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1. INLEIDING 

Het Regeerakkoord van 9 oktober 2014 verwijst herhaaldelijk naar de wil van de federale 

regering om werk te maken van gelijkheid van kansen en strijd tegen discriminatie en 

racisme. Het beleid dat uitgestippeld wordt in het kader van de federale bevoegdheid 

Justitie speelt daarbij uiteraard een essentiële rol. 

Met onderstaande aandachtspunten wil het Interfederaal Gelijkansencentrum zijn bijdrage 

leveren tot het opbouwen van een meer rechtvaardige maatschappij. Waar mogelijk, wordt 

verwezen naar het Regeerakkoord of naar de pertinente beleidsnota’s. 

2. HERZIENING VAN DE GRONDWET 

De herziening1 van de volgende artikels zou bijdragen tot een betekenisvolle verbetering van 

de situatie inzake gelijkheid van kansen en bestrijding van discriminatie : 

2.1. ARTIKEL 10 :  NATIONALITEITSEIS IN OVERHEIDSDIENSTEN 

Het principe van de nationaliteitseis zou omgekanteld moeten worden om de niet-Belgen in 

staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdiensten : betrekkingen in de 

overheidsdiensten worden in het algemeen toegankelijk tot personen van andere 

nationaliteiten, uitgezonderd de functies die uitdrukkelijk vermeld worden door de wetgever 

(imperium). 

2.2. ARTIKEL 150 : PERSMISDRIJVEN EN HET WEB 

Artikel 150 zou herzien moeten worden teneinde een debat te openen rond persdelicten en 

de nood om de strijd op te voeren tegen de verspreiding via onder meer het internet van 

boodschappen die tot haat en discriminatie aanzetten, omwille van o.a. 

geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid2.  

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vonden in België slechts twee 

assisenprocessen voor persmisdrijven plaats, waarvan één voor racistische traktaten 

verspreid door een extremistische partij. Dat zet de deur wagenwijd open voor feitelijke 

straffeloosheid, en beperkt de efficiënte toepassing van de wet van 2007. Het Centrum stelt 

voor om de straffeloosheid van discriminerende persmisdrijven op andere gronden dan ras 

aan te pakken. 

                                                      

1
 Deze drie artikels werden voor herziening vatbaar verklaard op het einde van de vorige legislatuur:  

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3567/53K3567001.pdf 

2
 Zie ook Regeerakkoord §6.4.5, p.146: “Radicaliserende, haatzaaiende, jihadistische content van websites en 

sociale media wordt bestreden.” 

 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3567/53K3567001.pdf
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Het Centrum werd recent overstelpt met dossiers over aanzetten tot haat en geweld tegen 

personen vanwege hun geloof of seksuele geaardheid. Dat wijst op een groot 

maatschappelijk probleem. 

Het is moeilijk te vatten en te verdedigen dat aanzetten tot geweld, discriminatie of haat op 

grond van seksuele geaardheid of geloof minder gemakkelijk strafbaar is dan op grond van 

raciale criteria. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in zijn arrest  van 

27 september 1999 (Smith & Grady vs het Verenigd Koninkrijk) dat discriminaties op grond 

van seksuele geaardheid even ernstig zijn ('as serious as') dan die op grond van ras, 

herkomst of huidskleur. Vasthouden aan een verschil tussen die fenomenen druist in tegen 

deze rechtspraak. 

Om de correctionele vervolging van persmisdrijven op andere gronden dan ras mogelijk te 

maken, pleit het Centrum ervoor om over artikel 150 van de Grondwet een maatschappelijk 

en parlementair debat te openen. 

2.3. TITEL II : PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Naar aanleiding van de vorige verklaring tot herziening van de Grondwet werd voorgesteld 

om een nieuw artikel in te voegen in Titel II, dat personen met een handicap “het genot van 

de rechten en vrijheden moet waarborgen”.  

Het Centrum heeft zich reeds positief uitgelaten over het initiatief om in de Grondwet het 

beginsel te laten verankeren dat het genot van de rechten en vrijheden van personen met 

een handicap gewaarborgd moet worden, en hoopt dan ook dat dit voornemen zich in de 

komende legislatuur zal concretiseren. 

Bij de uitwerking hiervan wenst het Centrum wel de aandacht te vestigen op het belang van 

een woordgebruik in de Grondwet dat een weerspiegeling vormt van de grondbeginselen en 

waarden van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Concreet is 

het verkieslijker om te spreken van ‘inclusie’ van personen met een handicap, in plaats van 

‘integratie’. 

3. ORGANEN EN INSTITUTIES 

3.1. HET OPRICHTEN VAN EEN INTERFEDERAAL ONAFHANKELIJK MENSENRECHTENMECHANISME 

DAT VOLDOET AAN DE VN-VEREISTEN (PRINCIPES VAN PARIJS) 

Het Regeerakkoord bepaalt dat een nationaal mensenrechtenmechanisme zal worden 

opgericht conform de internationale engagementen van België (§ 11.1.4, p. 227). 

Gezien de structuur van ons land, zou de Belgische versie van deze instelling bij uitstek 

interfederaal moeten zijn en functioneren als coördinatiemechanisme tussen alle Belgische 

instellingen die een bevoegdheid uitoefenen (zowel op federaal als gewestelijk of 

gemeenschappelijk niveau) i.v.m. promotie en bescherming van de mensenrechten: 
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ombudsdiensten, instellingen belast met de bestrijding van discriminatie en armoede, met 

de bescherming van de kinderrechten en van het privéleven, enz.  

Vertegenwoordigers van het Centrum hebben al deelgenomen aan een werkvergadering 

met Kabinetsmedewerkers Justitie en Gelijke kansen. De politieke wil om dit dossier te doen 

vorderen wordt door het Centrum heel positief onthaald. 

Het coördinatiemechanisme zou de volgende eigenschappen moeten dragen:  

- Rechtspersoonlijkheid 

- Eigen (beperkt) personeel 

- Eigen budget 

- Eigen beslissingsorgaan. 

Wanneer een eerste ontwerp ter discussie wordt gebracht tussen de deelstaten lijkt het 

aangewezen om dit voor te leggen aan de Sub-Committee on Accreditation van het 

International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions (ICC), teneinde 

na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van een A-statuut volgens de Principes van 

Parijs voldaan wordt. 

3.2. HET CONTACTPUNT OSCE-ODIHR 

Tot in 2014 fungeerde het Centrum als National Point of Contact (NPC), maar de huidige 

vragenlijst van ODIHR is specifiek gefocust op ‘officiële statistieken’ en het is niet 

aangewezen dat het het Centrum zou zijn die deze cijfers officieel zou overdragen voor de 

Belgische Staat. 

Daarom zal het Centrum in 2015 niet langer de functie van NPC van ODIHR  opnemen. 

Tot in 2014 baseerde het Centrum zich op de gegevens van de databank van het College van 

Procureurs-generaal/statistische analisten. (Voor een overzicht van de NPC, zie  

http://tandis.odihr.pl) 

3.3. DE VOORBEREIDING VAN HET UNIVERSAL PERIODIC REVIEW VOOR DE 

MENSENRECHTENRAAD VAN DE VN 

Regeerakkoord, p. 191: “Intern zullen alle inspanningen moeten worden geleverd om het 

Universeel Periodiek Onderzoek bij de Raad voor de Mensenrechten van de VN, waarvan de 

tweede cyclus voor België voorzien is begin 2016, correct te begeleiden.” 

Het Centrum en andere organen werken aan de voorbereiding van  parallelle bijdragen tot 

het officieel rapport van de Belgische Staat. Deze bijdragen worden dan overgedragen aan 

de VN (22 juni), en dan aan de Belgische Staat via COORMULTI.  

http://tandis.odihr.pl/
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4. RECHT EN STRAF(RECHT) 

4.1.  EVALUATIE VAN DE ANTIDISCRIMINATIEWETTEN VAN 10 JULI 2007 

Artikel 52 van de wet van 10 mei 2007 vermeldt dat het Parlement de drie 

antidiscriminatiewetten (gender, antiracisme en antidiscriminatie) om de vijf jaar moet 

evalueren. 

Het Centrum vraagt dat het Parlement dringend overgaat tot de evaluatie van deze 

antidiscriminatiewetgeving, in overeenstemming met de wens van de nieuwe regering 

(Regeerakkoord, p. 224.) 

De hervorming van het Wetboek van Strafvordering3 zou tevens rekening moeten houden 

met de inzichten vergaard dankzij die evaluatie, bvb. voor wat betreft het strafrechtelijk luik 

van de antidiscriminatiewetten. 

Het Centrum werkt voor het ogenblik aan een evaluatienota van de antidiscriminatiewetten, 

als toekomstige bijdrage aan de evaluatieprocedure die nog per KB opgestart moet worden. 

4.2. HET PROBLEEM VAN MOORD MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN T.O.V. HET NIEUWE 

ART. 405 QUATER VAN HET STRAFWETBOEK 

Artikel 405quater Sw werd gewijzigd door de ‘Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van 

artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de 

verzachtende omstandigheden’. Deze wijziging beoogde strafverzwaringen. Maar het 

oorspronkelijke artikel 405quater Strafwetboek had betrekking op de artikelen 393 tot 

405bis Sw. Het nieuwe artikel 405quater Sw. heeft betrekking op de artikelen 393; 398; 399; 

400, 1e en 2e lid; 401, 1e en 2e lid; 402; 403; 404; 405 en 405bis, 1° tot en met 11° Sw. Dat 

betekent dat onder meer voor artikel 394 Sw., m.b.t. doodslag met voorbedachten rade of 

moord, het verwerpelijk motief niet meer onderzocht moet worden. 

4.3. AANGEPASTE ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR BEPAALDE STRAFRECHTELIJKE VORMEN 

VAN RACISME EN DISCRIMINATIE 

Heel wat strafrechtelijke dossiers over inbreuken op de antiracisme- en 

antidiscriminatiewetgeving worden zonder gevolg geklasseerd. Vaak blijkt het sepot 

ingegeven door zogenoemde opportuniteitsredenen. Wanneer er geen enkel signaal wordt 

                                                      

3
Regeerakkoord, p. 118: “ De regering zal het Wetboek van Strafvordering hervormen. Daartoe zal een 

multidisciplinair samengestelde commissie, samengesteld uit onder andere magistraten, advocaten en 
academici worden gemandateerd om een hervorming van de strafprocedure voor te stellen op basis van de 
oriëntaties aangeleverd door de regering. Daarbij zal het verslag van de expertenwerkgroep in aanmerking 
worden genomen. Een wetsontwerp zal vervolgens worden onderzocht door het Parlement. (…)“ 
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gegeven aan de daders, ontstaat een gevoel van straffeloosheid. Het Centrum stelt dat 

dikwijls vast in de praktijk als het gaat om cyberhate. 

Het Centrum pleit daarmee niet voor een louter repressieve aanpak van het fenomeen. Uit 

onderzoeken ervaring blijkt dat bemiddeling in strafzaken en alternatieve maatregelen een 

positieve impact kunnen hebben op dader en slachtoffer4. Vandaag worden die opties 

eerder zelden in overweging genomen in discriminatie- en racismezaken, ook omdat er geen 

specifiek aanbod bestaat. 

Het Centrum vraagt om te investeren in aangepaste alternatieve maatregelen voor bepaalde 

strafrechtelijke vormen van racisme en discriminatie. Dit voorstel zou bij de “oriëntaties” 

gevoegd kunnen worden die de regering zal voorleggen aan de expertenwerkgroep belast 

met het voorbereiden van de “hervorming van de strafprocedure” (Regeerakkoord §6.2.2, p. 

118). Graag zou het Centrum ook willen gehoord worden door deze werkgroep wanneer hij 

opgestart is.  

5. OPSPORINGS- EN VERVOLGINGSBELEID ROND DISCRIMINATIE EN 

HAATMISDRIJVEN: TOEPASSING VAN OMZENDBRIEF COL 13/2013  

Het College van procureurs-generaal heeft in 2013 samen met de ministers van Justitie en 

Binnenlandse Zaken een belangrijke omzendbrief goedgekeurd voor de verbetering van het 

opsporings- en vervolgingsbeleid rond discriminatie en haatmisdrijven. 

Het Regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet dat “de Regering zal toezien op een betere 

uitvoering van de omzendbrief van 13/2013 inzake haatmisdrijven” (blz. 224).  

Het Centrum wil daarbij graag bijdragen met volgende aanbevelingen en voorstellen:  

5.1. REFERENTIEMAGISTRAAT BIJ HET ARBEIDSAUDITORAAT AANDUIDEN 

De omzendbrief vraagt de arbeidsauditeur om een referentiemagistraat aan te duiden.Het 

Centrum vraagt dat de minister van Justitie erover waakt dat die referentiemagistraten 

daadwerkelijk worden aangeduid. Verder strekt het tot aanbeveling dat er een 

gecentraliseerd bestand met contactgegevens van de referentiemagistraten “discriminatie 

en haatmisdrijven” wordt bijgehouden. Tot op heden worden deze gegevens inderdaad niet 

gecentraliseerd. 

                                                      

4
 Zie onderzoeksrapport Naar alternatieve maatregelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven, 

september 2012, 
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/studies/2012/alternatieve%20maatregelen_NL_DEF.
pdf 

 

http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/studies/2012/alternatieve%20maatregelen_NL_DEF.pdf
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/studies/2012/alternatieve%20maatregelen_NL_DEF.pdf
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5.2. MONITORING VAN DISCRIMINATIE EN HAATMISDRIJVEN  

Eén van doelstellingen van de COL 13/2013 is om feiten van discriminatie en haatmisdrijven 

efficiënter te identificeren en te registreren. De cijfers van het werkingsjaar 2014 van de 

statistische analisten van het College Procureurs-Generaal 2014 tonen aan dat in de praktijk 

de registratie nog steeds gebrekkig verloopt. Naast het registreren van incidenten, is 

afstemming over de manier waarop dat gebeurt een belangrijk aandachtspunt. Het Centrum 

vraagt de bevoegde ministers om een monitoringsysteem in te voeren om de statistische 

gegevens rond discriminatie en haatmisdrijven te analyseren. 

5.3. OPLEIDING VAN DE REFERENTIEPERSONEN 

In 2014 heeft het Centrum de opleiding voor de Nederlandstalige referentieambtenaren van 

de politie inzake discriminatie en haatmisdrijven ontwikkeld in partnerschap met het IGMV, 

Çavaria en het Transgenderinformatiepunt. De referentiemagistraten voor racisme van de 

gerechtelijke arrondissementen van Dendermonde, Gent en Antwerpen namen deel aan de 

tweedaagse opleidingen. Naast deskundigheidsbevordering is de uitbouw van een netwerk 

tussen de referentieambtenaren en referentiemagistraten essentieel. Het Centrum zal per 

gerechtelijk arrondissement een “terugkomdag” organiseren voor de 

referentiepolitieambtenaren en de referentiemagistraat. Voor uniform beleid is goede 

onderlinge afstemming noodzakelijk. 

Het Centrum heeft de ambitie een gelijkaardig traject op te starten voor de Franstalige 

referentieambtenaren en magistraten. 

Op 13 november 2015 wordt een opleiding voorzien voor alle aangeduide 

referentiemagistraten. Het Centrum  werkt hiervoor samen met het Instituut voor de 

gerechtelijke opleiding. 

5.4. EVALUATIE  COL 13/2013 

De COL 13/2013 voorziet in een evaluatie om de twee jaar. Voor effectieve 

discriminatiebestrijding is van belang dat het beleid en het optreden van de politie en het 

OM regelmatig worden geëvalueerd. De huidige COL bestaat twee jaar. Door het beleid en 

de uitvoering daarvan door de politie en het OM te evalueren, ontstaat zicht op de mate van 

effectief handelen. Op basis hiervan kan het optreden en de afstemming worden verbeterd 

om zodoende de discriminatieproblematiek nog beter het hoofd te kunnen bieden. 

Het Centrum stelt voor dat de werking van de COL 13/2013 in 2016 wordt geëvalueerd. 

5.5. OPNAME VAN HET BELEID INZAKE DISCRIMINATIE, HAATMISDRIJVEN EN HATESPEECH IN HET 

NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

Internationale ontwikkelingen rond moslimhaat, antisemitisme en radicalisering beïnvloeden 

het vraagstuk van discriminatie. Dit vormt voor het Centrum de aanleiding om vanuit de 

huidige context opnieuw te kijken naar de samenhang, focus en doeltreffendheid van het 
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nationaal beleid. De Minister van Justitie zet in op het optimaal functioneren van de keten 

bij discriminatiebestrijding om ervoor te zorgen dat discriminatie en ongelijke behandeling 

worden aangepakt en daders worden gestraft. 

Het Centrum stelt voor dat de strijd tegen discriminatie, haatmisdrijven en hatespeech  

wordt opgenomen in het nationaal veiligheidsplan. 

6. HET HEROPSTARTEN VAN DE WAAKZAAMHEIDSCEL ANTISEMITISME 

Naar aanleiding van de heropleving van antisemitische incidenten besloot de federale 

regering in 2004 een waakzaamheidscel belast met de strijd tegen het antisemitisme op te 

richten. Deze cel, waarvoor het Centrum het secretariaat bezorgde, werd afwisselend 

voorgezeten door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Vertegenwoordigers 

van de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, van verenigingen van 

de Joodse gemeenschap en van de parketten namen er deel aan, alsmede 

politieambtenaren. 

De cel is voor het ogenblik niet actief. Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap 

hebben onlangs federale ministers ontmoet. Vraag is of de federale regering een permanent 

en gestructureerd overleg wil heropstarten, zoals de waakzaamheidscel indertijd.  

7. HANDICAP 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is door de federale staat en de deelstaten 

aangeduid als onafhankelijk mechanisme dat belast is met de opvolging, de bevordering en 

de bescherming van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(artikel 33.2 VN-Verdrag). In het kader van de antidiscriminatiewetgeving is het Centrum ook 

belast met het behandelen van situaties waar er sprake is van discriminatie op basis van, 

onder andere, handicap en gezondheidstoestand. 

7.1. OPVOLGING VAN DE NIEUWE WET OVER INTERNERING 

Op 5 mei 2014 werd de nieuwe wet tot internering van personen goedgekeurd. Deze zou in 

werking treden op 1 januari 2016. Het Centrum is verheugd dat de nieuwe wet meer belang 

hecht aan het zorgaspect die bij een internering komt kijken. Dat bevordert de re-integratie 

van de persoon in de maatschappij. 

Het Regeerakkoord voorziet dat voor de uitvoering van deze wet voldoende middelen 

voorzien moeten worden. Het akkoord vermeldt ook dat geïnterneerden moeten kunnen 

opgenomen worden in aangepaste infrastructuur, waar zij de gepaste zorgen en passende 

begeleiding krijgen (p. 124). 

Om aan de fundamentele rechten te voldoen en om het zorgaspect van de hervorming aan 

te moedigen, moeten bij een onderhandelde plaatsing partnerschappen met reguliere 

diensten uit geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie ontwikkeld worden.  
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De opening van twee forensich psychiatrische centra in Vlaanderen beantwoordt weliswaar 

aan het beveiligingsaspect van de interneringsmaatregel, maar roept nog tal van vragen op 

in verband met de financiering en de uitbating van deze centra (meer bepaald in termen van 

externe controle) - en vooral, volstaat niet om de druk op de psychiatrische vleugels van de 

gevangenissen weg te nemen. 

De problematiek van de internering van personen maakt heel erg de noodzaak duidelijk om 

aan transversale beleidsvoering te doen, enerzijds tussen de verschillende 

bevoegdheidsniveau’s en anderzijds tussen de departementen Justitie en Volksgezondheid. 

Het uitbouwen van een duurzaam en gecoördineerd penitentiair en gezondheidsbeleid is 

essentieel om voor geïnterneerden een aan hun noden aangepaste behandeling te 

organiseren en om de effecten van het plaatsentekort in de aangepaste therapeutische 

structuren te verzachten.  

Er verblijven geïnterneerden in de gevangenissen. Of het nu in de loop van de observatiefase 

is of na het opleggen van de maatregel tot internering, hun rechten moeten altijd 

gerespecteerd worden. Dat geldt zowel voor de wetgeving die direct op hen betrekking 

heeft (wet op internering) als voor de regelgeving die van toepassing is in hun effectieve 

verblijfsplaats en hun dagelijkse levensomstandigheden bepaalt. 

Gelet op het feit dat de nieuwe wet over de internering van personen de mogelijkheid 

behoudt om de observatie en internering te starten met onmiddellijke opsluiting in de 

psychiatrische vleugel van een gevangenis (artikels 6 en 11) en gelet op het feit dat 

geïnterneerden bijzonder kwetsbare personen zijn, moet het geheel van bepalingen van de 

principewet van 12 januari 2005 die voorziet dat een gedetineerde het recht heeft om klacht 

in te dienen bij de Klachtencommissie, in een uitvoeringsbesluit ingeschreven worden (art. 

148 van de principewet van 12 januari 2005 over het intern juridisch statuut van 

gedetineerden). 

De afwezigheid van een officieel klachtenmechanisme in de gevangenissen en de specifieke 

situatie van het gevangenismilieu versterken de noodzaak dat het Centrum zijn taak van 

opvolging van het VN-Verdrag inzake  de rechten van personen met een handicap naar 

behoren kan vervullen en over de nodige middelen beschikt om deze opdracht te kunnen 

vervullen. Daarom vraagt het Centrum een toegangsrecht tot alle plaatsen waar 

geïnterneerde personen en personen met een handicap vastgehouden worden.  

Het Regeerakkoord voorziet eveneens om het strafrecht verder te moderniseren. Om dit te 

doen spreekt het akkoord van het installeren van een multidisciplinaire commissie die 

enerzijds de Strafwet moet herzien en anderzijds wijzigingen in de wet op de internering 

moet voorstellen (§ 6.2.1, p.116.)  

Het Centrum nodigt de Regering en de Commissie die belast is met het herzien van de 

Strafwet uit om van deze hervorming gebruik te maken om het principe van de 

interneringsmaatregel zelf in vraag te stellen en het huidige systeem zo in overeenstemming 



11 

te brengen met de verwachtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap en met de aanbevelingen van het VN-Comité voor de rechten van personen 

met een handicap, die deze laatste heeft geformuleerd naar aanleiding van het eerste 

periodiek rapport van België5. 

7.2. DE UITVOERING VAN DE NIEUWE WET OVER DE JURIDISCHE BEKWAAMHEID 

De wet van 17 maart 2013 die de regimes van onbekwaamheid hervormt en een nieuw 

beschermingsstatuut instelt dat strookt met de menselijke waardigheid, is sinds 1 september 

2014 van kracht. 

Het Centrum betreurt dat de meeste uitvoeringsbesluiten tot op heden nog niet 

aangenomen zijn, wat het risico vergroot dat de uitvoering niet conform zal zijn aan de wet.  

Het Centrum wenst bovendien uitdrukkelijk te wijzen op de nood om de sector van de 

handicap en de geestelijke gezondheidszorg te betrekken bij de uitwerking van die 

uitvoeringsbesluiten.   

Opdat de wet zijn gewenste doel zou bereiken en gezien de extra werklast dat dit betekent 

voor de vrederechters, herhaalt het Centrum dat vrederechters moeten beschikken over de  

nodige menselijke en financiële middelen (zie ook slotopmerkingen van het Comité voor de 

rechten van personen met een handicap, oktober 2014). 

7.3. TOEGANKELIJKHEID VAN GERECHTSGEBOUWEN 

Het Centrum wil de aandacht van de minister van Justitie vestigen op de problemen die te 

maken hebben met de toegankelijkheid van de gerechtsgebouwen. Justitie kan pas 

toegankelijk zijn als de gebouwen die de justitiediensten huisvesten en de dienstverlening  

toegankelijk zijn. Het Centrum herinnert aan de uitspraak van 6 januari 2015 van de 

politierechtbank van Vilvoorde, waar een persoon die zich moest verantwoorden voor 

overdreven snelheid en rijden zonder geldig keuringsbewijs, het gerechtsgebouw als 

rolstoelgebruiker niet kon betreden. Verwijzend naar het VN-Verdrag inzake de rechten voor 

personen met een handicap en naar het Europees mensenrechtenverdrag, heeft de rechter 

beslist geen uitspraak te doen zolang het gebouw niet toegankelijk is. Hij heeft het dossier 

                                                      

5
 De slotopmerkingen van het Comité voor de rechten van personen met een handicap naar aanleiding van het 

eerste statelijk rapport van België stellen over dit onderwerp :  “Het Comité beveelt de Verdragspartij aan om 
de wet van mei 2014 te herzien en het systeem van veiligheidsmaatregelen die worden genomen ten aanzien 
van personen met een handicap die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard af te schaffen. Personen met een 
handicap die verantwoordelijk worden bevonden voor het plegen van een misdrijf moeten worden berecht op 
basis van de gewone strafprocedure, op voet van gelijkheid met anderen, met dezelfde waarborgen en met 
specifieke procedurele aanpassingen teneinde hun gelijke behandeling binnen het strafrechtelijk systeem te 
garanderen.” Zie http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/uncrpd/uncrpd-aanbeveling-180914-nl.pdf 
p.5, n°28 
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teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie dat moet beslissen over het gevolg dat aan dit 

dossier wordt gegeven op het moment dat het nieuwe gerechtsgebouw, dat toegankelijk zal 

zijn voor personen met een handicap, klaar zal zijn. 

De toegankelijkheid van justitie gaat ook over de toegang voor personen met een auditieve 

beperking. Er zijn enkele grote knelpunten voor de toegang tot justitie van personen die 

gebarentaal gebruiken.  

Volgens het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken van 28 december 1950, dient Justitie in het kader van strafzaken in te staan voor 

de kosten van vertaling naar gebarentaal. Er stellen zich in de praktijk echter problemen bij 

het vinden van beëdigde tolken en de vergoeding ervan: soms dienen dove rechtszoekenden 

zelf een tolk te voorzien en deze te vergoeden met tolkenuren bestemd voor privé-gebruik 

(slechts 18 of in sommige gevallen 36 uren per jaar). Niet alle tolken die ingezet worden 

hebben de bijkomende erkenning als gerechtstolk. Hierdoor is de kwaliteit van de 

gebarentaal niet steeds gewaarborgd.  

Bovendien kan het niet dat ze enkel in strafzaken recht hebben op een tolk en als ze ergens 

van beschuldigd worden. Ook in andere rechtzaken (vredegerecht, familierechtbank,..), en 

als ze slachtoffer zijn of opgeroepen worden als getuige, hebben dove personen recht om te 

begrijpen wat er gezegd wordt en om hun verhaal te doen. Nu hangt het af van de 

welwillendheid van de rechter of er al dan niet een vertaling in gebarentaal gebeurt. 

Uit de praktijk blijkt ook dat niet al het personeel van de rechtbanken op de hoogte is van 

het recht en van de nood op vertaling in gebarentaal voor dove personen, en dat hen soms 

geweigerd wordt een tolk te gebruiken. 

Omwille van deze knelpunten die het fundamentale recht van dove personen op de toegang 

tot justitie in de weg staan, dringt het Centrum aan op een overleg tussen Justitie, de 

dovenverenigingen en de verenigingen van de doventolken om deze knelpunten in kaart te 

brengen en de situatie te verbeteren. 

7.4. REDELIJKE AANPASSINGEN IN DE GEVANGENISSEN 

Voor zover het Centrum weet, wordt in de opleiding van de penitentiaire beambten geen 

informatie gegeven over redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, al wijzen 

sommige penitentiaire actoren op de spontane toepassing van die aanpassingen, met name 

door de penitentiaire beambten in de psychiatrische afdelingen. Het begrip van redelijke 

aanpassing speelt een sleutelrol in de gelijke behandeling van de gedetineerde personen 

met een handicap. In een gevangeniscontext krijgt deze praktijk een nog groter belang, 

aangezien hij moet worden uitgevoerd door elke persoon met wie de gedetineerde in contact 

zal komen. Het statelijk rapport vermeldt dit wel degelijk in §75 : “Wat de maatregelen met 

het oog op redelijke aanpassingen betreft, voorziet de penitentiaire regelgeving niet in 

specifieke maatregelen voor personen met een handicap”. Het Centrum beveelt aan dat het 
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gevangeniswezen dit concept op een organieke manier opneemt in zijn detentiebeleid, in de 

opleiding van het personeel en in de inrichting van de infrastructuur. 

 

 


