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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 

5 MEI 2019. - Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in 

te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of 

xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling 

doeltreffender tegen te gaan (1) 

 

 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen 

hetgeen volgt : 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de 

Grondwet. 

Art. 2. Artikel 37quinquies, § 4, van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 17 

april 2002, vernummerd bij de wet van 7 februari 2014 die zelf gewijzigd is bij de 

wet van 5 februari 2016, wordt aangevuld met een lid, luidende : 

Bij veroordeling op grond van de strafrechtelijke bepalingen van de wetten van 30 

juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven 

daden, van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, 

rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog 

door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van 10 mei 2007 ter bestrijding 

van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van 22 mei 2014 ter bestrijding 

van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 

ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van 

discriminatie te bestraffen, kan de rechter aanwijzingen geven opdat de invulling 

van de werkstraf in verband zou staan met, respectievelijk, de strijd tegen het 

racisme of de xenofobie, de discriminatie, het seksisme en het negationisme, ter 

inperking van het risico op herhaling van dergelijke misdrijven. 

Art. 3. Artikel 37octies, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 

april 2014 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2016 die gewijzigd 

is bij de wet van 5 februari 2016, wordt aangevuld met een lid, luidende : 

Bij veroordeling op grond van de strafrechtelijke bepalingen van de wetten van 30 

juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven 

daden, van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, 

rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog 

door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van 10 mei 2007 ter bestrijding 
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van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van 22 mei 2014 ter bestrijding 

van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 

ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van 

discriminatie te bestraffen, kan de rechter aanwijzingen geven opdat de invulling 

van de autonome probatiestraf in verband zou staan met, respectievelijk, de strijd 

tegen het racisme of de xenofobie, de discriminatie, het seksisme en het 

negationisme, ter inperking van het risico op herhaling van dergelijke misdrijven. 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en 

door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel, 5 mei 2019. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Justitie, 

K. GEENS 

Met `s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, 

K. GEENS 

_______ 
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