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CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN, 
21 JUNI 1996 

Inzake: Openbaar Ministerie, CGKR 

Tegen: AB, expert adviseur onroerende goederen 

Beticht van:  

Te Antwerpen. tussen 23 september 1994 en 15 oktober 1994 meermaals. en ondermeer op 24 
september 1994, 30 september 1994, 7 oktober 1994 en 14 oktober 1994,  

Bij het leveren of bij het aanbieden van een levering van een dienst, van een goed of van het genot 
ervan, discriminatie bedreven te hebben jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, 
afkomst of nationaliteit, nl. door als "huurvoorwaarde ondermeer te stellen dat de huurder in casu 
Octavio SG van nature Belg" moest zijn. 

(…) 

Overwegende dat beklaagde voorhoudt dat de burgerlijke partij niet in rechte kon optreden nu volgens 
hem de burgerlijke partij geen voorafgaande instemming had van het slachtoffer; 

Overwegende dat beklaagde hieruit zelfs meent te kunnen afleiden dat het gevoerde onderzoek nietig 
is nu dit geopend werd ingevolge stelling als burgerlijke partij door een instelling die daartoe op dat 
ogenblik niet gerechtigd was; 

Overwegende dat de rechtbank niet nader dient te onderzoeken of de instemming van het slachtoffer 
noodzakelijkerwijze de klacht met burgerlijke partijstelling diende vooraf te gaan nu uit de bij de 
burgerlijke partijstelling gevoegde stukken blijkt dat door het slachtoffer Octavio SG in eerste 
instantie aangifte werd gedaan bij de burgerlijke partij; 

dat de rechtbank zonder meer vaststelt dat een dergelijke aangifte ruimschoots voldoet aan het begrip 
instemming en dat de argumentatie van beklaagde op dit punt ontbloot is van elke relevantie;  

Overwegende dat beklaagde aan de inhoud van de door hem gestelde voorwaarde "van nature" Belg 
zijn, een uitleg tracht te geven en er een betekenis aan wenst te geven: - "de kandidaat-huurder zou 
zich hier op natuurlijke wijze thuis moeten voelen..." - die zou moeten duidelijk maken dat het 
absoluut niet zijn bedoeling geweest is enige discriminatie te creëren;  

Dat beklaagde voorbijgaat aan de evidentie zelf, namelijk dat één van de voorwaarden gebaseerd is op 
de nationaliteit van de kandidaat-huurder;  

Dat de redenering van beklaagde die stelt dat hij dezelfde eisen stelt aan vreemdelingen en Belgen 
verbazingwekkend is nu men zich toch de vraag kan stellen hoe een vreemdeling van nature Belg kan 
zijn;  

Dat de verdere argumentatie van beklaagde omtrent het cliënteel van zijn kantoor niet terzake doet;  

Overwegende dat de rechtbank derhalve de feiten bewezen acht;  

Overwegende dat de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening houdt met de ernst van de feiten 
die een bedreiging vormen voor het normale dienstenverkeer; 

dat tevens de hiernabepaalde geldboete gepast voorkomt nu beklaagde zelf stelt gehandeld te hebben 
uit financiële overwegingen;  
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Om deze redenen,  

DE RECHTBANK, (…) 

Rechtdoende op tegenspraak 

Veroordeelt beklaagde tot een hoofdgevangenisstraf van ÉÉN MAAND en een geldboete van 
HONDERDVIJFTIG FRANK., vermeerderd met 1490 decimes per frank, zodat die geldboete 22.500 
frank zal bedragen;  

(. . .) 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen kan worden, bij gebrek aan 
betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op twee maanden.  

Aangezien veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft opgelopen; dat in die omstandigheden een 
genademaatregel van aard is om de verbetering van deze veroordeelde te doen verhopen;  

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 van wet van 29 juni 1964, gewijzigd door 
artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf 
uitgesproken ten laste van veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar vanaf heden.  

Rechtdoende over de vordering van de burgerlijke partij 

Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond;  

Veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij te betalen, als schadevergoeding, de som van één 
frank moreel te vermeerderen, vanaf heden, met de gerechtelijke intresten en de kosten.  

 


