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Deze mededeling heeft als doel om operatoren die geconfronteerd worden met
racistisch (verkiezings)drukwerk en die nog geen protocol hebben afgesloten te
informeren over de mogelijkheid om een protocol te sluiten met het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
Een operator heeft tot doel commerciële activiteiten tot een goed einde te brengen.
In de ontwikkeling van commerciële activiteiten, d.i. het collecteren, sorteren,
vervoeren en distribueren van zendingen, kan een operator geconfronteerd worden
met (mogelijks) racistisch (verkiezings)drukwerk en stelt zich daarbij bloot aan o.a.
artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of
xenofobie ingegeven daden. Dat artikel stelt namelijk het volgende:
“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.”
Operatoren worden aldus in het ontwikkelen van hun normale commerciële
activiteiten voor een vervelende keuze geplaatst. In geval zij worden geconfronteerd
met (mogelijks) racistisch (verkiezings)drukwerk kunnen zij beslissen om ofwel de
betrokken commerciële activiteit niet door te voeren ofwel om de activiteit alsnog
door te voeren met het risico zich bloot te stellen aan de bovenvermelde
strafbepaling. Geen van beide situaties is wenselijk.
Om hieraan tegemoet te komen, wordt aan de operatoren de mogelijkheid geboden
om een Protocol te sluiten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding. De inhoud van het Protocol wordt door de partijen bepaald en
berust in de regel op de volgende principes:
-

-

In geval van twijfel over het racistische karakter van het
(verkiezings)drukwerk wordt de mogelijkheid geboden aan de operator om
het advies van het Centrum te vragen;
Het advies is niet bindend;
Het advies is confidentieel.

Het advies toetst de drukwerken aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van
sommige door racisme of xenofobie ingegeven daden en aan 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 Duits
nationaal-socialisme is gepleegd.
Tevens kan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding de
operator in kennis stellen van drukwerken waarvan het zelf kennis heeft genomen en
waarvan het oordeelt dat het strijdig is met bovenvermelde wetten.
Om het protocol te sluiten met Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding dienen de operatoren contact op te nemen met Marco Van
Haegenborgh (Diensthoofd Racisme), e-mail marco.vanhaegenborgh@cntr.be.
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