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CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUGGE,  
25 SEPTEMBER 1995 

Inzake: Openbaar Ministerie, CGKR  

Tegen: Françoise C 

Gedaagd om: te B op 20 juni 1994; 

Bij het leveren of bij het aanbieden van een levering van een dienst, van een goed of van een genot 
ervan, discriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, 
afkomst of nationaliteit, meer bepaald door het niet verhuren van een motorfiets aan Yilmaz E.  

Uit het strafdossier volgt dat er op 20.06.94 een huurovereenkomst opgesteld werd op naam van 
Yilmaz E, waarbij er op de keerzijde van de overeenkomst tevens een kopij van zijn identiteitskaart en 
rijbewijs werd genomen. 

Dit toont aan dat betichte aanvankelijk geen bezwaar maakte tegen het verhuren van een moto aan 
‘een vreemdeling’. 

In dit verband kan trouwens verwezen worden naar het gegeven dat betichte in ieder geval het bewijs 
voorlegt dat zij zowel voor als na het haar ten laste gelegde feit wel degelijk moto’s verhuurd heeft aan 
houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen. 

Volgens betichte is de uiteindelijke reden van weigering tot verhuur uitsluitend te wijten aan het feit 
dat Yilmaz E plots met een tweede man in het Turks begon te praten. 

Letterlijk stelt zij daaromtrent: 

“Het kwam over alsof ik het niet mocht horen. Omdat ik het zaakje niet meer betrouwde - het is 
immers niet de eerste motorfiets die niet meer naar de verhuurder wordt teruggebracht - heb ik mij 
bedacht en door het voor mij eigenaardige gedrag van die twee heb ik geweigerd een motorfiets te 
verhuren.” 

In dit verband dient vastgesteld dat Yilmaz H nooit verhoord werd. 

De rechtbank is dan ook van oordeel dat er ter zake twijfel is die in het voordeel van de betichte moet 
uitgelegd worden. 

Naast het gegeven dat Yilmaz H niet verhoord werd, dient verwezen te worden naar bepaalde 
verschillen in de verklaringen van Yilmaz E en VW en VDB, waarbij die verschillen weliswaar niet 
spectaculair overkomen maar uiteraard niet van aard zijn om een duidelijker licht op het geschil te 
werpen: 

Yilmaz E maakt in zijn verklaring, in tegenstelling tot VW en VDB, nergens melding van het feit dat 
betichte de documenten van de andere aanwezigen gevraagd heeft; 

VW stelt dat betichte niet aan de rest van het gezelschap wou verhuren nadat ze de papieren reeds had 
ingevuld op naam van Yilmaz E terwijl VDB het andersom stelt: de papieren werden ingevu1d nadat 
gebleken was dat de overige leden van het gezelschap de moto niet konden huren (zij het dat ze dat 
opnieuw beginnen twijfelen is en de papieren uiteindelijk toch weggegooid heeft).  

Deze verschillen, tezamen met het feit dat de getuigen deel uitmaken van de vriendenkring van Yilmaz 
E maken dat hun verklaringen niet onvoorwaardelijk kunnen geloofd worden. 
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De uitleg van betichte komt daarbij mogelijk voor en wordt dus niet afdoende weerlegd door de (op 
bepaalde punten zelfs verschillende) verklaringen van Yilmaz E of zijn gezelschap. 

Het argument dat de weigering om te verhuren omwille van het feit dat Yilmaz E plots Turks praatte, 
al evenzeer een inbreuk op de wet op het racisme inhoudt, kan niet gevolgd worden. 

De reden dat niet verhuurd werd is immers niet het Turks praten op zich, maar wel de ongerustheid die 
zich dan van betichte meester maakte. Een ongerustheid die ingegeven werd door enerzijds de waarde 
van de te verhuren moto en anderzijds de plots ontstane onzekerheid omtrent de precieze bedoelingen 
van de kandidaat-huurder. 

Dergelijke vrees is uiteraard subjectief en was misschien ongegrond, maar kan niet als een opzettelijke 
vorm van discriminatie aanzien worden. 

Gezien de terzake bestaande twijfel is de rechtbank niet bevoegd om te oordelen over de burgerlijke 
vordering 

Om deze redenen 

DE RECHTBANK, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Gelet op de terzake bestaande twijfel, ontslaat de gedaagde van alle verdere rechtsvervolging zonder 
kosten. 

Laat de gedingskosten aan de zijde van de Staat. 

OP BURGERLIJK GEBIED. 

Verklaart zich niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke partij. Laat de 
kosten van aanstelling ten haren laste. 

 


