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1 Instellingen die een bijdrage leveren aan dit verslag 
1. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert. De 

onafhankelijkheid en het engagement van Unia voor de mensenrechten zijn erkend door de Global 
Alliance of National Human Rights Institutions1 (B-status). Unia heeft interfederale bevoegdheid. Dit 
betekent dat Unia in België actief is op het federale niveau, en op dat van de gewesten en 
gemeenschappen. Unia ondersteunt slachtoffers van discriminatie op basis van de beschermde criteria in 
de antidiscriminatiewetgeving die een omzetting zijn van de Europese richtlijnen 2000/43 en 2000/78. Op 
12 juli 2011 werd Unia eveneens aangeduid als onafhankelijk mechanisme voor de bevordering, 
bescherming en opvolging van de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap.  

2. Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare instelling. Het analyseert migratie, 
verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op 
voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten en is ook 
aangesteld als onafhankelijk nationaal rapporteur inzake mensenhandel. 

3. Myria en Unia zijn rechtsopvolgers van het voormalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor  
racismebestrijding. Ze zijn via een protocol overeengekomen om samen te rapporteren aan de organen voor 
de bescherming van de grondrechten van de Verenigde Naties. Dit protocol werd ingediend in het kader van 
het accreditatieproces, dat heeft geleid tot de erkenning van Unia als NMRI met een B-status. 

2 Methodologie 
4. We stellen het zeer op prijs dat we via deze korte presentatie het Comité voor de Uitbanning van 

Rassendiscriminatie mochten informeren. Onze bijdrage is gebaseerd op verschillende informatiebronnen: 
verslagen die individuen of verenigingen bij Unia en Myria hebben ingediend; de resultaten van onze 
monitoring- en aanbevelingsopdrachten; onze deelname aan verschillende werkgroepen, commissies en 
adviesraden; verslagen van de betrokken autoriteiten en instanties; verslagen en aanbevelingen van het 
maatschappelijke middenveld. De bronnen worden in de voetnoten vermeld. 

5. Onze bijdrage is opgebouwd rond de slotbeschouwingen over het zestiende tot en met negentiende 
periodieke verslag van België, met tussen haakjes een verwijzing naar de desbetreffende paragrafen (co §x). 
Wanneer er een verband is met een vraag uit de vragenlijst (CERD/C/BEL/Q/20-22) die het Comité onlangs 
heeft vrijgegeven, staat ook de verwijzing naar de paragrafen tussen haakjes (LOI §x). De antwoorden die de 
Belgische Staat in zijn verslag heeft gegeven, zijn in aanmerking genomen om herhalingen te vermijden. De 
bedoelding van deze bijdrage is dan ook dit verslag aan te vullen en, waar nodig, te nuanceren. We 
formuleren ook een reeks aanbevelingen en leggen vragen voor die het Comité tijdens de zitting mogelijk 
aan België kan stellen. We hopen dat deze bijdrage voor het Comité een nuttige bron van informatie zal zijn 
en dat de hieronder geformuleerde aanbevelingen tijdens de zitting aan bod kunnen komen. 

  

 

1 https://www.unia.be/en/articles/unia-recognised-internationally-as-a-national-human-rights-institution.  

https://www.unia.be/en/articles/unia-recognised-internationally-as-a-national-human-rights-institution


 
2 2021 │ Comité voor de uitbanning van raciale discriminatie / Parallel Rapport 

3 Uitvoering van het convenant 

 Opvolging van de slotbeschouwingen bij het 16de tot 19de 
periodieke verslag 

3.1.1 Nationaal actieplan tegen racisme (co §6 - LOI §4) 

6. Momenteel vindt gestructureerd overleg plaats om mogelijke acties te onderzoeken. Unia en de NAPAR-
coalitie2 worden geraadpleegd. Dit lopende proces naar de goedkeuring van een nationaal actieplan tegen 
racisme moet uitmonden in de goedkeuring van een interfederaal (nationaal) actieplan door alle Belgische 
regeringen. België moet het maatschappelijke middenveld bij alle belangrijke fasen van de ontwikkeling van 
het plan betrekken. Zodra het plan is goedgekeurd, moet het worden geïmplementeerd. België moet 
vervolgens de oprichting overwegen van een orgaan dat toeziet op de uitvoering ervan. Dit controleorgaan 
voor periodieke evaluatie zou kunnen bestaan uit de Cel Gelijke Kansen, vertegenwoordigers van de 
verschillende entiteiten en van het maatschappelijke middenveld, academische deskundigen en Unia. 

7. De structurele dimensie van rassendiscriminatie wordt nog onvoldoende erkend. Het is een centrale kwestie 
die op grote weerstand stuit. Zo’n actieplan moet dit duidelijk erkennen en gericht zijn op correctie via 
structurele maatregelen.  

 

3.1.2 Oprichting van een nationale mensenrechteninstelling (co §7 - LOI §5) 

8. België beschikt nog steeds niet over een NHRI met status A. Met Unia beschikt België over een NHRI met 
status B, dat bevoegd is voor het hele grondgebied en voor alle overheidsniveaus. Vlaanderen heeft 
aangekondigd in 2023 uit Unia te stappen, om een eigen instelling ter bestrijding van discriminatie op te 
richten. Deze beslissing zou de efficiëntie van de strijd tegen discriminatie in België kunnen beïnvloeden.  

9. In 2019 werd bij wet een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de 
mens opgericht. Dit instituut is momenteel echter alleen bevoegd voor het federale niveau en treedt enkel 
op in die domeinen waarvoor andere sectorale instanties niet bevoegd zijn.  

 

2 De NAPAR-coalitie is een groep van ongeveer 60 organisaties uit het maatschappelijke middenveld die pleiten voor 
een nationaal actieplan tegen racisme.  

Aanbeveling 

A1. Tegen eind 2021 een ambitieus interfederaal (nationaal) actieplan tegen racisme goedkeuren en een 
orgaan oprichten dat toeziet op de uitvoering ervan.  

A2. Het maatschappelijke middenveld en academici betrekken bij alle belangrijke fasen van de ontwikkeling 
van het nationale actieplan.  

https://www.naparbelgium.org/a-propos
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10. Alle mensenrechteninstellingen, waaronder het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering 
van de rechten van de mens, komen maandelijks op eigen initiatief en autonoom bijeen binnen het Platform 
Mensenrechten.3 

 

 

3.1.3 Bijzondere maatregelen (co §8) 

11. Het koninklijk besluit van 11 februari 2019 maakt het voor privéondernemingen en sectoren mogelijk een 
plan met positieve acties ("affirmative action") in te voeren. De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 vereist 
echter twee koninklijke besluiten, één voor de openbare en één voor de privésector. Het is nog steeds 
wachten op een tweede koninklijk besluit, zodat ook de overheidssector deze positieve actieplannen kan 
invoeren. Momenteel geldt het koninklijk besluit enkel voor de privésector.  

12. Het koninklijk besluit an sich is een stap in de goede richting maar daarmee zijn niet alle problemen van de 
baan. Het besluit vereist dat de minister van Werk de gepubliceerde actieplannen goedkeurt, om deze 
bedrijven en sectoren de nodige rechtszekerheid te bieden. Er is behoefte aan goede praktijken. Werkgevers 
verkeren in onzekerheid over welke soorten positieve acties al dan niet toegestaan zullen zijn. De 
slaagkansen van dit systeem zullen afhangen van een grondige evaluatie van de actieplannen en van de 
werkzaamheden van de evaluatiecommissie. Een andere doorslaggevende factor wordt het promoten van 
de bij koninklijk besluit ingevoerde maatregel. De minister van Werk en de administratie moeten ervoor 
zorgen dat bedrijven die belangstelling hebben voor dit soort actieplannen, weten dat ze er gebruik van 
kunnen maken. 

 

3 Het Platform Mensenrechten bestaat sinds 2014 en is samengesteld uit de volgende instellingen: Unia, Myria, het 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; het Federaal Instituut voor de 
bescherming en de bevordering van de rechten van de mens; het College van Federale Ombudsmannen; de 
Gegevensbeschermingsautoriteit; het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; de Ombudsman voor de 
Duitstalige Gemeenschap; de Ombudsman van het Waalse Gewest en van de Federatie Brussel-Wallonië; de 
Kinderrechtencommissaris; de Délégué général aux Droits de l’Enfant; de Nationale Commissie voor de Rechten van 
het Kind; het Comité R; het Comité P; de Hoge Raad voor Justitie en de Centrale Toezichtsraad voor het 
Gevangeniswezen. 

Aanbeveling 

A3. Een samenwerkingsakkoord sluiten tussen de federale overheid en de deelstaten met het oog op de 
oprichting van een nationale instelling voor de mensenrechten met territoriale bevoegdheid over heel 
België en materiële jurisdictie over alle machtsniveaus.  
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3.1.4 Antisemitisme en islamofobie (co §10 - 11) 

 

13. Artikel 150 van de Grondwet leidt tot een andere behandeling van haatspraak. Zo behandelt het hof van 
assisen alle persmisdrijven, tenzij die zijn ingegeven door racisme. Aangezien het om een tijd- en 
geldrovende procedure gaat, komt dat soort misdrijven amper nog voor het hof van assisen. Haatberichten 
op sociale media die bijvoorbeeld door homohaat zijn ingegeven, worden als persdelicten beschouwd. In de 
praktijk blijven deze misdrijven ongestraft. Afsluitend kunnen we stellen dat racistisch gemotiveerde 
persmisdrijven voor de strafrechter worden gebracht, terwijl niet-racistische (bijvoorbeeld homofobe of 
islamofobe) persdelicten de facto nooit worden vervolgd. Momenteel vinden in het parlement hoorzittingen 
en besprekingen plaats over artikel 150, wat een eerste stap in de goede richting is. Deze besprekingen 
zouden tegen het einde van deze regeerperiode (mei 2024) tot een hervorming moeten leiden. 

14. Het gebrek aan zowel gecentraliseerde en betrouwbare statistische gegevens over het aanzetten tot haat 
en cyberhaat, als aan systematische informatie over rechtszaken met betrekking tot daden van islamofobie 
en antisemitisme (§56 van het rapport van de Belgische Staat), blijft een hardnekkig probleem. 

 

Antisemitisme 

15. Antisemitisme blijft een ernstig probleem. Tijdens het carnaval van Aalst in 2019 en 2020 reden er 
praalwagens met antisemitische afbeeldingen mee. Unia kreeg daar heel wat klachten over4 en bracht een 
verslag5 uit waarin het pleitte voor een inclusiever carnaval en er bij het gemeentebestuur op aandrong, 
werk te maken van depolarisatie en de-escalatie.  

16. In België zijn uitingen van antisemitisme nog steeds hardnekkig, vooral online.6 Naar aanleiding van een FRA-
rapport over antisemitisme in België heeft de senaat in 2018 een resolutie aangenomen over de bestrijding 

 

4 UNIA (2019), Carnaval en de grenzen van de vrijheid van expressie, p. 5.  
5 UNIA (2019), Carnaval en de grenzen van de vrijheid van expressie. 
6 UNIA (2018), Antisemitisme blijft pijnlijk aanwezig, vooral op het internet. 

Aanbeveling 

A4. Het huidige koninklijk besluit is gericht op de privésector; voor de overheidssector moet een gelijkaardig 
koninklijk besluit worden aangenomen.  

Mogelijke vragen  

V1. Welke maatregelen zal de regering nemen om bedrijven warm te maken voor actieplannen gericht op 
specifieke maatregelen?  

Aanbeveling 

A5. Artikel 150 van de Grondwet herzien om niet langer een procedureel onderscheid te maken tussen de 
behandeling van geschreven haatberichten met motief van racisme of xenofobie en andere haatspraak 
(islamofoob of homofoob bijvoorbeeld). 

https://www.unia.be/nl/artikels/unia-pleit-voor-supdiverse-folklore
https://www.unia.be/en/articles/unia-is-calling-for-an-inclusive-image-for-folkloric-events
https://www.unia.be/nl/artikels/antisemitisme-blijft-pijnlijk-aanwezig-vooral-op-het-internet
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van antisemitisme.7 Daarin wordt de regering opgeroepen verschillende maatregelen te nemen. Unia heeft 
een advies over deze resolutie uitgebracht.8  

17. In het toekomstige nationale actieplan tegen racisme (zie §§ 6 en 7) moet antisemitisme worden aangepakt.  

Dragen van religieuze symbolen (co §11) 

18. Unia maakt een onderscheid tussen discriminatie op grond van geloof (waarvan moslims uiteraard het 
slachtoffer kunnen zijn) en islamofobie. Beide categorieën kunnen samenvallen maar niet altijd.  

19. In de meeste Belgische scholen is het dragen van religieuze symbolen verboden, zowel voor leerlingen als 
voor leerkrachten. In de Vlaamse Gemeenschap geldt een verbod op het dragen van religieuze tekenen in 
het basis- en secundair onderwijs voor alle leerlingen en leerkrachten (met een uitzondering voor 
leerkrachten die godsdienstles geven) in het gemeenschapsonderwijs (GO!).9 Volgens de Raad van State is 
zo'n verbod op het dragen van opvallende levensbeschouwelijke kentekens op school, een schending van 
het recht op de vrijheid van godsdienst.10 De raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
weigert zich bij deze rechtspraak neer te leggen en blijft het verbod toepassen. Unia dringt aan op naleving 
van deze beslissingen om de juridische doelmatigheid te waarborgen. Het Vlaamse regeerakkoord van 2019 
kondigde ook een algemeen hoofddekselverbod aan voor leerlingen en personeel van provinciale en 
gemeenschapsscholen. Deze wetgeving is nog niet aangenomen. In de Franse Gemeenschap geldt er geen 
algemeen verbod. Toch verbieden heel wat scholen het dragen van opvallende levensbeschouwelijke 
kentekens. Unia ontving in 2018, 33 zaken met betrekking tot religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen in het onderwijs.11 De meeste van deze zaken hadden betrekking op het verbod op 
levensbeschouwelijke of religieuze symbolen, meestal hoofddoeken.  

20. Sinds 2010 heeft Unia tot 300 meldingen ontvangen van volwassen moslimstudentes. Zij hadden problemen 
met de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel en Wallonië, waar het dragen van een hoofddoek 
verboden was12 en ook met het vinden van scholen en bedrijven, waar ze tijdens stages religieuze symbolen 
mochten dragen.13 Op 4 juni 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof14 dat een instelling voor hoger 
onderwijs het dragen van religieuze symbolen mag verbieden. Volgens het Hof is de doelstelling om 
studenten die hun overtuiging niet zichtbaar willen maken te beschermen tegen de mogelijke sociale druk 
vanwege zij die hun overtuiging wel zichtbaar willen maken, legitiem. Het Hof voegde er wel aan toe dat een 

 

7 BELGISCHE SENAAT (2018), Resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme. 
8 UNIA (2018), Advies over het voorstel voor een resolutie over de bestrijding van antisemitisme.  
9Het gemeenschapsonderwijs (GO!) voerde dit in 2013 door de Vlaamse Onderwijsraad (overheidsinstantie aan het 
hoofd van 700 openbare basis- en secundaire scholen in het Vlaamse Gewest) goedgekeurde verbod in. Sindsdien 
verbiedt een administratieve circulaire van de raad van bestuur van de Vlaamse gemeenschapsscholen het dragen van 
uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens op school. Op basis hiervan hebben verschillende scholen een huishoudelijk 
reglement opgesteld, dat in hetzelfde verbod voorziet. 
10 Volgens de Raad van State was de betwiste circulaire goedgekeurd naar aanleiding van ernstige problemen in 
scholen in de regio Antwerpen. Maar de scholen van verzoekers bevonden zich niet in een gelijkaardige situatie die 
een dergelijk verbod in hun huishoudelijk reglement kon rechtvaardigen. Deze conclusie werd ook bevestigd in een 
vonnis van 23 februari 2018 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren betreffende een school te 
Maasmechelen. 
11 UNIA (2019), Jaarverslag 2018 – Mensenrechten in ere herstellen.   
12 Een van de redenen die worden aangevoerd voor het verbieden van religieuze symbolen op scholen, met name 
openbare scholen, is de neutraliteit van de overheid. Scholen beroepen zich ook op de noodzaak leerlingen te 
beschermen tegen druk van andere leerlingen of leraren die de hoofddoek dragen. Scholen zijn ook van mening dat 
het niet verbieden van religieuze symbolen hun diversiteit in gevaar kan brengen. Zij vrezen immers op die manier veel 
leerlingen aan te trekken die getroffen worden door het verbod in andere scholen. 
13 UNIA (2016), Hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie in de Franse Gemeenschap: Port de signes religieux 
– Recommandation au Ministres de l’enseignement supérieur et au Ministre de l’enseignement de Promotion sociale. 
14 GwH., 4 juni 2020, nr. 81/2020. 

https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100664008
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/advies-over-het-voorstel-voor-een-resolutie-over-de-bestrijding-van-antisemitisme
https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Unia_jaarverslag_2018_NL_AS.pdf
https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/port-des-signes-religieux-dans-lenseignement-superieur-et-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/port-des-signes-religieux-dans-lenseignement-superieur-et-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/port-des-signes-religieux-dans-lenseignement-superieur-et-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.unia.be/files/Documenten/2020-081n.pdf
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algemeen verbod niet verplicht is. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen dus ook het dragen van 
religieuze symbolen toestaan en kiezen voor een beleid van inclusieve neutraliteit. Helaas hield het Hof er 
geen rekening mee dat de studenten in het hoger onderwijs volwassenen zijn. De Franse Gemeenschap 
kondigde aan dat zij vanaf september 2021, religieuze symbolen zal aanvaarden in de instellingen voor hoger 
onderwijs die zij beheert. De COCOF (de Franse Gemeenschapscommissie) heeft een gelijkaardige beslissing 
genomen voor de instellingen voor hoger onderwijs en sociale promotie, waarvoor zij de inrichtende macht 
is.  

21. Unia ontvangt soms ook meldingen van vrouwelijke leerkrachten islamitische godsdienst, die geen 
hoofddoek mogen dragen. Dit verbod geldt buiten het klaslokaal (op het schoolterrein), of soms ook binnen 
het klaslokaal. De Raad van State heeft zich in soortgelijke situaties uitgesproken en bepalingen, die het 
dragen van hoofddoeken door vrouwelijke leerkrachten islamitische godsdienst verbieden, verworpen.15  

 

22. Veel gemeenten verbieden lichaamsbedekkende zwemkleding16 in openbare zwembaden om redenen van 
veiligheid en hygiëne. Andere redenen die ze aanvoeren zijn de gelijkheid van mannen en vrouwen, de 
menselijke waardigheid en ecologische redenen (een boerkini absorbeert te veel water). Volgens Unia is een 
algemeen verbod op "boerkini's" of andere vergelijkbare badpakken discriminerend omdat het mensen 
(vooral vrouwen), die dergelijke badpakken om religieuze of medische redenen willen dragen, uitsluit.17 

23. In recente gevallen werden vrouwen met een hijab de toegang ontzegd tot een ijsjesbar, het terras van een 
restaurant of een fitnesszaal, en hadden ze het moeilijk een woning te vinden. De redenen die werden 
aangehaald waren de onverenigbaarheid van het dragen van een hijab met de sfeer op die locaties 
(voornamelijk op restaurant) of ook de veiligheid en hygiëne.18 Wat de fitnesszalen betreft merken we in de 
praktijk dat een verbod op hoofddeksels is ingegeven om zogenaamde veiligheidsredenen maar dat zij 
tegelijkertijd uitzonderingen toestaan om medische redenen.  

24. De Vlaamse regering heeft ingestemd met het verbod op zichtbare religieuze tekenen (en andere tekenen 
van overtuiging) voor ambtenaren die in rechtstreeks contact staan met de bevolking.19 De regering moet 
nog beslissen hoe zij deze maatregel in de praktijk zal omzetten. 

25. Wat het dragen van religieuze symbolen in rechtbanken en gerechtshoven betreft, heeft het ministerie van 
Justitie naar aanleiding van de zaak-Lachiri (§ 58 van het rapport van de Belgische Staat) een brief 
geschreven aan de rechters, waarin zij op de hoogte werden gesteld van de rechtspraak van het Hof. Unia 
bleef echter klachten ontvangen over verschillende rechtbanken in België, die deze beperking op de 

 

15 RvS., 27 maart 2013, nr. 223.042; Raad van State, 17 april 2013, nr. 223.201; Raad van State, 5 februari 2014, nr. 
226.345 en 226.346; Raad van State, 1 februari 2016, nr. 223.672 van 1 februari 2016. 
16 De boerkini is een badpak dat het hele lichaam bedekt en is ontworpen om te voldoen aan de religieuze regels die 
voorschrijven dat vrouwen zich discreet moeten kleden. Het bedekt het lichaam van hoofd tot enkels, waarbij enkel 
gezicht, handen en voeten zichtbaar blijven. Soms wordt het ook om medische redenen gedragen. 
17 UNIA (2017), Juridisch advies gericht tot de verantwoordelijken van overheidszwembaden in Vlaanderen over 
lichaamsbedekkende zwemkleding.  
18 Hof van beroep van Gent, 8 oktober 2015, rechtbank van eerste aanleg Brussel 4 februari 2020, 22 december 2009, 
hof van beroep van Brussel, 8 september 2015 en rechtbank van eerste aanleg Brussel, cf. www.unia.be (rechtspraak 
en alternatieven). 
19 VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2019-2014, p. 10 en p. 138.  

Aanbeveling 

A6. In een uitzondering te voorzien om leerkrachten filosofie en godsdienst toe te staan religieuze symbolen 
te dragen, overeenkomstig het standpunt van de Raad van State. 

https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/Advies_lichaamsbedekkende_zwemkledij2.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/Advies_lichaamsbedekkende_zwemkledij2.pdf
http://www.unia.be/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
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hoofddoek nog steeds toepasten. Unia heeft in maart 201920 en in maart 202021 twee mededelingen gedaan 
aan de dienst Uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Intussen heeft 
de administratie een wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voorbereid maar op 3 maart 2021 was deze 
nog steeds niet aan het parlement voorgelegd. België moet alles in het werk stellen om artikel 759 van het 
Gerechtelijk Wetboek onverwijld en ten laatste vóór eind 2021 daadwerkelijk te wijzigen.  

 

3.1.5 Politie en racistisch geweld (co §12 & 13) 

Omzendbrief 13/2013 (co §12 – LOI §8) 

26. De Belgische overheid hanteert regels uit omzendbrief COL 13/2013. Unia wil het Comité wijzen op het feit 
dat de tenuitvoerlegging van deze tekst problematisch en onvolledig is22 aangezien:  
a) De meeste politie-eenheden intussen over een referentieambtenaar beschikken maar bij diens vertrek 

het tijdig aanstellen van een vervanger vaak op zich laat wachten. Bovendien ontbreekt een 
gecentraliseerde en geactualiseerde lijst met de contactgegevens van alle referentieambtenaren.  

b) Sommige politieambtenaren in geval van klacht van een slachtoffer weigeren een proces-verbaal op te 
maken of ze stellen alleen een "vereenvoudigd proces-verbaal" op (dat niet wordt doorgestuurd naar 
het parket). Dit zorgt voor onderrapportering van haatmisdrijven en haatspraak. 

c) Door problemen in de computersystemen van de politie en het openbaar ministerie, en omdat beide 
systemen niet compatibel zijn, het haatmotief niet systematisch wordt geregistreerd, zoals de 
omzendbrief voorschrijft. Na een workshop van het FRA en het ODIHR zijn aanbevelingen geformuleerd 
en een werkgroep23 kreeg de opdracht oplossingen te vinden 

d) De openbare aanklagers Unia op de hoogte moeten brengen van de komende hoorzittingen ("Bericht 
van vaststelling"), alsook van de rechtspraak en de beslissingen in zaken die betrekking hebben op het 
vakgebied van Unia. De openbare aanklagers houden zich echter niet systematisch aan deze 
verplichting. In België ontbreekt het daarom aan een volledig overzicht van de rechtspraak inzake 
haatmisdrijven.  

e) Slachtoffers over de materiële voorwaarden moeten beschikken, die discretie op de politiebureaus 
garanderen, en informatie krijgen over de mogelijke ondersteuning (Unia, diensten voor 
slachtofferhulp). Dit zou systematischer moeten gebeuren.  

 

20 UNIA (2019), First communication towards the Department of the Execution of Judgments of the European Court of 
Human Right. 
21 UNIA (2020) Second communication towards the Department of the Execution of Judgments of the European Court 
of Human Right.  
22 EVALUATIECOMMISSIE FEDERALE WETGEVING TER BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE (2017), Eerste evaluatieverslag, nr. 361 e.v. 
23 Deze werkgroep bestaat uit magistraten en referentiepolitieambtenaren, technische specialisten 
coderingssystemen van politie en justitie, statistici van het openbaar ministerie, Unia en het IGVM. De cel Gelijke 
Kansen van de FOD Justitie staat in voor de coördinatie ervan. 

Aanbeveling 

A7. Artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek uiterlijk tegen december 2021 wijzigen en de term “ongedekt” 
vervangen door “respectvol”. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093ae64
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093ae64
https://www.coe.int/en/web/execution/-/belgian-equality-body-submits-new-communication-in-freedom-of-religion-case
https://www.coe.int/en/web/execution/-/belgian-equality-body-submits-new-communication-in-freedom-of-religion-case
https://uniamyria.sharepoint.com/WGT/international/United%20Nations/CERD/CERD%20-%20parallel%20report%20Unia%20Myria%20-%202020.docx?web=1
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Recente gevallen van politiegeweld  

27. Sinds 2014 hebben Belgische kranten over verschillende gevallen van politiegeweld bericht, die aan Unia 
zijn gemeld. Unia is bezorgd dat België misbruik en geweld door politieagenten nog te vaak als een 
geïsoleerd, en niet als een structureel probleem beschouwt, dat bijgevolg niet op coherente en systemische 
wijze wordt aangepakt.  

28. Alleen al in de maand juni 2020 deden zich volgende incidenten voor: twee kinderen (11 en 13 jaar) werden 
door politieagenten in Brussel aangehouden, en één van hen geboeid24; een 19-jarige jongen genaamd 
Mounaime klaagde dat hij door politieagenten25 was geslagen tijdens een “Black Lives Matter”26-betoging; 
dezelfde dag beweerde een vrouw van Marokkaans-Tunesische afkomst dat zij door de politie was 
gecontroleerd en mishandeld totdat haar partner (een bekende Belgische zanger) tussenbeide is gekomen27; 
en een 71-jarig zwart Europees parlementslid klaagde dat zij met geweld tegen een muur was gedrukt omdat 
zij had geprobeerd een politieoptreden op straat te filmen. De politie antwoordde dat zij hen had beledigd.28 
Tussen 2014 en 2019 heeft Unia 355 meldingen over politiediensten ontvangen, waarvan ongeveer 70% 
over raciale criteria.29  

29. In zijn verslag uit 201630 wijst het Hongaarse Helsinki-comité onder meer op de ongewoon lange duur van 
de onderzoeken, de milde straffen voor de veroordeelde overtreders bij de politie, het ontbreken van 
centraal verzamelde gegevens, de ontoereikendheid van de tuchtprocedure, het ontbreken van specifieke 
waarborgen, enz.  

30. Wat migranten betreft, merkt de ngo Dokters van de Wereld in een in 2018 gepubliceerd onderzoek31 over 
transitmigratie op dat van de 440 bevraagde migranten, een kwart verklaarde in België het slachtoffer van 
politiegeweld te zijn geweest: schoppen, vuistslagen of gebruik van een wapenstok bij mensen die ze al 
onder bedwang hadden, naaktfouilleringen zonder begrijpelijke uitleg, mensen die zich volledig moesten 
uitkleden en dit soms in aanwezigheid van medegevangenen of politieagenten van het andere geslacht, 
geen voedsel of toegang tot fatsoenlijke sanitaire voorzieningen, slaaponthouding, intimidatie, met name 
om vingerafdrukken van migranten te verkrijgen. Bijna één op de twee personen die slachtoffer beweert te 
zijn, zou weigeren de details van deze gewelddaden te vertellen aan een humanitaire ngo die hun 
anonimiteit garandeert, hoofdzakelijk omdat zij andere prioriteiten hebben of het nut daarvan niet inzien, 

 

24 THE BRUSSELS TIMES (2020), Outrage after Brussels police arrest and handcuff minors. 
25 THE BRUSSELS TIMES (2020), Police investigate allegations of brutality against Brussels teen. 
26 THE BRUSSELS TIMES (2020), Belgian Network for Black Lives shocked by riots and police violence. 
27 ARCHYDE (2020), Sophie Dewulf, the partner of singer Arno, tacked to the wall by police when she walks her dog: she 
filed a complaint (video). 
28 POLITICO (2020), Belgian police say MEP who accused them of racist violence insulted them. 
29 UNIA (2020), Cijferverslag 2019, p. 43 en 44. 
30 HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE (2016), Investigation of torture in Europe. A comparative analysis of seven 
jurisdictions, pp. 16-27.  
31 Dokters van de Wereld (2018), Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België. Een 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

Aanbeveling 

A8. Omzendbrief COL13/2013 volledig implementeren. 

R9. Het door de cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie opgestarte samenwerkingsproject voortzetten en 
voltooien, om het verzamelen van volledige en betrouwbare statistische gegevens over haatmisdrijven te 
verbeteren, en de conclusies ervan volledig te implementeren.  

https://www.brusselstimes.com/brussels/115781/outrage-after-brussels-police-arrest-and-handcuff-minors/
https://www.brusselstimes.com/brussels/115875/police-investigate-allegations-of-brutality-against-brussels-teen/
https://www.brusselstimes.com/brussels/115819/belgian-network-for-black-lives-shocked-by-riots-and-police-violence/
https://www.archyde.com/sophie-dewulf-the-partner-of-singer-arno-tacked-to-the-wall-by-police-when-she-walks-her-dog-she-filed-a-complaint-video/
https://www.archyde.com/sophie-dewulf-the-partner-of-singer-arno-tacked-to-the-wall-by-police-when-she-walks-her-dog-she-filed-a-complaint-video/
https://www.politico.eu/article/pierrette-herzberger-fofana-belgian-prosecutor-insults-to-police-officers/
https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/2020_Cijferverslag_2019_DEF.pdf
http://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2019/11/Torture-en-Europe-Rapport-final-2017.pdf
http://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2019/11/Torture-en-Europe-Rapport-final-2017.pdf
http://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2019/11/Torture-en-Europe-Rapport-final-2017.pdf
https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
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maar ook uit vrees voor represailles van de politie.32 Het Comité P geeft aan dat het tussen 2017 en 2018, 
slechts 5 klachten over dit onderwerp heeft ontvangen. Het geeft wel toe dat het voor migranten zonder 
vaste woonplaats in België ingewikkeld is om een gerechtelijke procedure te starten.33  

31. In augustus 2020 zorgde de verspreiding van de video-opname van het politieoptreden dat voorafging aan 
de dood van Jozef Chovanec, een Slowaaks onderdaan die in februari 2018 overleed na een politieoptreden 
in een cel op de luchthaven van Charleroi, voor een grote schok in de publieke opinie en de politieke wereld. 
Verschillende instellingen34 stelden een onderzoek in en andere zijn nog aan de gang. De Hoge Raad voor 
de Justitie (HRJ) betreurde dat het openbaar ministerie bepaalde handelingen pas na de mediatisering van 
de zaak aan de politieautoriteiten heeft aangeklaagd. Daardoor werd er tot dan toe bijvoorbeeld geen 
tuchtprocedure gevoerd tegen de politieagente die een Hitlergroet had uitgebracht. Intussen zijn wel 
tuchtprocedures geopend tegen verschillende hogere ambtenaren. De HRJ heeft in zijn verslagen ook 
aanbevolen camera's met geluidsopname te installeren op plaatsen waar mensen van hun vrijheid zijn 
beroofd, en dit soort zaken snel en met voorrang te behandelen. 

32. In april 2020 werd een jonge Soedanese migrant het slachtoffer van geweld, dat tijdens de lockdown werd 
gepleegd door een politieagent. Deze werd door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 
een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.35 

 

Etnische en discriminerende profilering (LOI §6) 

33. Er zijn recente studies over etnische profilering uitgevoerd.36 Maar België beschikt nog steeds niet over 
volledige, objectieve en betrouwbare statistieken over het aantal preventieve stop and searches of over de 
prevalentie van discriminerende profilering. Er bestaat geen wettelijk kader dat een burger in staat stelt de 
reden van een politiecontrole te kennen. Dit ondermijnt de vertrouwensrelatie tussen politie en burger en 
belet de politie het fenomeen te objectiveren.  

34. In België en in het buitenland lopen momenteel talrijke experimenten om de transparantie van het 
politieoptreden te verbeteren, onder meer door het gebruik van bodycams. Dit is het geval in de politiezones 
Brussel-West, Turnhout, De Haan, Antwerpen, Mechelen-Willebroek, Lokeren, Brussel Hoofdstad-Elsene, 
enz. 

 

32 Dokters van de Wereld (2018), Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België. Een 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  
33 COMITÉ P (2019), De controle en opsluiting van transmigranten door de politie naar aanleiding van grootschalige 
bestuurlijke aanhoudingen, §35 en §78; MYRIA, Nota, Politie en transitmigranten. Waardigheid respecteren en 
ernstig onderzoek voeren naar geweldplegingen (2019). 
34 COMITÉ P (2020), Informatiestromen in het kader van de aanhouding van de heer Chovanec; Hoge Raad voor de 
Justitie (2020), Bijzonder onderzoek zaak "Jozef Chovanec".  
35 RTBF (2020), Une peine d'un an de prison avec sursis pour le policier qui a porté des coups à un migrant.  
36 UNIA (2020), Politionele selectiviteit. Verslag en position paper ; LIGUE DES DROITS HUMAINS (2017), Contrôler et punir. 
Studie over etnisch profileren; AMNESTY INTERNATIONAL BELGIË (2018), Je weet nooit met mensen zoals jij. Politiebeleid 
ter preventie van etnisch profileren in België; FRA (2017), EU-Midis II. 

https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/MdM%20rapport%20Geweldmigratie%20NL%20HDfinal.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigranten.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigranten.pdf
https://www.myria.be/files/Nota_Politie_en_transmigranten.pdf
https://www.myria.be/files/Nota_Politie_en_transmigranten.pdf
https://www.myria.be/files/Nota_Politie_en_transmigranten.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/onderzoeksrapport%20over%20de%20informatiestromen%20in%20het%20kader%20van%20de%20aanhouding%20van%20de%20heer%20Chovanec.pdf
https://hrj.be/nl/publicaties/2020/bijzonder-onderzoek-zaak-jozef-chovanec
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-peine-d-un-an-de-prison-avec-sursis-pour-le-policier-qui-a-porte-des-coups-a-un-migrant?id=10544461
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_Politionele_Selectiviteit_Unia_-_NL.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_Politionele_Selectiviteit_Unia_-_NL.pdf
http://www.liguedh.be/controler-punir-etude-profilage-ethnique/
http://www.liguedh.be/controler-punir-etude-profilage-ethnique/
http://www.liguedh.be/controler-punir-etude-profilage-ethnique/
https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/amn_rapport_etnisch_profileren_web_ok_1_0.pdf
https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/amn_rapport_etnisch_profileren_web_ok_1_0.pdf
https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/amn_rapport_etnisch_profileren_web_ok_1_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf
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Gedwongen terugkeer van vreemdelingen (co §13)  

35. Bij het toezicht op de gedwongen terugkeer in het kader van migratie door de Algemene Inspectie van de 
Federale politie en de Lokale politie (AIG) doen zich nog steeds verschillende problemen voor37: 

- het ontbreekt aan volledige institutionele/financiële/operationele/functionele onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid; 

- regelmatig zijn er problemen bij de identificatie van de leden van de AIG tijdens de terugkeeroperaties 
op lijnvluchten (ontbreken van een badge of identiteitsplaatje op de kledij); 

- mogelijke taalproblemen bij de communicatie met de repatriant (geen tolk of soms treedt de politie op 
als tolk); 

- gebrek aan transparantie doordat er geen jaarverslagen en individuele verslagen worden gepubliceerd; 
- onvoldoende personele en financiële middelen die een negatieve invloed hebben op de 

monitoringscapaciteit. In 2019 voerde de AIG 96 controles uit, waarvan 79 tot de effectieve verwijdering 
van 105 personen leidden, op een totaal van 6.061 personen die datzelfde jaar gedwongen uit België 
werden verwijderd (1,7% van het totale aantal effectief uitgevoerde verwijderingsoperaties). 

 
36. Zoals vermeld in het rapport van de staat, kregen sommige ngo's een accreditatie op grond waarvan 

bepaalde leden van hun personeel regelmatig detentiecentra mogen bezoeken om migranten te 
ontmoeten. Dit aan ngo's verleende recht is evenwel niet wettelijk verankerd, wat hun positie vermoedelijk 
verzwakt. Bovendien hebben ngo's enkel toegang tot migranten die in de gesloten centra worden 
vastgehouden, maar niet tot migranten die zich in een verwijderingsprocedure bevinden (op de luchthaven 
of tijdens het vervoer). 

37. Daarom zijn de aanbevelingen uit de vorige slotbeschouwingen nog steeds relevant, met inbegrip van de 
noodzaak om een objectief toezichtsysteem in te voeren via video-opnames van elke verwijderingspoging.38 
Dit moet gebeuren door vaste of mobiele camera's te gebruiken en sowieso de meest gevoelige zones en 
momenten te filmen. De wet van 21 maart 201839 geeft de politie veel meer mogelijkheden om camera's te 
gebruiken, waaronder bodycams, waardoor ze ook tijdens verwijderingsoperaties mogen worden gebruikt. 
Bezwaren tegen het gebruik40 ervan lijken derhalve niet langer gerechtvaardigd. 

 

37 MYRIA (2017), Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België - Terugkeer, tegen welke prijs?, pp. 
76-79. 
38 MYRIA (2015), The European Ombudsman’s own-initiative inquiry concerning the means through which Frontex 
ensures respect of fundamental rights in joint return operations. Bijdragen van het Belgisch Federaal 
Migratiecentrum, pp. 7-8.  
39 Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de 
politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
40 Cf. § 71 van de bijdrage van de Belgische staat.  

Aanbeveling 

A10. Politieagenten wettelijk verplichten een ontvangstbewijs af te geven met vermelding van de redenen voor 
de controle en de mogelijke rechtsmiddelen.  

A11. De lopende experimenten analyseren en de gevolgen ervan toetsen aan de beroepspraktijken van de 
politieagenten: in hoeverre wordt er rekening mee gehouden bij de aanpak van de interventie? Hoeveel extra 
werklast betekent het gebruik ervan?  

https://www.myria.be/files/171030_Myriadoc_5_Detentie__terugkeer_en_verwijdering_NL.pdf
https://www.myria.be/files/CONSULTATION_REPLY_OI-9-2014_201401114_20150804_120600_(1).pdf
https://www.myria.be/files/CONSULTATION_REPLY_OI-9-2014_201401114_20150804_120600_(1).pdf
https://www.myria.be/files/CONSULTATION_REPLY_OI-9-2014_201401114_20150804_120600_(1).pdf
https://www.myria.be/files/CONSULTATION_REPLY_OI-9-2014_201401114_20150804_120600_(1).pdf
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38.  Ook in het rapport van de staat wordt verwezen naar een klachtenmechanisme. Tegenover de 
klachtencommissie kan echter nogal wat kritiek worden geuit:  
- onvoldoende waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 
- mechanisme onvoldoende effectief vanuit het oogpunt van de persoon die de klacht indient; 
- het ontbreken van voldoende procedurele waarborgen; 
- gebrek aan transparantie.41 

 
39. Bovendien is dit systeem alleen van toepassing op klachten betreffende de detentie van migranten. Voor de 

verwijderingsprocedure kan de migrant een klacht indienen bij de politie, het Comité P of de AIG, of bij de 
gerechtelijke autoriteiten. Er is onduidelijkheid over het aantal ingediende klachten en over de opvolging 
van deze klachten bij de verschillende diensten of autoriteiten in het kader van een verwijderingsprocedure. 
Bij de interpretatie van dit aantal is in ieder geval de nodige voorzichtigheid geboden. Een bepaald 
percentage vreemdelingen die zich slachtoffer achten van geweld, dienen geen klacht in. Zij zijn er niet altijd 
van op de hoogte dat die mogelijkheid bestaat. Een systematische procedure om hen daarover te 
informeren of om hen uit te leggen hoe ze een klacht kunnen indienen in geval van beschuldiging van 
misbruik tijdens een verwijderingsprocedure bestaat er niet. 

 

3.1.6 Personen van buitenlandse afkomst in het strafrechtsysteem (co §14 - LOI §15) 

40. België verzamelt geen etnische gegevens. In hun verslag over hun bezoek aan België in 2019 heeft de 
werkgroep van deskundigen inzake personen van Afrikaanse afkomst aanbevolen dat België "betrouwbare 

 

41 MYRIA (2015), Jaarverslag Migratie 2015, De klachtencommissie: 2004-2014: tien jaar later … dezelfde 
vaststellingen, pp. 167-168. 

Aanbeveling 

A12. Meer transparantie garanderen over de activiteiten van de AIG en haar aanbevelingen op basis van 
haar waarnemingen.  

A13. Een objectief monitoringsysteem implementeren door van elke verwijderingspoging video-opnames te 
maken. 

A14. Het wettelijke kader versterken voor bezoeken aan gesloten centra voor instellingen die al een 
toegangsrecht hebben en voor ngo's die bezoeken afleggen. 

A15. Vóór elke verwijderingsprocedure een infobrochure opstellen over mogelijke klachtenmechanismen, 
in een taal die de repatriant begrijpt. 

A16. Meer transparantie garanderen over het aantal klachten dat wordt ingediend bij het Comité P of bij de 
AIG, en over de opvolging die zij krijgen.  

A17. Een checklist gebruiken waarin alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
verwijderingsprocedure en de controle daarop gedetailleerd worden beschreven. 

Mogelijke vragen  

Q2. Hoeveel klachten naar aanleiding van de verwijdering of poging tot verwijdering van een migrant zijn 
er tijdens de betrokken periode ingediend en bij welke autoriteiten, en wat was het gerechtelijk en 
tuchtrechtelijk gevolg voor elk van deze klachten?  

https://www.myria.be/FILES/MIGRATION-RAPPORT-2015-C9.PDF
https://www.myria.be/FILES/MIGRATION-RAPPORT-2015-C9.PDF
https://www.myria.be/FILES/MIGRATION-RAPPORT-2015-C9.PDF
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statistische gegevens zou verzamelen, samenstellen, analyseren, verspreiden en publiceren, uitgesplitst naar 
ras en op basis van vrijwillige zelfidentificatie, en alle nodige maatregelen zou nemen om de situatie van 
individuen en groepen van individuen die het slachtoffer zijn van racisme, rassendiscriminatie, 
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, regelmatig te evalueren”.42  

3.1.7 Structurele discriminatie van niet-staatsburgers met betrekking tot economische, sociale 
en culturele rechten (LOI §15) 

Arbeidsmarkt (LOI §13) 

41. Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerden in 2019 
samen een socio-economische monitoring43 met statistische gegevens over werkgelegenheid, werkloosheid 
en ondertewerkstelling, uitgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd, nationale afkomst en opleidingsniveau. De 
verzamelde gegevens laten slechts een lichte verbetering zien. Mensen van buitenlandse afkomst worden 
nog steeds vaker uitgesloten van de arbeidsmarkt dan mensen van Belgische afkomst. Aan dit tempo zal het 
nog tientallen jaren duren vooraleer de participatie van personen van vreemde origine op de arbeidsmarkt 
in ons land even groot is als die van personen van Belgische origine. De afgelopen jaren is op de verschillende 
beleidsniveaus vooruitgang geboekt maar om tot een echte doorbraak te komen, is een geïntegreerde 
aanpak noodzakelijk.  

42. Myria heeft, in het kader van zijn samenwerking binnen het Nationaal Contactpunt van het Europees 
Migratienetwerk, samen met het Nationaal Contactpunt België en DEMO (UCLouvain) een verslag 
gepubliceerd over het socio-demografisch profiel en de socio-economische loopbanen van personen aan 
wie internationale bescherming is verleend. 44  

43. De nieuwe wettelijke kaders voor de praktijktesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op federaal 
niveau zijn stappen in de goede richting. Er is echter een voorafgaande klacht vereist, wat het mogelijke 
gebruik van de nieuwe wetgeving aanzienlijk beperkt.  

 

44. De overheid is één van de belangrijkste werkgevers45 in België maar volgens de Belgische Grondwet zijn de 
banen in de overheidsdiensten nog steeds voorbehouden aan Belgen46, met een uitzondering voor EU-
burgers voor werk dat geen verband houdt met de volkssoevereiniteit.47 Deze beperking kan dus de 
integratie van migranten bemoeilijken. Ook zien steeds meer onderdanen van derde landen dat hun 

 

42 Raad voor de mensenrechten (2019), Visit to Belgium. Report of the Working Group of Experts on People of African 
Descent, p. 17.  
43 UNIA en FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (2019), Socio-economische Monitoring 2019: arbeidsmarkt 
en origine, pp. 27-86. 
44 EMN Nationaal Contactpunt België en DEMO – UCLOUVAIN (2019), Socio-demographic profile and socio-economic 
careers of people granted international protection in Belgium 2001-2014. 
45 In 2012 stelde de overheid 479.000 mensen tewerk. Bron: UNIA (2015), Socio-economische Monitoring, pp. 65-66.  
46 Art. 10, lid 2 van de Grondwet, BS., 17 februari 1994. 
47 Art. 18 en 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  

Aanbeveling 

A18. De effectieve toepassing van de antidiscriminatiewetgeving op vlak van werkgelegenheid versterken, 
onder meer door de invoering van gerichte monitoring op basis van statistieken, zoals datamining.   

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/42/59/ADD.1
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/42/59/ADD.1
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/42/59/ADD.1
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2019-arbeidsmarkt-en-origine
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2019-arbeidsmarkt-en-origine
https://www.myria.be/files/integrated_version_EMN_Myria_WEB.pdf
https://www.myria.be/files/integrated_version_EMN_Myria_WEB.pdf
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2019-arbeidsmarkt-en-origine
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verblijfsvergunning enkel wordt verlengd, als zij een baan hebben. Deze regel beperkt dus de facto de mate 
waarin ze aan deze voorwaarde kunnen voldoen voor de verlenging van hun verblijf. 

 

45. Volgens de EU-sanctierichtlijn48 hebben werknemers uit derde landen zonder legaal verblijfsrecht het recht 
om het door hun werkgever verschuldigde loon terug te vorderen, zo nodig via gerechtelijke stappen. Myria 
en andere organisaties die werknemers en werkgevers vertegenwoordigen, zijn bevoegd om gerechtelijke 
stappen te ondernemen ter ondersteuning van slachtoffers. Het koninklijk besluit tot uitvoering van deze 
bevoegdheid, die aan andere middenveldorganisaties moet worden toegekend, wacht nog steeds op 
aanname. Sinds een wijziging van het Sociaal Strafwetboek in 2016 pleegt eenieder die illegaal werkt een 
strafbaar feit, dit wordt bestraft met een administratieve boete. Dit bemoeilijkt aanzienlijk het 
terugvorderen van loon en is een schending van het beginsel van niet-strafbaarstelling van slachtoffers.49 

46. Werknemers die zich in onwettig verblijf bevinden, moeten een klacht kunnen indienen bij de politie, de 
Sociale Inspectie of het Toezicht op de Sociale Wetten zonder het risico te lopen automatisch te worden 
opgepakt of in een detentiecentrum te worden geplaatst. Het administratieve verslag dat de politie aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken richt zou kunnen worden aangepast en systematisch vermelden dat de migrant 
die zich in onwettig verblijf bevindt, zich spontaan heeft gemeld om als slachtoffer een klacht in te dienen.  

 

Huisvesting  

47. Unia publiceerde in 201450 een Diversiteitsbarometer Huisvesting en later bestelden ook steden zoals Gent, 
Mechelen en Leuven51, en ook het Brussels Gewest zo’n studies. De private huurmarkt verkeert in crisis, met 
een tekort aan geschikte en betaalbare woningen. Het aanbod aan sociale huisvesting blijft te laag, wat een 
klimaat van doorgedreven selectie en zelfs discriminatie in de hand werkt. Ras of etniciteit worden nog al te 
vaak als selectiecriterium gehanteerd. Maar aantonen dat er sprake is van discriminatie, is bijzonder 

 

48 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen; Wet van 
11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen 
van derde landen, BS., 22 februari 2013. 
49 MYRIA (2016), Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel, pp. 77-78.  
50 UNIA (2014), Diversiteitsbarometer Huisvesting.  
51 Cf.: https://www.unia.be/nl/artikels/praktijktests-zijn-nodig-tegen-discriminatie.  

Aanbeveling 

A19. De regel die momenteel in de Grondwet geldt omkeren: arbeid in overheidsdienst moet voor iedereen 
toegankelijk zijn, met enkele uitzonderingen - bijvoorbeeld voor arbeid die de uitoefening van de 
volkssoevereiniteit (imperium) impliceert.  

 

Aanbeveling 

A20. Een koninklijk besluit goedkeuren om meer organisaties aan te duiden die gerechtelijke stappen 
kunnen ondernemen om migranten in onwettig verblijf bij te staan, die achterstallig loon willen 
terugvorderen.  

A21. Ervoor zorgen dat een slachtoffer zonder papieren dezelfde rechten kan genieten als ieder ander 
slachtoffer, met name om het risico te vermijden van arrestatie en gedwongen verwijdering door de politie 
bij het indienen van een klacht en in de daaropvolgende fasen van de strafprocedure.  

https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-huisvesting
https://www.unia.be/nl/artikels/praktijktests-zijn-nodig-tegen-discriminatie
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ingewikkeld. Daarom zouden de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten individuele klachten moeten 
kunnen ontvangen en praktijktests mogen uitvoeren. Het Brusselse Gewest heeft aanzienlijke stappen in die 
richting gezet, ook al kan het systeem nog efficiënter worden gemaakt. De andere twee gewesten zouden 
zo snel mogelijk hun voornemen52 moeten concretiseren om deze mogelijkheid in hun respectievelijke 
wetgevingen op te nemen.  

 

48. De Vlaamse regering verplicht opnieuw kandidaat-huurders voor een sociale woning  een bepaald niveau 
van Nederlands (A1) te halen (§142 van het rapport van de Belgische Staat). De noodzaak en 
doeltreffendheid van deze maatregel zijn onvoldoende aangetoond en alternatieven zijn niet grondig 
bestudeerd. De vereiste om een bepaald kennisniveau van de taal te verwerven zal de facto weinig bijdragen 
tot het bereiken van de gestelde doelen. Het CERD-comité heeft opmerkingen gemaakt over een vorige 
versie van deze maatregel.53 Het Vlaams regeerakkoord van 2019 voorziet ook in een veralgemening van 
het criterium "lokale verankering” in heel Vlaanderen. Voor wie in aanmerking wil komen voor een sociale 
huurwoning zou 10 jaar wettelijk verblijf in de gemeente, waarvan 5 jaar zonder onderbreking zijn vereist.  

3.1.8 Beperkte toegang tot sociale bijstand voor migranten (co §16) 

49. De voorbije jaren heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) verschillende studies 
uitgevoerd over de gezondheidstoestand van migranten. In 2015 kwam het tot de conclusie dat de 
procedures om dringende medische hulp te krijgen voor migranten zonder papieren te complex, veranderlijk 
en duur zijn. Het stelde een vereenvoudiging en harmonisering van het systeem voor.54 In een recente studie 
stelde het KCE vast dat asielzoekers geen gelijke toegang tot gezondheidszorg hebben, afhankelijk van hun 
verblijfplaats. Het stelde een hervorming voor van de organisatie van de gezondheidszorg voor asielzoekers, 
om tot één allesomvattend en uniform systeem te komen.55 

50. De wet van 19 januari 2012 tot wijziging van artikel 57 quinquies van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die bepaalde dat onderdanen van de 
lidstaten van de Europese Unie gedurende drie maanden na hun aankomst in België niet in aanmerking 
komen voor dringende geneeskundige verzorging en sociale bijstand, is nietig verklaard door het 
Grondwettelijk Hof, dat oordeelde dat de beperking in strijd was met de EU-regelgeving.56  

51. Myria stelde een tendens vast naar strengere voorwaarden inzake verblijfsduur in België om toegang te 
krijgen tot sociale uitkeringen. Ondanks de negatieve aanbevelingen van de Raad van State gelden nieuwe 

 

52 Ook de resolutie van het Vlaams Parlement is een eerste stap in de goede richting maar ze moet zo snel mogelijk 
wettelijk worden verankerd. 
53 Comité inzake uitbanning van rassendiscriminatie, CERD/C/BEL/CO/15, 07/03/2008, p. 5. 
54 KCE (2015), Welke gezondheidszorg voor personen zonder wettig verblijf in België?. 
55 KCE (2019), Asielzoekers in België: opties voor een meer gelijke toegang tot gezondheidszorg. Een 
stakeholderbevraging.  
56 Grondwettelijk Hof, 30 juni 2014, nr. 95/2014.  

Aanbeveling 

A22. De huisvestingsinspecties in het hele land toestaan om individuele klachten te ontvangen en 
praktijktests uit te voeren.  

  

https://www.kce.fgov.be/en/what-health-care-for-undocumented-migrants-in-belgium
https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_319_Asylum_seekers_in_Belgium_Report.pdf
https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_319_Asylum_seekers_in_Belgium_Report.pdf
https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_319_Asylum_seekers_in_Belgium_Report.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-095n.pdf
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verblijfsvoorwaarden voor de toekenning van inkomensvervangende tegemoetkomingen (IVT)57, die 
worden toegekend aan personen met een handicap58 en ouderen.59 De aanvrager moest minstens tien jaar 
effectief in België hebben verbleven, waarvan ten minste vijf jaar zonder onderbreking. Dit leidde tot 
indirecte discriminatie van migranten met een handicap en oudere migranten. Ook al was de nieuwe 
voorwaarde zowel op Belgen als op niet-Belgen van toepassing, toch had ze een nadelig effect op degenen 
die hun recht op vrij verkeer uitoefenden. Het Grondwettelijk Hof verklaarde de wet in beide gevallen nietig, 
omdat deze in strijd was met de standstill-bepaling in de Grondwet en de Europese regelgeving.60  

 

3.1.9 De verwerving van de Belgische nationaliteit en gezinshereniging (co §17)  

52. Volgens de nieuwe wetgeving uit 201861 volstaat het volgen van een inburgeringscursus’ niet langer om 
sociale integratie te bewijzen, de persoon moet ook slagen voor haar of zijn 'inburgeringstraject/-parcours'. 
In Brussel hebben Franstalige vreemdelingen die meer dan 3 jaar legaal in België verblijven geen toegang 
tot de inburgeringscursussen (voorbehouden aan nieuwkomers). In het verleden konden ze hun inburgering 
bewijzen door een cursus te volgen bij één van de door de Brusselse gewestelijke overheid erkende 
instellingen. Dit zal niet langer het geval zijn, behalve voor vreemdelingen die een cursus zijn begonnen vóór 
1 augustus 2021. De toegang tot deze cursussen was sinds maart 2020 de facto beperkt als gevolg van de 
COVID-19-pandemie. Het gaat vooral om vreemdelingen die hun inburgering niet kunnen bewijzen door een 
Belgisch diploma, een beroepsopleiding van minstens 400 uur, of door 5 jaar ononderbroken werk. Deze 
uitsluiting van de inburgeringscursus beperkt de toegang tot de Belgische nationaliteit voor vreemdelingen 
die zich sowieso al in een meer kwetsbare positie bevinden. De toegang tot de Belgische nationaliteit voor 
analfabeten is nog steeds zeer problematisch. In tegenstelling tot Nederland en Frankrijk heeft België nog 
steeds niet voorzien in de mogelijkheid voor ongeletterde vreemdelingen om hun talenkennis mondeling te 
bewijzen.  

53. Myria stelde ook vast dat de strengere voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit, 
gekoppeld aan het schrappen van de mogelijkheid om de nationaliteit via het huwelijk te verkrijgen, een 
aanzienlijke impact hadden op de verwerving van de Belgische nationaliteit door vrouwen. In 2012 waren 

 

57 De inkomensvervangende tegemoetkomingen (IVT) worden toegekend aan personen met een handicap die 
wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand slechts in staat zijn om ten hoogste 1/3 te verdienen van wat een 
valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Cf.  https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicap-
invaliditeit/tegemoetkomingen-en-uitkeringen/inkomensvervangende-tegemoetkoming . Het doel van de nieuwe 
voorwaarde was onder meer om fraude te voorkomen na een aanzienlijke stijging van het aantal verzoeken om IVT 
door Bulgaren en Roemenen sinds 2012. Het aantal aanvragen voor een IVT bewijst echter niet dat Roemenen en 
Bulgaren fraude plegen. De toename van het aantal aanvragen is waarschijnlijk te wijten aan de toetreding van deze 
landen tot de EU. Zie de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, Advies nr. 2017/17. 
58 Art. 23 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, 
BS. 30 maart 2018, p. 31620 tot wijziging van art. 4, §1 van de wet van 27 februari 1987 inzake tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap.  
59 Art. 3 van de wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, BS., 6 februari 2017.  
60 GRONDWETTELIJK HOF, nr. 6/2019, 23 januari 2019 en Grondwettelijk Hof, nr. 41/2020, 12 maart 2020.  
61 Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht (§172 rapport van de staat). 

Aanbeveling 

A23.  Alle betrokken actoren moeten nagaan of de regeling voor dringende medische hulp aan migranten 
zonder papieren kan worden hervormd, om het systeem doeltreffender en toegankelijker te maken.  

  

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/handicap-invalidite/interventions-etallocations/allocation-de-remplacement-de-revenus
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/handicap-invalidite/interventions-etallocations/allocation-de-remplacement-de-revenus
http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-201717.html
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vrouwen goed voor 53% van de nationaliteitsverwervingen (20.900 vrouwen tegenover 18.800 mannen). In 
2014 was dat slechts 49% (9.300 vrouwen tegenover 9.600 mannen), een percentage dat sindsdien amper 
is gewijzigd (49,6% in 2019).62 Deze evolutie op Belgisch niveau verschilt duidelijk van de ontwikkelingen 
binnen de EU-landen, waar vrouwen meer dan 50% van de nationaliteitsverwerving vertegenwoordigen.  
 

 

Staatlozen  

54. De ratificatie door België van het Verdrag tot beperking der staatloosheid van 1961 is een zeer positieve 
stap. Toch bestaat er nog steeds geen verblijfsstatuut voor erkende staatlozen. Het Grondwettelijk Hof 
(sinds 2009)63 en het Hof van Cassatie64 oordeelden dat het ontbreken van dit statuut in strijd is met de 
Grondwet. Voor vluchtelingen die erkend zijn door het Verdrag van Genève uit 1951 kent de Belgische wet 
een dergelijke verblijfsstatus toe, terwijl dat niet het geval is voor staatlozen die erkend zijn door het Verdrag 
van New York uit 1954. Het ontbreken van een dergelijke verblijfsstatus wordt derhalve als discriminatie 
beschouwd. De wetgever heeft nog steeds niet het nodige instrument aangenomen om aan deze 
discriminatie een einde te maken.  
 

 

Gezinshereniging  

55. Myria stelde vast dat het aantal (initiële) afwijzingen van gezinshereniging voor bepaalde nationaliteiten 
aanzienlijk hoger ligt. Het gemiddelde aantal weigeringen van gezinshereniging voor onderdanen van derde 
landen bedroeg tussen 2017-2019 ongeveer 20%. Voor bepaalde landen zoals Somalië, Eritrea en Guinee, is 
dit aantal aanzienlijk hoger (ongeveer 50%) in vergelijking met andere nationaliteiten. Een groot aantal 
(initiële) weigeringen heeft duidelijk te maken met 'fraude' of de erkenning van een buitenlandse 
huwelijksakte om redenen van een zogenaamd 'schijnhuwelijk'. Het negatieve advies van het parket bevat 
vaak zeer algemene motiveringen zoals "een algemene praktijk in gevallen van gezinshereniging van 
Somalische/Eritrese onderdanen" of "het is bekend dat in andere gevallen van gezinshereniging 
Somalische/Eritrese vrouwen zich niet met hun echtgenoot vestigen", zonder verwijzing naar enige bron65 
en daar stopt ook de beoordeling van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze algemeen gemotiveerde 
beslissingen kunnen wijzen op discriminatie op grond van herkomst/nationaliteit of ten minste op 
vooroordelen op grond van culturele gewoonten en het ontbreken van een individuele beoordeling.  
 

 

62 MYRIA, De hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (2012) en de impact daarvan inzake gender 
(2021).  
63 GwH., nr. 198/2009, 17 december 2009; GwH., nr. 1/2012, 11 januari. 
64 Cass., 27 mei 2016, nr. C.13.0042.F. 
65 Bijv. Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 232 272, 6 februari 2020; nr. 220 288 van 25 april 2019.  

Aanbeveling 

A24. Alle maatregelen afschaffen die nadelig zijn voor de toegang tot de verwerving van de Belgische 
nationaliteit voor vreemdelingen in meer kwetsbare posities en voor vrouwen. 

A25. In de mogelijkheid voorzien voor analfabete buitenlanders om hun talenkennis te bewijzen door 
middel van een mondeling gesprek.  

Aanbeveling 

A26. Voorzien in een verblijfsstatus voor erkende staatlozen. 

https://www.myria.be/files/Gender_Nationaliteit.pdf
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56. Een wet van 201766 introduceert het concept van frauduleuze erkenning van een kind ondanks een kritisch 
advies van de Raad van State, met name over het niet in aanmerking nemen van het hoger belang van het 
kind van de belangen van het kind. De lokale ambtenaar van de burgerlijke stand kan de erkenning van een 
kind uitstellen en weigeren als één van de ouders op die manier een verblijfsvoordeel probeert te verkrijgen, 
zelfs als de biologische band tussen de ouder en het kind vaststaat. In de praktijk bemoeilijkt deze wet 
aanzienlijk de erkenning van buitenechtelijke kinderen wanneer één van de ouders een ingezetene zonder 
papieren is. Terwijl het onderzoek loopt wordt geen bescherming tegen verwijdering geboden. In geval van 
weigering van erkenning wordt geen specifieke oplossing geboden. De wet is aangevochten voor het 
Grondwettelijk Hof. In mei 2020 heeft het Hof67 de wet slechts gedeeltelijk ongeldig verklaard omdat niet in 
een beroepsprocedure tegen het weigeringsbesluit is voorzien. Het Hof heeft een aantal cruciale kwesties 
niet behandeld, zoals de onredelijke vertraging en het ontbreken van bescherming tegen verwijdering 
tijdens de procedure.68  

57. Sinds 201169 gelden voor gezinshereniging met Belgen en derdelanders strengere voorwaarden dan voor 
andere EU-burgers of Belgen die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend. Het verschil in behandeling 
doet zich voor op verschillende niveaus: gezinshereniging is niet mogelijk met bloedverwanten in opgaande 
lijn van Belgen en onderdanen van derde landen en de beoordeling van de bestaansmiddelen gebeurt 
strenger. Vóór deze wetgeving gold voor Belgen dezelfde regeling als voor EU-burgers. Deze restrictievere 
voorwaarden benadelen Belgen van niet-EU-afkomst. In een beroep tot nietigverklaring tegen deze wet 
oordeelde het Grondwettelijk Hof dat hij in het algemeen in overeenstemming is met de Belgische wet.70 
Het Hof oordeelde dat "de meeste gevallen van gezinshereniging betrekking hebben op Belgen die in ons 
land uit migranten zijn geboren, of die Belg zijn geworden  dankzij  de snel-Belgwet (...). De wetgever heeft 
redelijkerwijs rekening kunnen houden met het feit dat, wegens verscheidende wetswijzigingen, de toegang 
tot de Belgische nationaliteit in de loop van de laatste jaren is vergemakkelijkt, zodat het aantal Belgen die 
een aanvraag tot gezinshereniging kunnen indienen ten voordele van hun familieleden aanzienlijk is 
toegenomen." Deze rechtvaardiging lijkt twijfelachtig. Hoewel deze strengere voorwaarden van toepassing 
zijn op alle Belgen en als dusdanig een belangrijke impact hebben op alle Belgen met een lagere socio-
economische status71, treft deze regeling in de eerste plaats die met een buitenlandse herkomst aangezien 
zij vaker buitenlandse relaties aangaan of buitenlandse familieleden hebben, wat resulteert in een mogelijke 
indirecte discriminatie van migranten.  

58. In de rechtspraak is een discussie gaande over de praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking 
tot de vraag of de bestaansmiddelen alleen door de aanvrager zelf kunnen worden verstrekt, dan wel ook 
door andere familieleden, en of bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met sociale uitkeringen 
voor gehandicapten of ouderen. 

 

66 Wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende 
diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het 
schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning, BS., 4 oktober 2017. 
67 GwH., nr. 58/2020, 7 mei 2020. 
68 MYRIA (2018), Mémoire en tierce intervention, https://www.myria.be/files/M%C3%A9moire_Myria.pdf   
69 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
70 GwH., nr. 121/2013, 26 september 2013. 
71 Vanwege de strengere voorwaarde met betrekking tot de bestaansmiddelen. 

Aanbeveling 

A27. Ambtenaren van de burgerlijke stand en magistraten opleidingen geven over racisme, discriminatie en 
vooroordelen. 

https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-058n.pdf
https://www.myria.be/files/M%C3%A9moire_Myria.pdf
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3.1.10 Discriminatie van Roma en woonwagenbewoners (co §18-19) 

Adequate huisvesting voor woonwagenbewoners (LOI §11) 

59. De uitzettingen van gezinnen woonwagenbewoners zijn in de drie gewesten in België, voornamelijk het 
gevolg van het gebrek aan cultureel geschikte huisvesting voor deze groep.72 Er is een algemeen gebrek aan 
plaatsen op zowel permanente als tijdelijke woonlocaties. Dit verplicht gezinnen van woonwagenbewoners 
zich te vestigen op campings (tussen een groeiend aantal permanente bewoners op campings), in huizen en 
op privéterreinen. Een kleine maar steeds kwetsbaarder wordende groep wordt gedwongen voortdurend 
rond te trekken.73 Bovendien ontbreekt het aan actieplannen met concrete streefcijfers voor het aantal 
plaatsen dat in de toekomst nodig is om geleidelijk een voldoende aantal cultureel geschikte plaatsen in te 
richten. 

60. Ook woonwagenbewoners op privéterreinen (die met hun gezin in caravans wonen op een terrein dat ze 
bezitten of huren) zijn kwetsbaar voor uitzetting, aangezien veel van deze terreinen niet in 
overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Hoewel de drie gewesten woonwagens 
wettelijk als verblijfplaats hebben erkend, heeft dit het risico op uitzettingen op deze privéterreinen niet 
verminderd. In de praktijk blijkt het onmogelijk om legaal een privé woonterrein aan te leggen, omwille van 
een aantal praktische en procedurele belemmeringen.74 Voor zover wij weten, zijn nog geen stappen 
ondernomen om daar iets aan te doen. 

61. Op 7 mei 2019 viel de politie binnen op verschillende woonwagenterreinen in de strijd tegen autozwendel. 
Toen werden onder meer 90 woonwagens van families in beslag genomen. Sindsdien hebben velen onder 
hen geen dak boven het hoofd, werden hun bankrekeningen zonder uitleg geblokkeerd of werden hun 
woonwagens in beslag genomen of hun nummerplaten geschrapt . In oktober en november 2020 
verzamelde Unia getuigenissen waaruit blijkt dat sommige mensen tot op heden niet zijn ondervraagd of 
vervolgd, hun caravan niet hebben teruggekregen en evenmin toegang hebben tot bankdiensten. Het 
Europees Centrum voor de Rechten van Roma (ERRC) heeft een collectieve klacht ingediend bij het Europees 
Comité voor Sociale Rechten.75  

62. De Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen van het vrije verkeer, heeft gevolgen voor 
de woonwagenbewoners. In Wallonië ontvingen de gemeenten in november 2020 een omzendbrief.76 
Daarin wordt aanbevolen uitzettingen te vermijden op terreinen waar momenteel woonwagenbewoners 
verblijven. De omzendbrief blijft een niet-bindende tekst en houdt dus geen wijziging in van de gebruikelijke 
administratieve politionele bevoegdheid van de gemeenten. Wel moet worden onderstreept dat de 

 

72 Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) t. Belgium, Klacht nr. 62/2010. FRA (2020), Roms et Gens 
du voyage en Belgique, p. 5.  
73 COMMISSARIAAT VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND (2014), Knelpuntennota woonwagenbewoners. 
74 H. DEGOL (2018), Beleidsdossier: Voyageurs op zoek naar een eigen plek.  
75 Europees Centrum voor de Rechten van Roma (ERRC) t. België, Klacht nr. 185/2019. 
76 Omzendbrief van 3 november 2020.  

Mogelijke vraag 

V3. Welke maatregelen heeft België tot dusver genomen om te vermijden dat de nieuwe regels inzake 
frauduleuze erkenning van een kind of de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg niet tot 
indirecte discriminatie leiden?  

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-62-2010-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-belgium_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-belgium_fr.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1073903
https://www.rimo.be/wp-content/uploads/2020/02/2018-Beleidsdossier-WWB.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-185-2019-european-roma-rights-centre-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints?p_p_id=101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.uvcw.be/police-administrative/actus/art-4874
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gewestelijke en lokale overheden bij hun optreden tegenover woonwagenbewoners rekening hielden met 
de bijzondere pandemiesituatie.  

63. In maart 2020 heeft het Comité voor economische, sociale en culturele rechten België aanbevolen "(a) 
gedwongen uitzetting zonder toewijzing van alternatieve huisvesting te verbieden; (b) meer inspanningen te 
leveren om woonlocaties voor Roma-families in te richten; (c) ervoor te zorgen dat woonwagens effectief 
worden beschermd als verblijfplaats; en (d) alle gevallen van uitzetting systematisch te registreren".77  

 

Roma (LOI §10) 

64. Geen enkele regering in België maakt nog gebruik van de nationale strategie ter integratie van de Roma. 
Voor deze strategie werd geen specifiek budget uitgetrokken. De door de federale regering 
overeengekomen evaluatie is er nooit gekomen. Een Roma-actieplan bestaat er momenteel niet, noch op 
federaal en evenmin op gewestelijk niveau. Er is geen sprake van coördinatie van acties binnen de 
beleidsniveaus (gewesten/federaal niveau), noch tussen de beleidsniveaus (federaal - gewestelijke/lokale 
regeringen). 

65. In maart 2020 heeft het Comité voor economische, sociale en culturele rechten België aanbevolen "te 
zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de nationale strategie voor de integratie van de Roma door de 
goedkeuring van een interfederaal actieplan met specifieke maatregelen voor Roma-vrouwen en -kinderen, 
waarvoor een specifiek en toereikend budget wordt uitgetrokken. Ook wordt aanbevolen een interfederaal 
actieplan ter bestrijding van zigeunerhaat aan te nemen.”78 België moet deze aanbeveling zo snel mogelijk 
implementeren. 

 

 

 

77 E/C.12/BEL/CO/5, §41. 
78 E/C.12/BEL/CO/5, §21. 

Mogelijke vraag 

V4. Welke maatregelen heeft België tot dusver genomen om de aanbeveling van het CESCR inzake het recht 
op huisvesting voor woonwagenbewoners en Roma-gezinnen in caravans te implementeren? Wat zijn de 
geplande maatregelen?   

Aanbeveling 

A28. Een evaluatie en actualisering van het interfederale actieplan voor de Roma is nodig. Bijzondere 
aandacht moet gaan naar kwetsbare subgroepen: Roma-jongeren en -vrouwen.  

A29. Er moet een gecoördineerde actie komen tegen zigeunerhaat, in het kader van het Nationaal Actieplan 
tegen racisme, aangezien dit een enorme uitdaging blijft in België.  

Mogelijke vraag 

Q5. Welke maatregelen heeft België tot dusver genomen om de bovengenoemde aanbeveling van het 
CESCR te implementeren? Hoever staat het met de geplande acties rond een interfederaal actieplan voor 
Roma?  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/BEL/CO/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/BEL/CO/5&Lang=en
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3.1.11 Behandeling van asielzoekers (co §20) en detentie  

66. Twee wetten79 die in 2018 in werking zijn getreden, wijzigen de vreemdelingenwet80 ingrijpend en beogen 
de omzetting van de procedure-81 en opvangrichtlijn.82 Zij voeren ook elementen van de Dublin III-
verordening uit.83 Maar voor de regeling van bepaalde elementen uit deze wet die betrekking hebben op 
detentie, waaronder alternatieven voor detentie voor asielzoekers, is het nog wachten op de aanname van 
een koninklijk besluit. Daarom zijn er momenteel in België geen alternatieven voor detentie, behalve die 
voor gezinnen. Het gaat hier om open gezinswoningen of zogenaamde ‘terugkeerwoningen’, en 
thuisbegeleiding op basis van een overeenkomst met de Dienst Vreemdelingenzaken. In 2019 werden 148 
gezinnen opgeroepen om in het systeem van thuisbegeleiding te stappen. 85 gezinnen zijn daarop ingegaan. 
Daarvan hebben er 4 het grondgebied vrijwillig verlaten.  

67. De Belgische vreemdelingenwet bepaalt84 dat de verzoeker om internationale bescherming niet kan worden 
vastgehouden louter omdat hij een verzoek heeft ingediend. De wet bepaalt echter niet dat minder 
dwingende maatregelen dan vasthouding aan de grens moeten worden overwogen.  

68. Het rapport van de staat vermeldt uitdrukkelijk dat minder dwingende maatregelen in beginsel niet effectief 
kunnen worden toegepast op verzoekers om internationale bescherming die aan de grens worden 
vastgehouden, omdat dergelijke maatregelen de facto toegang tot het grondgebied zouden inhouden. Dit 
is niet in overeenstemming met de opvangrichtlijn, die in artikel 8 ten aanzien van elke verzoeker om 
internationale bescherming, en dus ook aan de grens, bepaalt dat vasthouding alleen mogelijk is "wanneer 
[die] bewezen wordt noodzakelijk te zijn op basis van een individuele evaluatie en enkel wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen worden toegepast". Het ontbreken van een dergelijke 
verwijzing leidt tot het bijna systematisch vasthouden van asielzoekers aan de grens.  

69. Voorts wordt er in de rapporten van de staat op gewezen dat voor gezinnen, de open terugkeerwoningen 
juridisch worden beschouwd als "een specifieke plaats", gelegen aan de grenzen85, hoewel deze woningen 
zich de facto op het grondgebied bevinden. Vanuit juridisch oogpunt worden de gezinnen in de 
terugkeerwoningen dus niet geacht, het Belgische grondgebied te zijn binnengekomen. Zij kunnen dus op 
verantwoordelijkheid en op kosten van de luchtvaartmaatschappij van het Belgische grondgebied worden 
verwijderd.86 Soortgelijke juridische fictie zou ook kunnen worden toegepast op de open opvangcentra. 
Volwassenen die aan de grens asiel aanvragen zouden dus tijdens de behandeling van hun aanvraag in open 
opvangcentra kunnen verblijven in plaats van in gesloten centra, zoals nu bijna systematisch het geval is.  

70. Bovendien wijst het rapport van de staat er ook op dat in bepaalde gevallen, toegang tot het grondgebied 
zal worden verleend. Officiële gegevens over het aantal asielzoekers aan de grens en over het aantal van 

 

79 Wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 en wet van 17 december 2017 tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980. In juli 2017 heeft Myria in het kader van de goedkeuring van deze 
wetten, de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, een nota bezorgd die in 
essentie inging op de aspecten detentie, uitzetting en daadwerkelijk rechtsmiddel. 
80 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 
81 Richtlijn 2013/32 /EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 
intrekking van de internationale bescherming. 
82 Richtlijn 2013/33 /EU van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 
internationale bescherming. 
83 Verordening (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 
onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend. 
84 Na goedkeuring van de wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
85 Op basis van bij decreten vastgelegde juridische fictie. 
86 Punt 5.8 van bijlage 9 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ook het "Verdrag van Chicago" 
genoemd) van 7 december 1944. 
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hen aan wie toegang tot het grondgebied wordt verleend, bestaan er echter niet. Op basis van dat soort 
gegevens zou kunnen worden beoordeeld of er een individuele evaluatie wordt gemaakt van het besluit om 
een asielzoeker aan de grens vast te houden.  

71. Ten slotte heeft de nieuwe wet in de vreemdelingenwet ook ingevoerd dat vreemdelingen "ten aanzien van 
wie geen beslissing door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd genomen 
binnen de vier weken na ontvangst van het verzoek om internationale bescherming dat door de minister of 
zijn gemachtigde"87, het Koninkrijk mogen binnen komen. Dit is bedoeld als omzetting van artikel 43 van de 
procedurerichtlijn, dat bepaalt dat indien "niet binnen vier weken een beslissing is genomen, de verzoeker 
het recht krijgt het grondgebied van de lidstaat te betreden". In de praktijk worden asielzoekers echter 
regelmatig langer dan deze termijn van vier weken vastgehouden. Dit gebeurt op basis van een wijziging van 
de detentiestatus, waardoor vasthouding aan de grens wordt omgezet in vasthouding als verzoeker om 
internationale bescherming op het grondgebied, zonder dat er effectief iets verandert aan de praktische 
situatie waarin de betrokkene zich bevindt.88 Bovendien bepaalt de Belgische wet dat deze termijn van vier 
weken ingaat op het ogenblik dat het dossier aan het CGVS wordt overgemaakt, zodra België als 
verantwoordelijke staat is geïdentificeerd. Dit is echter niet opgenomen in de procedurerichtlijn en deze 
termijn moet dus worden geacht in te gaan op het ogenblik van indiening van het verzoek, zoals bevestigd 
door het Europees Hof van Justitie89 en meer recent door het Belgisch Grondwettelijk Hof.90 

72. In het rapport van de Belgische Staat worden de maximale vasthoudingstermijnen voor verzoekers om 
internationale bescherming in het kader van "Dublin" toegelicht. Er wordt wel niet echt een antwoord 
gegeven op de vraag welke maatregelen zijn genomen om aan te tonen dat vasthouding alleen als laatste 
redmiddel wordt gebruikt.  

73. Er zij ook op gewezen dat, terwijl de terugkeerrichtlijn verwijst naar een risico op onderduiken om 
vasthouding te rechtvaardigen (art. 15), de Dublin III-verordening verwijst naar een ‘significant’ risico op 
onderduiken (art. 28). Hoewel het Belgische recht deze terminologie gebruikt, kan geen onderscheid worden 
gemaakt tussen deze beide scenario's om te bepalen op basis van welk criterium het risico als "significant" 
moet worden beschouwd. 

 

 

87 Artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door de wet van 21 november 2017. 
88 Deze praktijk bestond reeds vóór de inwerkingtreding van de wet en werd dus ondanks de goedkeuring ervan 
voortgezet. Cf. MYRIA, Migratie in cijfers en in rechten, 2016, p. 235 en voor meer informatie, Nansen, Note 2018/01- 
Asielzoekers aan de grens en grensdetentie, april 2018. 
89 HvJ-EU, FMS en andere t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél alföldi Regionális Igazgatóság and 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 14 mei 2020, C 924/19 et PPU C 925/19.  
90 GwH., nr. 23/2021, 25 februari 2021. 
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3.1.12 Mensenhandel (co §21) 

74. In zijn jaarverslagen vestigt Myria als onafhankelijk nationaal rapporteur mensenhandel regelmatig de 
aandacht op een aantal hardnekkige problemen op dit gebied. Hoewel mensenhandel officieel een prioriteit 
is, ontbreekt het de eerstelijnsactoren en de parketten aan financiële en personele middelen om het 
fenomeen aan te pakken en slachtoffers op te sporen en te beschermen. Politieagenten krijgen andere 
prioriteiten toegewezen en vertrekkende personeelsleden worden niet vervangen. 
Arbeidsinspectiediensten kampen met soortgelijke problemen wat middelen betreft. Centra die 
gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel ontvangen nog steeds geen duurzame 
financiering. In het federaal regeerakkoord van september 202091 zijn wel een aantal verbeteringen 
opgenomen. Zo voorziet het akkoord in het vrijmaken van middelen en in de toewijzing ervan aan deze 
diensten, specifiek voor de strijd tegen mensenhandel. Bovendien moeten de (niet-gespecialiseerde) 
eerstelijnsdiensten zich meer bewust zijn van hun verplichting om slachtoffers te informeren en hen door 
te verwijzen naar de gespecialiseerde hulpdiensten. Ondanks de inspanningen van de autoriteiten op het 
gebied van opleiding, blijft de opsporing en de bescherming van minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel problematisch. 

 

91 Regeerakkoord, 30 september 2020, https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf. 

Aanbevelingen 

A30. Alternatieven voor detentie vaststellen voor alle vreemdelingen die administratief worden 
vastgehouden, onder meer door aanname van het koninklijk besluit dat bij wet is voorzien voor verzoekers 
om internationale bescherming. 

A31. Een einde maken aan het bijna systematisch vasthouden van verzoekers om internationale 
bescherming aan de grens, door alternatieven voor detentie in te voeren. 

A32. Meer middelen uittrekken voor alternatieven voor detentie. 

Mogelijke vragen 

V6. Wanneer denkt België een koninklijk besluit goed te keuren, dat alternatieven voor detentie zal 
invoeren voor verzoekers om internationale bescherming? Wat met andere categorieën vreemdelingen? 

V7. Hoeveel personen hebben de afgelopen jaren aan de grens een verzoek om internationale bescherming 
ingediend en hoeveel van hen zijn in hechtenis genomen? 

V8. Welke maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen dat vasthouding van vreemdelingen op grond 
van de Dublinverordening, alleen als laatste redmiddel wordt toegepast? Wat is het aandeel van de 
vreemdelingen die aan een Dublinoverdracht worden onderworpen, die in gesloten centra worden 
vastgehouden? 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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 Andere aandachtspunten met betrekking tot de implementatie van 
het convenant  

3.2.1 Toegang tot bankdiensten 

75. Zowel Unia als Myria stelden vast dat bepaalde groepen migranten, slechts beperkt toegang hebben tot 
bankdiensten. Sinds de omzetting van de 4de Europese antiwitwasrichtlijn in Belgische wetgeving92 in 2017, 
hebben banken de neiging de identificatieplicht op een zeer restrictieve manier toe te passen op migranten 
die afkomstig zijn uit bepaalde landen of op migranten die geen vaste verblijfplaats in België hebben. 
Ondanks de minder strenge richtsnoeren van de Nationale Bank93, zijn banken steeds minder happig om 
bankrekeningen te openen voor deze groep personen, en met name voor vreemdelingen afkomstig uit 
landen met een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme. Bijgevolg hebben 
sommige migranten geen toegang tot algemene bankrekeningen of tot basisbankdiensten.  

 

3.2.2 Covid-19-pandemie  

76. De covid-19-crisis had ernstige gevolgen voor de uitoefening van de grondrechten, vooral voor mensen in 
kwetsbare situaties.94 Maar angst heeft er ook toe geleid dat sommigen, anderen met de vinger gingen 
wijzen en dit zonder duidelijke reden of bewijs, bevolkingsgroepen wantrouwden zoals mensen van 

 

92 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten.  
93 NATIONALE BANK van België, Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie: Commentaar en 
aanbevelingenhttps://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-
financiering-van-terrorisme-37 . 
94 UNIA, MYRIA, STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING (2020), COVID-19: 
beschermingsmaatregelen mét respect voor de grondrechten. 

Aanbevelingen 

A33. Zoals vermeld in het federaal regeerakkoord van september 2020, de nodige middelen ter beschikking 
stellen van de eerstelijnsactoren, het gerechtelijk apparaat en de gespecialiseerde opvangcentra.  

A34. De inspanningen op vlak van opleiding van eerstelijnsactoren, openbare aanklagers, voogden en 
jeugdhulpdiensten voortzetten, intensiveren en diversifiëren.  

Aanbeveling 

A35. Voor meer transparantie zorgen en strenger toezien op de mate waarin banken het beleid inzake 
algemene en basisbankdiensten naleven.  

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-financiering-van-terrorisme-37
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-financiering-van-terrorisme-37
https://www.myria.be/files/200320_PB_Covid19.pdf
https://www.myria.be/files/200320_PB_Covid19.pdf
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Aziatische afkomst, asielzoekers, joodse mensen, moslims, gekleurde mensen en, in het algemeen, mensen 
van buitenlandse afkomst.95 

Gevolgen voor de rechten van vreemdelingen  

77. Nadat de mogelijkheid om internationale bescherming96 aan te vragen was opgeschort, moesten verzoeken 
worden ingediend tijdens een afspraak, die je via een onlineformulier kon maken. Dit was een struikelblok 
voor meer kwetsbare verzoekers.97 Pas na deze afspraak kregen verzoekers een plaats in een 
opvangvoorziening. Na een rechterlijke beslissing moest de Belgische staat het systeem herzien om een 
snelle registratie en opvang te garanderen.98 Verzoekers om internationale bescherming kunnen zich 
voortaan dus opnieuw aanmelden bij het aanmeldcentrum. 

78. Ook het recht op gezinshereniging is aangetast. Van maart tot juli 2020 was het immers onmogelijk 
visumaanvragen in te dienen of visa af te geven. Na juli werd de opschorting van visumactiviteiten voor 
gezinshereniging officieel opgeheven maar in de praktijk verloopt het indienen van aanvragen nog altijd zeer 
stroef en is de capaciteit van de visumaanvraagcentra beperkt. Door deze beperkingen en belemmeringen 
is het moeilijk om binnen belangrijke termijnen99 een aanvraag in te dienen, zijn reeds afgegeven visa 
verstreken en/of wordt de duur van de scheiding verlengd. Ook reisbeperkingen hebben nog steeds 
gevolgen voor bezoeken tussen partners die een feitelijke relatie hebben.100 

79. Hoewel van de lokale besturen werd verwacht dat ze de aanvragen tot verkrijging van de Belgische 
nationaliteit bleven behandelen, was dit voor vele mensen de facto onmogelijk.101 Ondanks deze praktische 
onmogelijkheid werden geen regelingen getroffen om de aan de kandidaten opgelegde termijnen aan te 
passen, terwijl de aan de openbare aanklagers opgelegde termijnen wel werden verlengd.102 

80. Ondanks de vrijlating van een aantal vreemdelingen in administratieve detentie aan het begin van de 
pandemie, brachten bezoeken aan deze detentiecentra103 bepaalde problemen aan het licht: detentie van 
bepaalde kwetsbare personen, geen garanties over de mogelijkheid van verwijdering binnen een redelijke 
termijn, toegang tot een doeltreffend klachtenmechanisme met betrekking tot de detentieomstandigheden, 
toepassing van preventieve maatregelen en social distancing, de infrastructuur van de faciliteiten, enz. Eind 
2020 waren verschillende centra getroffen door meerdere COVID-19-besmettingen. 

81. De preventieve maatregelen tegen het coronavirus hebben gevolgen voor de bestrijding van mensenhandel 
en voor de doorverwijzing en opvang van slachtoffers van mensenhandel. Er zijn verschillende problemen 
vastgesteld. De gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel hebben tijdens de 
huidige crisis relatief weinig meldingen ontvangen. Zij vrezen dat nog meer slachtoffers van mensenhandel 
"dan gewoonlijk" onder de radar zijn gebleven. Wat seksuele uitbuiting betreft, was het voor verschillende 

 

95 UNIA (2020), COVID-19: een test voor de mensenrechten, p. 32 tot 37.  
96 Van 17 maart tot 2 april 2020. 
97 Van april 2020 tot 29 oktober 2020.  
98 Rechtbank van eerste aanleg Brussel, burgerlijke kamer, 5 oktober 2020, nr. 2020-105-C. 
99 Meerderjarigheid van de verzoeker of persoon die voor gezinshereniging in aanmerking komt, termijn van één jaar 
na verkrijging van de internationale beschermingsstatus, enz. 
100 De feitelijke partners moeten aantonen dat de relatie stabiel en duurzaam is (zij moeten 6 maanden in België of 
in een ander land hebben samengewoond, of een relatie van ten minste een jaar hebben gehad, gedurende 
hetwelk zij elkaar ten minste twee keer gedurende ten minste 20 dagen fysiek hebben gezien; of samen een kind 
hebben). Beide feitelijke partners moeten ten minste 18 jaar oud en ongehuwd zijn. 
101 MYRIA (2020), Migratie in cijfers en in rechten 2020, katern nationaliteit, p. 7, https://www.myria.be/files/CHAP_8-
Nationalite-NL-AS.pdf. 
102 Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van 
de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, art. 53, BS., 24 december 2020. 
103 MYRIA (2020), Bezoeken van Myria aan de gesloten centra van Merksplas, Brugge en Vottem tussen 10 april en 14 
mei 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie. 

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/2020_Rapport_Covid_-_NL.pdf
https://www.myria.be/files/CHAP_8-Nationalite-NL-AS.pdf
https://www.myria.be/files/CHAP_8-Nationalite-NL-AS.pdf
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politiediensten onmogelijk, systematische controles van de privé-prostitutie uit te voeren. De 
onlinecontroles om uitbuitingssituaties in de privéprostitutie op te sporen moeten dus worden versterkt 
(meer personeel en ICT-middelen). Bovendien lopen kwetsbare werknemers tijdens deze crisis meer risico 
te worden uitgebuit. Voor werknemers zonder papieren die onwettig tewerkgesteld zijn, is het niet altijd 
mogelijk om te werken en gehuisvest te worden op een sanitair veilige locatie, met eerbiediging van de 
sociale afstand. Daarom is het van belang dat de verschillende eerstelijnsdiensten ook voldoende aandacht 
besteden aan indicatoren van mensenhandel en aan de opsporing van vermoedelijke slachtoffers van 
mensenhandel tijdens gezondheidscontroles op de werkplekken en op de locaties waar werknemers in 
potentieel risicovolle sectoren gehuisvest zijn. 

Handhaving van de Covid-maatregelen door de politie 

82. De lockdown gold voor iedereen, ook voor jongeren. Velen van hen hadden het moeilijk om zich aan de 
sociale afstandsregels te houden. Jongeren die met hun gezin in kleine flats in de stad woonden, konden 
vaak nergens anders terecht dan in de openbare ruimte. De toepassing van de verschillende ministeriële 
besluiten ter bestrijding van de verspreiding van het virus bleek problematisch. De mensen begrepen de 
maatregelen niet altijd en de toepassing ervan was moeilijk (datum van inwerkingtreding; evenredigheid). 
De politie stond in de frontlinie en bleek tijdens het toezicht op de lockdown en de versoepelingen veel 
actiever. Uit cijfers van het parket blijkt dat op 9 september 2020, 13% van de dossiers die in het kader van 
de specifieke wet om de verspreiding van COVID-19 te beperken, betrekking had op de vervolging van 
jongeren. Wij beschikken niet over kwalitatieve gegevens. Wij ontvingen wel signalen van verzoekers of uit 
het maatschappelijk middenveld, die bevestigden dat de politie actiever is en dat jongeren het moeilijk 
hebben de sociale afstandsregels na te leven. In de kranten werd en wordt nog steeds regelmatig melding 
gemaakt van spanningen tussen politie en jongeren.104  

 

3.2.3 Mensen van Afrikaanse Afkomst 

83. In februari 2019 bracht de werkgroep van deskundigen inzake personen van Afrikaanse afkomst een bezoek 
aan België. De werkgroep stelde vast dat racisme en rassendiscriminatie tegenover mensen van Afrikaanse 
afkomst in alle domeinen van het leven (werkgelegenheid105, huisvesting106, onderwijs107, media, enz.) nog 
steeds een hardnekkig probleem is. De werkgroep kwam tot het besluit dat "de diepere oorzaken van de 
huidige schendingen van de mensenrechten geworteld zijn in een gebrek aan erkenning van de ware 

 

104 Cf. bijvoorbeeld https://www.alterechos.be/police-et-jeunes-bilan-dun-confinement-sous-tension/ (Mei 2020) 
and https://plus.lesoir.be/358911/article/2021-03-05/bruxelles-la-police-doit-recreer-un-cadre-de-confiance-avec-
la-jeunesse-et-les (Maart 2021).  
105 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG en UNIA (2020), Socio-economische Monitoring 
2019: arbeidsmarkt en origine. 
106 UNIA (2014), Diversiteitsbarometer - huisvesting. 
107 UNIA (2018), Diversiteitsbarometer - Onderwijs. 

Aanbeveling 

A37. De impact van de covid-19-crisis op de verschillende grondrechten evalueren, de gegevens uitsplitsen per 
subgroep (sociaal-economisch, migranten, gevangenen, kinderen, personen met een handicap, ouderen, …) en 
in overleg met het maatschappelijk middenveld, werk maken van een systematisch en gecoördineerd beleid om 
deze nadelen te corrigeren. 

https://www.alterechos.be/police-et-jeunes-bilan-dun-confinement-sous-tension/
https://plus.lesoir.be/358911/article/2021-03-05/bruxelles-la-police-doit-recreer-un-cadre-de-confiance-avec-la-jeunesse-et-les
https://plus.lesoir.be/358911/article/2021-03-05/bruxelles-la-police-doit-recreer-un-cadre-de-confiance-avec-la-jeunesse-et-les
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2019-arbeidsmarkt-en-origine
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2019-arbeidsmarkt-en-origine
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-huisvesting
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-onderwijs
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draagwijdte van het geweld en in het onrecht van de kolonisatie" en formuleerde een reeks aanbevelingen 
die dringend moet worden uitgerold. 

 

  

Aanbeveling 

A38. De aanbevelingen van de werkgroep van deskundigen inzake personen van Afrikaanse afkomst toepassen 
en toezien op de vorderingen en de impact ervan. 

A39. Het onderwijs over de koloniale geschiedenis van België op alle niveaus van het onderwijssysteem verplicht 
maken.  
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