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Inleiding
De problematiek van het seponeren van inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving ligt
al jaren op tafel. Zo’n 10 jaar geleden reeds stond dit als problematisch ervaren punt op de agenda. Met
de goedkeuring van de omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie
en haatmisdrijven in 2013 (COL 13/2013), ter vervanging van de vorige omzendbrieven, zou dit probleem
worden aangepakt.
Bij de publicatie van de gerechtelijke statistieken moeten we echter jaar na jaar vaststellen dat het aantal
seponeringen zeer hoog blijft. Het is zeker niet de bedoeling dit cijfer op nul te krijgen, seponeringen zijn
nu eenmaal een gebruikelijke manier om met de stroom van gerechtelijke geschillen om te gaan. Er een
einde aan maken, ongeacht het type misdrijf, zou de gerechtelijke molen alleen maar zwaarder belasten
... en volledig lamleggen. Het percentage seponeringen voor inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving
ligt echter aanzienlijk hoger dan het algemene gemiddelde van seponeringen 1 en het is die verschillende
behandeling die vragen oproept.
De Evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie en Unia hebben op 14 maart
2018 hun respectieve verslagen tijdens een hoorzitting aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
kunnen voorleggen. Beide benadrukten dat het hoge percentage seponeringen een reden tot bezorgdheid
blijft. De eerste vier aanbevelingen van Unia hebben trouwens rechtstreeks betrekking op een betere
toepassing van de COL 13/2013.
Maar dan moeten we wel de redenen achter dit hoge aantal seponeringen proberen te begrijpen. Ligt het
aan de aard van de gerapporteerde feiten zelf, aan een specifieke moeilijkheid om het probleemgedrag te
bewijzen, of aan een gebrek aan motivatie bij de gerechtelijke spelers die geen oog hadden voor de
individuele en maatschappelijke gevolgen van dit geweld?
Om een en ander te verduidelijken hebben het College van Procureurs-generaal en Unia besloten een
onderzoek in te stellen naar die seponeringen. In hun zoektocht naar partners vonden ze al snel gehoor bij
de Koning Boudewijnstichting (KBS). Die ging niet alleen op het voorstel in maar stelde ook voor er een
nieuwe dimensie aan toe te voegen door zich rechtstreeks te verdiepen in de slachtoffers van haatspraak
en haatdaden. Op die manier wilde ze het juridisch perspectief aanvullen door na te gaan welke factoren
er deze slachtoffers uiteindelijk toe bracht om te reageren, klacht in te dienen en gerechtigheid te eisen.
Naast deze twee luiken had een later te publiceren derde luik specifiek betrekking op de toepassing van
de seksismewet, waarvoor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bevoegd is.
Wat het aspect seponering betreft, hebben we een beroep gedaan op de expertise van het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).
Met deze tekst wil Unia enkele lessen uit deze twee onderzoeken belichten en aanbevelingen formuleren
om deze problematiek aan te pakken.

1

Volgens de jaarstatistieken van het parket, bedroeg het gemiddelde percentage zondergevolgstellingen in 2019, 63,52%, zie
tabel 9 van de beschikbare statistieken op https://www.om-mp.be/stat/corr/jstat2019/n/home.html. Wat discriminaties betreft,
bedraagt het percentage zondergevolgstellingen voor dossiers die onder code 56 zijn geregistreerd ongeveer 75% voor de jaren
2013 tot 2017, alle arrondissementen samen (zie p.2 van het onderzoek over zondergevolgstellingen).
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1

Vaststellingen en aanbevelingen

1.1 Onderzoek naar seponeringen (NICC) 2:
1.1.1 Algemene vaststellingen
Voor we dieper ingaan op een aantal vaststellingen uit de studie waar aspecten voor verbetering vatbaar
zijn, wijzen we graag op enkele meer algemene lessen die ons eerder gerust stellen.
De aard zelf van de bestudeerde geschillen is bijzonder interessant. Bij de meeste geanalyseerde dossiers
ging het om haatspraak en minder om haatdaden, zoals geweldplegingen. Hoewel deze haatspraak wijst
op een verontrustende sociale spanning, is die van nature relatief minder ernstig en bovendien vrij moeilijk
te vervolgen wegens de bestanddelen van de tenlastelegging aanzetten tot haat of ook wegens de
toepassing van artikel 150 van de Grondwet. Er zij ook aan herinnerd dat het Strafwetboek mondelinge
beledigingen momenteel niet strafbaar stelt, zelfs wanneer die discriminerend van aard zijn.
Bovendien blijkt uit de studie dat slechts 20% van de dossiers buiten een conflictsituatie tussen de partijen
viel. We kunnen dus stellen dat de context van de feiten soms ten dele de beslissing van de magistraten
om niet te vervolgen kan verklaren. Zo heeft Unia bijvoorbeeld iets gelijkaardigs vastgesteld in dossiers
van burenruzies, waar het niet altijd makkelijk is de exacte oorzaak van het conflict te achterhalen. Toch
dient er te worden op gewezen dat de context op zich niet kan rechtvaardigen dat geen vervolging wordt
ingesteld, zoals bijvoorbeeld de correctionele rechtbank van Antwerpen in een recent vonnis heeft
gesteld. 3
Voorts wijst de studie erop dat in de bestudeerde dossiers relatief veel onderzoekshandelingen zijn
verricht en dat de gerechtelijke autoriteiten dus geen gebrek aan ijver bij de behandeling van de dossiers
kan worden verweten. Hoewel wij hieronder zullen aantonen dat er bij het verrichten van deze
onderzoekshandelingen nog een marge voor verbetering is, is het geruststellend om vast te stellen dat de
autoriteiten deze dossiers over het algemeen ernstig nemen.
Ten slotte wordt erop gewezen dat het onderzoek betrekking had op geseponeerde dossiers en dat de
dossiers waarin het wel tot een vervolging is gekomen, dus niet zijn onderzocht. Ook een doorlichting van
die dossiers zou ongetwijfeld interessant zijn, om inzicht te krijgen in de factoren die tot de vervolging in
deze dossiers hebben geleid en om de resultaten ervan te vergelijken met die van deze studie.
Hieronder zullen we enkele vaststellingen uit de studie belichten, waar volgens ons verbetering mogelijk
is.

Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving, Valentine
Mahieu, Sarah Van Praet, NICC, 2020
3
Corr. rb. Antwerpen, 2 november 2020 beschikbaar op www.unia.be. In deze zaak had de beklaagde zich racistisch
uitgelaten en geprobeerd een andere persoon omver te rijden na een verkeersincident.
2

De antidiscriminatiewetgeving en seponeringen │ 2021

1.1.2 Registratie van haatmisdrijven verbeteren
Voor deze studie kregen de NICC-onderzoeksters af te rekenen met een specifiek probleem om de dossiers
over haatmisdrijven terug te vinden, door de manier waarop ze in de computersystemen van de politie
(ISLP) en van het parket (Mach) zijn ingevoerd. 4 In het huidige ISLP-systeem kan een haatmotief niet
rechtstreeks als een verzwarende omstandigheid bij een misdrijf worden ingevoerd. En bovendien, zelfs
wanneer de politie het fenomeen discriminatie correct heeft ingevoerd, dan nog wordt de informatie niet
automatisch in het systeem van het parket opgenomen. Op het niveau van het parket moet voor
haatmisdrijven naast de primaire tenlastelegging (basismisdrijf), ook een secundaire tenlastelegging (voor
het haatmotief) worden ingevoerd. Hoewel de COL13/2013 in specifieke regels rond codering voorziet,
moeten we vaststellen dat deze binnen de parketten niet systematisch worden toegepast.
Unia wijst al langer op deze problemen, waarover trouwens aanbevelingen zijn geformuleerd door het
Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie en het Bureau voor democratische instellingen en
mensenrechten van de OVSE, naar aanleiding van een workshop in januari 2020. Daarop heeft de cel
Gelijke Kansen van de FOD Justitie, in overleg met de werkgroep belast met de opvolging van de
COL13/2013, een werkgroep opgericht om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. 5

Unia vraagt aan de werkgroep om zijn analyse over een betere codering van haatmisdrijven af
te ronden en roept de autoriteiten en alle betrokken spelers op om de oplossingen die daaruit
voortvloeien, toe te passen. In afwachting daarvan moeten de referentiemagistraten en politieagenten de door de COL13/2013 voorgeschreven coderingsregels in hun respectieve
korpsen in herinnering brengen.

1.1.3 Het gebruik van Ambtshalve Politionele Onderzoeken (APO) optimaliseren
Volgens de studie is zo’n 70% van de geanalyseerde dossiers het voorwerp van een Ambtshalve Politioneel
Onderzoek (APO). 6 In het kader van een APO kan de politie op eigen initiatief de eerste onderzoeksdaden
stellen alvorens het dossier binnen een termijn van maximaal 4 maanden, aan het parket over te maken.
In tegenstelling tot de Nederlandstalige magistraten, hebben Franstalige magistraten bedenkingen bij deze
procedure. Het voordeel van een APO is dat bepaalde onderzoeksdaden reeds worden gesteld voordat het
dossier naar het parket wordt gezonden. Bij een onvolledig dossier kan een APO echter kostbaar tijdverlies
veroorzaken voor de uitvoering van sommige latere onderzoeksdaden.

Zie pagina’s 4 en 5 van de studie
Deze werkgroep is samengesteld uit referentiemagistraten en -politieagenten COL 13/2013, technische specialisten
op het gebied van coderingssystemen van politie en justitie, statistici van het parket, van Unia en van het IGVM. De
cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie zorgt voor de coördinatie ervan.
6
Zie pagina 33 van de studie
4
5
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Indien men in "discriminatie"-dossiers gebruik wil maken van een APO, moet de kennis van de
antidiscriminatiewetgeving bij de politie aanzienlijk worden uitgebreid, anders zullen de APO’s geen
relevante oplossing zijn. Helaas is dit niet altijd het geval, zoals we in onze dossiers of tijdens de opleidingen
van Unia moeten vaststellen. 7

Unia herinnert er derhalve aan dat de politie meer aandacht moet besteden aan de kennis en
beheersing van de antidiscriminatiewetgeving, zowel in de basisopleiding als in de bijscholing.
Wanneer een "discriminatiedossier" het voorwerp uitmaakt van een APO, stelt Unia voor dat
de politie kort contact opneemt met de referentiemagistraat COL13/2013, zodat deze de
aandacht kan vestigen op bepaalde cruciale elementen.

1.1.4 De kwaliteit van de verhoren verbeteren
Uit deze studie blijkt dan wel dat de verschillende betrokkenen (slachtoffers, verdachten, getuigen, enz.)
in de meeste gevallen worden verhoord - wat uiteraard een goede zaak is -, toch worden enige
bedenkingen geplaatst bij de kwaliteit van die verhoren. De referentiemagistraten wijzen erop dat de
politie deze verhoren (vooral die van de verdachten) niet altijd afneemt om vast te stellen of er al dan niet
sprake is van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving en met name of er een haatmotief aanwezig is. 8
Bij haatmisdrijven hebben politie en justitie de neiging zich te concentreren op de bestanddelen van het
hoofdmisdrijf, waarbij ze vergeten om de mogelijke aanwezigheid van een haatmotief te onderzoeken.
Wat het aanzetten tot haat betreft, is ook een onderzoek naar de motieven van de dader noodzakelijk, om
het voor dit misdrijf vereiste specifieke opzet vast te stellen.

Unia herinnert politieagenten en magistraten eraan hoe belangrijk het is de aanwezigheid van
een mogelijke verwerpelijke drijfveer te onderzoeken, zonder zich te beperken tot de
bestanddelen van het basismisdrijf.
Daarvoor zijn modellen van typeverhoren en kantschriften ontwikkeld, die systematischer
moeten worden gepromoot en gebruikt.

Jaarverslag 2012 - overeenkomst tussen het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de
politie, pagina 34
8
Zie pagina 36 van de studie
7
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1.1.5 Intensiever getuigen opsporen
De studie wijst erop dat politiediensten nog te weinig getuigen lijken op te sporen, met name in de APO,
tenzij het slachtoffer ze specifiek identificeert en de contactgegevens bezorgt. 9 Nochtans is de
aanwezigheid van getuigen vaak doorslaggevend als bewijs. Op die manier wordt vermeden dat het
uitdraait op een "woord-tegen-woord", wat een veel voorkomende reden is om een zaak te seponeren.
Verduidelijking over de gebruikte bewoordingen of over de context van het misdrijf is bijvoorbeeld
essentieel om aan te tonen dat het gaat om een haatmotief of om het opzet om aan te zetten tot haat.
Bovendien is aan sommige misdrijven een voorwaarde van openbaarheid gekoppeld, wat de aanwezigheid
van getuigen noodzakelijk maakt.

Unia roept politie en justitie op om in het kader van het onderzoek actiever getuigen op te
sporen en te verhoren.

1.1.6 Vaker gebruik maken van alternatieven voor justitie (bemiddeling, psychologische
ondersteuning, ...)
Hoewel vele seponeringen gebaseerd zijn op technische motieven zoals gebrek aan bewijs, afwezigheid
van misdrijf, geen openbaarheid van de uitspraken of moeilijkheid om opzet aan te tonen (bijzonder
opzet), blijken uit de in de studie geanalyseerde dossiers toch de verontrustende sociale spanning die aan
deze feiten ten grondslag ligt en de aanzienlijke psychologische gevolgen ervan voor de slachtoffers. 10 Om
de emotionele impact te beperken, beklemtonen de magistraten de noodzaak om slachtoffers door te
verwijzen naar diensten voor bemiddeling of voor psychologische bijstand, wanneer er niet genoeg
elementen zijn om strafrechtelijke vervolging in te stellen. Daarbij aansluitend wijzen de magistraten erop
dat de reactie van het gerecht vaak niet aangepast is aan bepaalde conflicten, zoals burenruzies. 11 Unia
stelt in zijn dagelijkse praktijk hetzelfde vast en verwijst deze dossiers door naar de spelers op het terrein,
zoals de wijkagent of de bemiddelingsdiensten, die een dialoog op gang kunnen brengen. Ten slotte is ook
een tussenkomst van de organisaties (werkgever, school, enz.) waar de feiten zich hebben voorgedaan,
een interessante manier om deze conflicten op te lossen, soms op een meer structurele manier.
Buitengerechtelijke alternatieven kunnen dus:
-

slachtoffers de kans geven "hun stem te laten horen", waardoor hun leed wordt gehoord;
daders de kans geven rond deze kwesties te evolueren, zolang zij er geen strategische logica
van aanzetten tot haat op nahouden;
voor het parket een bevredigend alternatief zijn wanneer vervolging niet mogelijk of
opportuun is.

Zie pagina 37 van de studie
Wat de impact betreft, zie ook de studie van de Koning Boudewijnstichting over het traject van slachtoffers van
haatmisdrijven.
11
Zie pagina’s 44 en 46 van de studie
9

10

7

8

2021 │ De antidiscriminatiewetgeving en seponeringen

Unia beveelt aan om slachtoffers in geval van seponeringen systematischer door te verwijzen
naar diensten voor bemiddeling en psychologische bijstand aan slachtoffers.1
Unia beveelt ook aan om de mogelijkheden op het vlak van bemiddeling bij burenconflicten uit
te breiden. Zo heeft een aantal gemeenten een buurtbemiddelingsdienst opgericht, die in dat
soort dossiers kan optreden.

1.1.7 Benadeelden systematischer en beter informeren
Krachtens artikel 5 bis van het Wetboek van Strafvordering moeten zij die verklaren benadeelde partij te
zijn in een zaak, systematisch in kennis worden gesteld van het gevolg dat eraan zal worden gegeven. Uit
de studie blijkt echter dat in de onderzochte dossiers, de informatiebrieven aan benadeelden vaak
ontbreken. 12 Volgens de magistraten zou daar een administratieve verklaring voor zijn. Unia stelt in zijn
eigen dossiers echter hetzelfde vast. Wij hebben ook vernomen dat sommige parketten een beleid voeren
waarbij deze brieven voor bepaalde minder ernstige misdrijven wegens te veel werk niet langer
systematisch worden verzonden. Gezien de specifieke impact van discriminatiemisdrijven 13 is het voor
slachtoffers van dit soort feiten van groot belang te weten welk gevolg aan hun klacht wordt gegeven.
Bovendien wordt bij verzending van de brief vaak geen melding gemaakt van mogelijke psychologische
bijstand of bemiddeling.
Dat ze helemaal niet - of niet goed - worden geïnformeerd over het gevolg dat aan hun dossier wordt
gegeven, ervaren slachtoffers als een extra vorm van geweld, alsof de instelling hen totaal negeert.
Opvolgingsprocedures die niet zijn aangepast of ontbreken, bemoeilijken het verwerkingsproces dat met
de indiening van de klacht is ingezet, versterken het gevoel dat de ondernomen stappen nutteloos zijn en
brengen uiteindelijk het werk van parket en politie in diskrediet.

Unia herinnert eraan dat het systematisch informeren van benadeelden bij seponering van hun
dossier wettelijk verplicht en maatschappelijk relevant is.
In de brief aan de benadeelden moet hen ook systematisch worden gemeld dat ze voor bijstand
(met name psychologische hulp) steeds terecht kunnen bij diensten voor slachtofferhulp of
bemiddeling. 14

Zie pagina 45 van de studie
Zie ook de studie van de Koning Boudewijnstichting over het traject van slachtoffers van haatmisdrijven.
14
Zie ook punt 5 over alternatieven voor justitie.
12
13

De antidiscriminatiewetgeving en seponeringen │ 2021

1.1.8 Seponering om opportuniteitsmotieven vermijden
Hoewel de meeste dossiers om technische redenen worden geseponeerd, bleek uit de studie dat dit in
bijna 30% van de dossiers vanuit opportuniteitsmotieven gebeurt. 15 Omzendbrief COL13/2013 verbiedt
nochtans zondergevolgstellingen vanuit opportuniteitsmotieven, zonder minstens een herinnering aan de
wet vanwege het parket. Helaas was het niet mogelijk het aantal herinneringen aan de wet bij deze
zondergevolgstellingen om opportuniteitsmotieven exact te bepalen. Ook al kunnen de elementen uit het
dossier mogelijk de opportuniteitsmotieven die verband houden met de persoonlijkheid van de dader of
het slachtoffer, of met "de wanverhouding tussen de gevolgen van strafvervolging en de maatschappelijke
verstoring" verklaren, toch roept de seponering om redenen die verband houden met het strafbeleid niet
anders dan vragen op, aangezien die volledig in strijd is met de bepalingen van de COL13/2013. Die lijkt
dus nog steeds weinig bekend.

Unia beveelt aan de kennis en de strikte toepassing van de COL13/2013 binnen de parketten te
ontwikkelen en er in het bijzonder op te wijzen dat deze de zondergevolgstellingen vanuit
opportuniteitsmotieven verbiedt.

1.2 Traject van slachtoffers van haatmisdrijven (KBS)16:
Aan de hand van treffende getuigenissen bewijst deze studie eens te meer hoeveel impact haatmisdrijven
hebben op de slachtoffers maar ook op de gemeenschappen waartoe zij behoren en, meer in het algemeen
ook op de volledige maatschappij. 17 De slachtoffers van deze misdrijven worden getroffen in hun behoefte
aan veiligheid en hun groepsidentiteit. Zij zijn op psychologisch vlak dus diep geraakt. Deze zware
psychologische impact zorgt voor een sterke behoefte aan erkenning en heeft gevolgen voor de
verschillende spelers waarmee slachtoffers in contact komen. Wij zullen hier proberen voor elke speler die
we hebben ontmoet, deze implicaties te identificeren en de aanbevelingen die we daaruit kunnen trekken,
te formuleren:

Zie pagina’s 42 en 43 van de studie
" Sloten en Sleutels: wat slachtoffers van haatmisdrijven en haatincidenten helpt na de haat.” Virginie De Potter,
Isa Van Doorslaer, KBS, 2020
17
Zie ook de OVSE Practical Guide to "Hate Crime Laws", p. 20;https://www.osce.org/odihr/36426; ENG, Making hate
crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights, 2013; Department of Justice Canada, Working
with victims of crime: A manual applying research to clinical practice, 2015, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cjjp/victim/res-rech/p13.html
15
16

9
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1.2.1 De getuigen
Het uitblijven van een reactie van getuigen van de feiten bemoeilijkt niet alleen de bewijsvoering 18,
slachtoffers hebben het er bovendien uiterst moeilijk mee. De aanwezigheid en steun van een getuige
daarentegen betekent een stevig duwtje in de rug voor het slachtoffer, dat op die manier eerder bereid
zal zijn stappen te ondernemen bij de gerechtelijke autoriteiten. Deze dimensie is ook om een andere
reden belangrijk en wel omdat uit onderzoek naar daders van haatmisdrijven die tot actie overgaan, is
gebleken dat ze zich aangemoedigd voelen om tot actie over te gaan wanneer ze het gevoel hebben dat
niemand zal reageren wegens de sociale context. 19

Unia beveelt daarom sensibiliseringscampagnes aan gericht op getuigen van misdrijven (en
meer bepaald haatmisdrijven) om hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, hun
plaats binnen een groep en om hen aan te moedigen tijdens en na de feiten hun steun te
betuigen aan de slachtoffers.

1.2.2 Politie
Slachtoffers verwachten dat de politie erkent dat een grens is overschreden en willen nog steeds in het
rechtssysteem geloven, wat hen motiveert om klacht in te dienen. De getuigenissen wijzen echter op een
zeer feitelijke aanpak van de politie, die niet altijd blijk geeft van empathie, wat slachtoffers nochtans hard
nodig hebben (cf. supra). In de relatie tussen politie en slachtoffer dat een klacht indient lijken twee logica's
met elkaar te botsen: de politieagent handelt en stelt vragen om te voldoen aan de vereisten inzake politieefficiëntie, juridische kwalificatie en snelheid (zich snel ter plaatse begeven om de dader te vinden, snel
getuigen identificeren, enz.); het slachtoffer daarentegen heeft behoefte aan erkenning van het
emotionele geweld dat hij of zij heeft ondergaan.
De slachtoffers worden bovendien niet systematisch doorverwezen naar diensten voor slachtofferhulp of
instellingen die ijveren voor gelijkheid, die nochtans extra steun kunnen bieden. Gebrek aan aandacht voor
het slachtoffer (geen pv), minimalisering van de feiten of zelfs politieagenten die er grapjes over maken of
vooringenomen zijn, hebben een catastrofaal effect op slachtoffers en kunnen ertoe leiden dat zij (en hun
omgeving) er uiteindelijk van afzien om klacht in te dienen. Slachtoffers van haatmisdrijven benadrukken
ook het belang van een aangepaste opvang bij het indienen van een klacht, gezien de aard van de verhalen
en de impact ervan. De studie wijst er ook op dat de politie niet altijd aandacht heeft voor het haatmotief
en dit aspect niet systematisch onderzoekt, met name door een gebrekkige kennis van de wetgeving. 20 De
studie wijst ook op een gebrek aan vertrouwen in de politie bij een bepaald publiek.

Zie ook de studie van het NICC over het seponeren van "discriminatie"-dossiers.
McDevitt, J., Levin, J., & Bennett, S. (2002). Hate crime offenders: An expanded typology. Journal of Social Issues,
58(2), 303-317.
20
Zie ook deze vaststelling uit de NICC-studie over de seponering van "discriminatie"-dossiers.
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Sommige slachtoffers twijfelen ook aan het nut van een klacht bij de politie (vooral wanneer er geen sprake
is van lichamelijke of materiële schade), wat meteen ook de bredere vraag oproept naar de relevantie van
een gerechtelijke reactie op dit soort feiten. 21

Aangezien de politie een beslissende rol speelt in de strijd tegen haatmisdrijven, doet Unia
verschillende aanbevelingen:
•

De kennis van de politie over de COL13/2013 ontwikkelen en toezien op de
toepassing ervan. In het bijzonder dient aan de volgende vereisten te worden
herinnerd:
o
o
o

•

•
•
•

Verplichting om een proces-verbaal op te stellen voor feiten van discriminatie
en haatmisdrijven, ook al meent de politie dat er a priori geen sprake is van een
misdrijf;
De materiële omstandigheden verbeteren inzake opvang van slachtoffers van
haatmisdrijven, die hen een maximum aan discretie waarborgen;
Slachtoffers van haatmisdrijven systematisch doorverwijzen naar diensten
voor slachtofferhulp die psychologische ondersteuning bieden en naar
instanties ter bevordering van gelijkheid (Unia en het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen);

Het opvangbeheer herdenken als een continuüm, zodat slachtoffers hun hart
kunnen luchten en politieagenten hun taken kunnen uitvoeren en de procedure
kunnen opstarten.
Politiemensen beter opleiden om empathisch te luisteren op basis van hun ervaring
op het terrein.
De kennis van politieagenten over de antidiscriminatiewetgeving op grote schaal
ontwikkelen.22
De figuur van referentiepolitieagent, die in theorie genoeg kennis heeft van de
antidiscriminatiewetgeving, erkennen en hem genoeg gezag geven. Zo zou de
referentiepolitieagent deze deskundigheid ter beschikking kunnen stellen van zijn
collega's.23

Zie ook deze vaststelling uit de NICC-studie over de seponering van "discriminatie"-dossiers.
Tot 2017 had Unia een overeenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken om opleidingen bij de politie te
organiseren. Na afloop van deze overeenkomst is die nooit vernieuwd. Door de praktische omstandigheden waarin
deze overeenkomst moest worden uitgevoerd, waren constante en duurzame interventies met een voldoende effect
niet mogelijk.

21
22

Sommige politieagenten hebben bijvoorbeeld opleidingen voor hun collega's georganiseerd en een
reeks standaarddocumenten opgesteld (typeverhoren, type-pv’s, enz.), die ze hen ter beschikking kunnen
stellen.
23
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•

•

Meer uitwisselingen tussen de verschillende politiezones (en hun
referentiepolitiemensen) met het oog op de uitwisseling van bestaande goede
praktijken.
Een echte "community policing"-aanpak nastreven door de nadruk te leggen op de
verankering van de politie in het verenigingsleven en in bepaalde gemeenschappen
met het oog op de ontwikkeling (en/of het herstel) van een vertrouwensrelatie, met
name via buurtpolitie.24

Slachtoffers vaker doorverwijzen naar buitengerechtelijke oplossingen zoals bemiddeling,
vooral bij reeds bestaande conflicten of minder ernstige feiten.

1.2.3 Justitie
Zoals het NICC opmerkt, blijft het aantal seponeringen aanzienlijk hoog en heeft dit met verschillende
factoren te maken. Toch is het voor slachtoffers van haatmisdrijven belangrijk dat ze voor hun leed
erkenning van het gerecht krijgen. Voor sommigen is de gerechtelijke weg echter niet altijd de meest
geschikte. De kosten en de duur van gerechtelijke procedures zijn voor de slachtoffers immers een
struikelblok.

Unia verwijst om te beginnen naar de vaststellingen en aanbevelingen uit het onderzoek van
het NICC naar seponering (cf. supra).
Voorts beveelt Unia initiatieven aan om de toegang tot de rechter te bevorderen, met name
voor de meest kwetsbare personen (versterking van het recht op rechtsbijstand, ontwikkeling
van eerste- en tweedelijnsrechtsbijstand, ...). Een meer systematische doorverwijzing naar
organen voor de bevordering van gelijke behandeling kan ook gevolgen hebben voor de kosten
van gerechtelijke procedures.

1.2.4 Bemiddeling
Studies van zowel het NICC als van de KBS wijzen erop dat het inschakelen van bemiddelingsdiensten
interessante vooruitzichten biedt. Momenteel lijken deze diensten nog niet altijd vertrouwd te zijn met
het specifieke karakter van haatmisdrijven en met de gevolgen ervan voor de slachtoffers. Voor zover
bekend, beschikt geen enkele van deze diensten over een specifiek aanbod voor haatmisdrijven. Intussen
loopt er wel een proefproject in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Zie in dit verband ook de position paper van Unia over onderzoek naar politionele selectiviteit:
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_Politionele_Selectiviteit_Unia_-_NL.pdf
Het eindverslag van dit onderzoek is hier beschikbaar: Microsoft Word - Rapport final 42a-FR-sÃ©lectivitÃ©
policiÃ¨re-202007-SVP-def.docx (unia.be)

24

De antidiscriminatiewetgeving en seponeringen │ 2021

Unia beveelt aan om het inschakelen van bemiddelingsdiensten te bevorderen, met name in
gevallen van seponering of wanneer er geen strafrechtelijke klacht is ingediend. Daarom moet
werk worden gemaakt van een bemiddelingsaanbod dat op de specifieke aard van
haatmisdrijven is afgestemd, en moeten de verschillende spelers worden opgeleid.
Unia dringt erop aan om de gestarte proefprojecten voort te zetten en af te werken, met name
in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

1.2.5 Organisaties
Het betrekken van organisaties (school, werkgever, vervoer, handel, sportclub, enz.) waar zich een
haatincident voordoet, wordt door slachtoffers toegejuicht. Een veilige omgeving ontwikkelen met een
kader voor maatregelen tegen discriminatie en een nultolerantiebeleid helpt slachtoffers om dat soort
incidenten makkelijker te melden en nieuwe te voorkomen.
Op school moeten de interventietechnieken wel worden aangepast aan de bijzondere doelgroep van
kinderen (bijv. niet de politie inschakelen of straffend optreden).

Unia raadt organisaties waar zich een haatincident voordoet aan om initiatief te nemen bij het
beheer van deze incidenten, los van mogelijke gerechtelijke stappen. Unia moedigt deze
organisaties aan om werk te maken van een cultuur van diversiteit en antidiscriminatie. Dit zal
een impact hebben op het voorkomen van incidenten en zal helpen om er passend op te
reageren. In dit verband verwacht Unia dat individuen en bestuursorganen een duidelijk en
ondubbelzinnig standpunt innemen ten aanzien van mogelijk discriminerende uitlatingen en
discriminerend gedrag in hun organisaties.
Binnen de specifieke schoolomgeving roept Unia op om bij conflicten de voorkeur te geven aan
de weg van de dialoog, boven die van de pure repressie.
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1.2.6 Hulpdiensten
Gelet op het psychologische leed dat haatmisdrijven bij de slachtoffers veroorzaken, is aangepaste
psychologische bijstand van de gezondheids- en sociale diensten noodzakelijk. De studie wijst echter op
een ontoereikend aanbod van deskundigen in het psychologisch omgaan met haatmisdrijven.

Unia beveelt aan om het aanbod uit te breiden en sociale en gezondheidsactoren te
sensibiliseren rond de specifieke behoeften van slachtoffers van haatmisdrijven.

1.2.7 Media en sociale netwerken
De studie wijst erop dat sommige slachtoffers van haatmisdrijven de behoefte voelen om uiting te kunnen
geven aan de moeilijkheden waarmee ze zijn geconfronteerd, met name via sociale netwerken of de
media, om op die manier veeleer de aandacht te vestigen op de algemene problematiek, dan wel op hun
individuele geval. Slachtoffers wijzen evenwel ook op de mogelijke beperkingen en risico's van zo’n
aanpak.

Unia raadt daarom aan werk te maken van een gids voor slachtoffers, om hen een beter beeld
te geven van de positieve impact maar ook van de risico's en beperkingen die samenhangen met
de ‘mediatisering’ van hun ervaringen. Deze dimensie moet ook aan bod komen in de brochures
en communicatie die zich tot slachtoffers richten.

1.2.8 Organen voor de bevordering van gelijke behandeling
De studie wijst erop dat de organen voor de bevordering van gelijke behandeling (Unia en het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) nog steeds te weinig bekend zijn bij het publiek, en met name
bij kwetsbare personen. Unia heeft dit kunnen vaststellen na een naambekendheidsonderzoek. Er werd
reeds op gewezen dat de politie slachtoffers nog steeds te weinig naar deze instanties doorverwijst (cf.
supra), ook al benadrukken deze laatsten het belang van de steun en het luisterend oor die ze bij deze
instellingen hebben gekregen. Een aantal personen die bij Unia zijn gaan aankloppen, betreurt niettemin
soms een zeker gebrek aan empathie en opvolging van de dossiers.
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Op basis van deze vaststellingen verbindt Unia zich ertoe om zijn praktijken verder te
ontwikkelen om de gebruikers een snel en uniform antwoord te geven. Unia zal ook trachten
om zijn bekendheid bij het publiek te vergroten, en vooral bij de meest kwetsbare groepen. Om
geen valse verwachtingen te scheppen, zal Unia aanvragers duidelijk informeren over zijn
precieze rol en over de omvang van de ondersteuning die het kan bieden. Tot slot erkent Unia
de noodzaak om zijn medewerkers nog beter op te leiden rond empathisch luisteren en zich
niet te beperken tot een louter juridische analyse van de ontvangen meldingen.

2

Overzicht van de aanbevelingen

Beide onderzoeksprojecten zijn bijzonder interessant omdat ze gemeenschappelijke problematieken
vanuit verschillende invalshoeken belichten.
Unia wil om te beginnen de partners bij parket en politie bedanken voor het reeds geleverde werk. Op
basis van zijn deskundigheid en vaststellingen identificeert Unia in zijn aanbevelingen vijf assen om het
overleg over haatspraak en haatmisdrijven voort te zetten en om de volgende twee doelstellingen bij de
bestrijding van haatspraak en haatmisdrijven te realiseren:

Voor de individuele slachtoffers: tegemoet komen aan hun specifieke noden.
Slachtoffers van lichamelijke of geestelijke letsels zien hun veilig geachte sociale kader, exploderen. Om
dat weer op te bouwen, willen zij erkenning van het feit dat de norm tegen hen is geschonden en dat dit
niet aanvaardbaar is. De onderzoeken van het NICC en de KBS zorgen voor nieuwe inzichten om de
rechtsgang en de behandeling van dit soort geweld te verbeteren, door het specifieke karakter ervan te
benadrukken.

Op maatschappelijk niveau: het risico op spanningen, of zelfs geweld binnen de samenleving
verminderen.
Deze dimensie wordt vaak verkeerd begrepen maar is van essentieel belang. Fysieke of verbale agressie
op basis van stereotypen wekt bij het individuele slachtoffer een gevoel van ongeloof op, omdat de
persoon wordt aangevallen voor al dat waar het voor staat. Het domino-effect dat dit soort agressie
teweegbrengt wordt echter nog vaak onderschat: via een individu dat om één van zijn kenmerken wordt
aangevallen, wordt een volledige groep, een gemeenschap het doelwit. Er is dus sprake van een schokgolf
die mogelijke repercussies heeft voor de sociale relaties en die het ontstaan van een schadelijk sociaal
klimaat in de hand werkt. Een daad van haat is een daad waarvan de boodschap bedreigend is voor al wie
zich met het slachtoffer kan identificeren. Er moet actie worden ondernomen om dit fenomeen aan te
pakken.

15
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Assen
1

Aanbevelingen

Tegemoetkomen aan Voor de slachtoffers een veilige ruimte inrichten
de specifieke noden Een onthaalruimte reorganiseren of inrichten die de discretie garandeert;
van de slachtoffers
Het opvangbeheer herdenken als een continuüm, zodat slachtoffers hun hart
kunnen luchten en politieagenten hun taken kunnen uitvoeren en de
procedure kunnen starten;
Politieagenten opleidingen geven over empathisch luisteren;
Wijzen op de plicht om klachten van slachtoffers te registreren zonder ze te
bagatelliseren of te minimaliseren;
Klagers doorverwijzen naar diensten voor slachtofferhulp en organen voor de
bevordering van gelijke behandeling.
De procedures voor de opvolging van dossiers verbeteren om de slachtoffers
te informeren/begeleiden
De informatie van benadeelden systematiseren;
De informatieve opvolging formaliseren door hen systematisch door te
verwijzen naar ondersteunende structuren.
De toegang van de burgers tot justitie verbeteren
Het recht op rechtsbijstand versterken;
Eerste- en tweedelijnsrechtsbijstand ontwikkelen.
Slachtoffers informeren over mediatisering
Werk maken van een gids voor slachtoffers over de positieve gevolgen, de
risico's en de beperkingen van de mediatisering van hun ervaringen.

2

De gerechtelijke
procedure op het
niveau van politie en
parket verbeteren

Politieagenten en magistraten bijscholen
Politieagenten en magistraten bijscholen op het vlak van
antidiscriminatiewetgeving en de specifieke kenmerken van op stereotypen
gebaseerd geweld;
Specifieke opleiding voorstellen om de kwaliteit van de pv’s te verbeteren en
het haatmotief te benadrukken (belangrijke vragen die zowel aan slachtoffers
als daders moeten worden gesteld);
Werken aan de belangrijke onderzoeksdaden die moeten worden uitgevoerd,
met name het opsporen van getuigen om de context van het geweld beter te
begrijpen;
Intern de bestaande instrumenten ter ondersteuning van politieagenten en
magistraten bij de behandeling van deze zaken (bijvoorbeeld modellen van
typeverhoren en kantschriften) op doeltreffende wijze verspreiden.
De procedure voor de behandeling van dossiers inzake haatmisdrijven en
haatspraak herbekijken
Het systeem voor het coderen van haatmisdrijven verbeteren overeenkomstig
de aanbevelingen van de werkgroep die is opgericht door de cel Gelijke
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Kansen van de FOD Justitie en de werkgroep COL13/2013;
Hameren op de verplichting om de regels uit de omzendbrief COL13/2013 na
te leven;
In geval van een Ambtshalve Politionele Onderzoeken (APO), het contact
tussen de politie en de referentiemagistraat COL13/2013 systematiseren;
De zonder gevolgstellingen om opportuniteitsmotieven verbieden door
minstens één keer aan de wet te herinneren.
3

Investeren in
buitengerechtelijke
oplossingen
(bemiddeling, ...)

De gevallen identificeren waarin een alternatieve oplossing gerechtvaardigd
is:
Wanneer het dossier wordt geseponeerd;
Wanneer het dossier onderdeel is van een reeds bestaand conflict (bijv.
buren);
Wanneer het slachtoffer geen lichamelijke of materiële schade heeft geleden
en het om minder ernstige feiten gaat (bijv. mondelinge beledigingen);
Wanneer het slachtoffer een dialoog met de dader wenst aan te gaan;
Wanneer het slachtoffer geen strafrechtelijke klacht wenst in te dienen.
Een specifiek aanbod ontwikkelen op vlak van diensten voor bemiddeling en
psychologische begeleiding
Deze diensten inventariseren en sensibiliseren rond de noodzaak om zich op
dit gebied te specialiseren;
Het personeel van deze diensten bijscholen over het specifieke karakter van
haatmisdrijven en haatspraak, en over de gevolgen ervan;
De lopende proefprojecten afwerken en er inspiratie uithalen.

4

Het netwerk rond
slachtoffers en
daders mobiliseren

Getuigen sensibiliseren
Een sensibiliseringscampagne voeren voor getuigen van misdrijven (in het
bijzonder haatmisdrijven), om hen aan te moedigen tijdens en na de feiten
hun steun aan de slachtoffers te betuigen.
De organisaties waar het geweld heeft plaatsgevonden betrekken bij het
aanpakken en de preventie van conflicten (bijv. scholen, bedrijven,
sportcentra, enz.).
Binnen deze instellingen werk maken van een cultuur van diversiteit en antidiscriminatie (communicatie, diversiteit van het personeel, sancties, enz.);
Binnen deze organisaties een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt innemen
ten aanzien van discriminerende uitlatingen en gedragingen;
De reactie aanpassen aan de context van de feiten (bijv. binnen een school,
de voorkeur geven aan dialoog).

5

De politieaanpak
bijsturen

Het politieoptreden inpassen in een "community policing"-aanpak
De figuur van referentiepolitieagent erkennen en hem genoeg gezag geven.
Naast zijn rol als "doorgeefluik” voor interne informatie kan de
referentiepolitieagent ook fungeren als aanspreekpunt van de zone naar
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buiten toe;
De contacten tussen de verschillende politiezones (en hun referentiepolitieagenten) bevorderen om goede praktijken uit te wisselen;
De verankering van de politie in het verenigingsnetwerk en in bepaalde
gemeenschappen versterken, om een vertrouwensrelatie op te bouwen
(en/of te herstellen), met name via de buurtpolitie. Via een "community
policing"-aanpak kan ook worden ingespeeld op sociale spanningen en op
risico's van escalatie in een zone of wijk.
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