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CORRECTIONELE RECHTBANK VAN KORTRIJK 

19 OKTOBER 2005 

In de zaak van: Openbaar Ministerie  

tegen: Nathalie H,  

- verstekmakend -  

ten einde terecht te staan ter zake van:  

A. Bij inbreuk op artikel 2 bis en strafbaar bij artikel 2 van de wet van 30.07.1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden zoals gewijzigd bij wet van 15.02.1993, 
12.04.1994, 07.05.1999, 20.01.2003 en 23.01.2003, bij de arbeidsbemiddeling, de beroepsopleiding, 
het aanbieden van banen, de aanwerving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of het ontslag van 
werknemers, discriminatie te hebben bedreven jegens een groep, een gemeenschap, of de leden ervan 
wegens het zogenaamde ras, de huidskleur, de afkomst, of de nationale of etnische afstamming van 
deze leden of van sommigen onder hen;  

te W. herhaaldeliik in de maand maart 2004 en minstens op 10.03.2004: 

een vacature op de VDAB-website te plaatsen voor de functie van Export Sales Assistant en bij de 
selectiecriteria uitdrukkelijk naast diplomavereisten en talenkennis ook als selectiecriterium te 
vermelden: “U bent van Belgische nationaliteit en origine”  

B. Bij inbreuk op en strafbaar bij artikel 6 § 1 van de wet van 25.02.2003 ter bestrijding van 
discriminatie en tot wijziging van de wet van 15.02.1993 tot oprichting van een centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, in een van de omstandigheden genoemd in artikel 
444 van het strafwetboek openlijk zijn voornemen te kennen te hebben gegeven tot discriminatie, haat 
of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht, de 
seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de 
levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke 
eigenschap;  

te W. herhaaldelijk in de maand maart 2004 en minstens op 10.03.2004 :  

via de VDAB-website bij het uitsturen van een vacature voor de functie van Export Sales Assistant de 
selectiecriteria te beperken tot personen van Belgische nationaliteit en origine;  

beide tenlasteleggingen ten nadele van het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding 
Brussel.  

En na beraadslaagd te hebben,  

DE RECHTBANK, Gezien de artikelen:  

Aangezien de beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, ter zitting niet verschijnt noch iemand voor 
haar.  
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De tenlasteleggingen A en B zijn niet bewezen in hoofde van beklaagde.  

Zodoende dient ontslag van alle rechtsvervolging te worden verleend aan beklaagde, zonder kosten.  

Om deze redenen,  

De Rechtbank, wijzende bij verstek,  

Verleent ontslag van alle rechtsvervolging aan Nathalie H voor de tenlasteleggingen A en B zonder 
kosten.  

Laat alle kosten ten laste van de Staat.  

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare terechtzitting van de 
TWAALFDE KAMER op heden negentien oktober tweeduizend en vijf.  


