel 13 van de discriminatiewet ook van 

toepassing is op individuele personen inzoverre zij een organisatie vormen.  Zodra zij een 

organisatie vormen, gaat het niet meer om individuele personen maar om de organisatie.  

 

428. Voor het overige verwijzen de verzoekers naar de argumentatie ontwikkeld in de 

memorie in tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en 

anderen en besluiten zij dat aangezien alle onderdelen van het middel gegrond zijn, het middel 

in zijn geheel gegrond is. 
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Zeventiende middel – schending van de bevoegdheidsverdelende regelen  
 
429. Met betrekking tot het zeventiende middel verwijzen verzoekers naar hun 

verzoekschrift, dat zij onverkort handhaven, zowel wat de ontvankelijkheid als de 

gegrondheid betreft.  
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OM DEZE REDENEN 
 
 

Onder voorbehoud van verdere aanvulling in de loop van het geding 

 

En zonodig ambtshalve aan te vullen met andere middelen tot vernietiging 

 

 

BEHAGE HET HET GRONDWETTELIJK HOF  
 

de bestreden bepalingen te vernietigen. 

 

 

Brussel, 10 april 2008 
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Voor verzoekende partij, 

Hun raadslieden, 

 

 

 

Matthias Storme       Jelle Flo  

 

 

 
 


