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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

7 MEI 1999. - Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme of <xenofobie> ingegeven daden alsook de wet 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 (1)  
 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt : 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
Art. 2. In de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden wordt een 
artikel 5bis ingevoegd, luidend als volgt : 
« Art. 5bis. In geval van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 1, 2, 2bis, 3 en 4 van deze wet, kan de veroordeelde 
bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld. » 
Art. 3. Artikel 1, derde lid, van de wet 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, wordt vervangen door wat volgt : 
« De veroordeelde kan bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden 
veroordeeld. » 
Kondingen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal 
worden bekendgemaakt. 
Gegeven te Brussel, 7 mei 1999. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Justitie, 
T. VAN PARYS 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
T. VAN PARYS 
_______ 
Nota 
Gewone zitting 1998-1999.  
Kamer van de volksvertegenwoordigers. 
Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 1934/1. - Amendementen, nr. 1934/ 2 tot 4. - Verslag, nr. 1934/5. - 
Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1934/6. 
Parlementaire handelingen. - 20 en 22 april 1999. 
Senaat. 
Parlementaire bescheiden. - Evocatieprocedure, nr. 1381/1. - Verslag, nr. 1381/2. - Tekst aangenomen door de 
commissie, nr. 1381/3. - Amendementen, nr. 1381/4. - Beslissing niet te amenderen, nr. 1381/5. - Tekst aangenomen 
in plenaire vergadering op 30 april 1999, nr. 1381/6.  
Parlementaire handelingen. - 30 april 1999. 
 
 



Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde  
door racisme of xenofobie ingegeven daden 

(BS, 8.VIII.81) en gewijzigd op 12 april 1994 (BS, 14.V.94) en 7 mei 1999 (MB, 25.VI.99) 

Art. 444 
De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank 
tot tweehonderd frank, wanneer de tenlasteleggingen geschieden: hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen; 
hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een 
aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken; hetzij in om het even welke plaats, in 
tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen; hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of 
zinnebeelden die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden; hetzij 
tenslotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld 
worden. 

Art. 1. 
Onder "discriminatie" in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting beperking of 
voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet 
van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of 
cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt. 
Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van 
die straffen alleen wordt gestraft : 
1° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, haat of 
geweld jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming  
2° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, segregatie, 
haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of 
de nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen; 
3° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek publiciteit geeft aan zijn voornemen 
tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of 
nationaliteit; 
4° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek publiciteit geeft aan zijn voornemen 
tot discriminatie, haat, geweld of segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, 
de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen; 

Art. 2. 
Hij die bij het leveren of bij het aanbieden van een levering van een dienst, van een goed of van het genot ervan, 
discriminatie bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met 
een van die straffen alleen. 
Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de discriminatie bedreven is jegens een groep, een gemeenschap of de 
leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van 
sommigen onder hen. 

Art. 2bis. 
Hij die bij de arbeidsbemiddeling, de beroepsopleiding, het aanbieden van banen, de aanwerving, de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst of het ontslag van werknemers discriminatie bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, 
huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 2. 
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn aangestelden of 
lasthebbers zijn veroordeeld. 

Art. 3. 
Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van 
die straffen alleen wordt gestraft hij die behoort tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk 
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het 
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent. 

Art. 4. 
Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar, ieder 
drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht die in de uitoefening van zijn ambt discriminatie 
bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, dan wel een persoon 
de uitoefening van een recht of van een vrijheid waarop deze aanspraak kan maken, op willekeurige wijze ontzegt. 



Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de feiten begaan zijn jegens een groep, een gemeenschap of de leden 
ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen 
onder hen. 
Indien de verdachte bewijst dat hij heeft gehandeld op zijn bevel van zijn meerderen, in zaken die tot hun 
bevoegdheid behoren en waarin hij hen als ondergeschikte gehoorzaamheid verschuldigd was, worden de straffen 
alleen toegepast op de meerderen die het bevel hebben gegeven. 
Indien openbare officieren of ambtenaren beticht worden de bovengenoemde daden van willekeur te hebben 
bevolen, toegelaten of vergemakkelijkt, en indien zij beweren dat hun handtekening bij verrassing is verkregen, zijn 
zij verplicht de daad in voorkomend geval te doen ophouden en de schuldige aan te geven; anders worden zij zelf 
vervolgd. 
Indien een van de bovengenoemde daden van willekeur is gepleegd door middel van de valse handtekening van een 
openbaar ambtenaar, worden de daders van de valsheid en zij die er kwaadwillig of bedrieglijk gebruik van maken, 
gestraft met dwangarbeid van tien jaar tot vijftien jaar. 

Art. 5. 
De instellingen van openbaar nut en verenigingen die op de dag van de feiten ten minste vijf jaar 
rechtspersoonlijkheid bezitten, met uitzondering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding dat niet onder deze termijn valt, en zich statutair tot doel stellen de rechten van de mens te 
verdedigen of discriminatie te bestrijden, kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing 
van deze wet aanleiding kan geven, wanneer afbreuk is gedaan aan hetgeen zij statutair nastreven. 
In rechte kunnen eveneens optreden in alle geschillen waartoe de toepassing van artikel 2bis aanleid ing kan geven: 
1° de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties zoals die bij artikel 3 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités zijn bepaald; 
2°de representatieve beroepsorganisaties in de zin van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;  
3° de representatieve organisaties van de zelfstandigen. 
Wanneer het echter gaat om een misdrijf bedoeld in de artikelen 1,1°,2, eerste lid, 2bis en 4, eerste lid, en gepleegd 
tegen natuurlijke personen, is de vordering van de instelling van openbaar nut, van de vereniging of van de 
representatieve organisatie alleen ontvankelijk als deze aantoont dat zij de instemming van die personen heeft 
gekregen. 

Art. 5bis. 
In geval van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 1, 2, 2bis, 3 en 4 van deze wet, kan de veroordeelde bovendien 
overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld. 

Art. 6. 
Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van 
toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet. 
 


