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Samenvatting
De grondwet schrijft vrijheid van godsdienst voor en de wet verbiedt discriminatie op 
basis van godsdienstige voorkeur.  Federale wetgeving verbiedt het dragen van kleding 
die het gezicht bedekt op openbare plaatsen.  Nadat de erkenning van gebedshuizen 
werd opgeschort in 2017, aanvaardt de Vlaamse overheid sinds juni opnieuw 
aanvragen voor erkenning.  Daarnaast zette de Vlaamse overheid stappen om de 
bestaande erkenning van vier moskeeën in te trekken.  Tal van aanvragen voor de 
erkenning van moskeeën waren hangende in het Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams 
Gewest.  De correctionele rechtbank te Gent legde de gemeenschap van Jehovah’s 
Getuigen te Kraainem een boete op van 12.000 euro ($ 13.600) voor het aanzetten tot 
haat of geweld jegens voormalige leden.  De federale overheid zette een Turkse imam 
het land uit omdat hij online homofobe opmerkingen had gepost.  Alle gewesten, met 
uitzondering van Brussel, behielden hun verbod op het onverdoofd slachten van dieren, 
met hevige kritiek tot gevolg van joodse en moslimgroepen die stellen dat dit verbod 
indruist tegen hun koosjere en halal tradities.  Hoewel de in 2020 verkozen 
coalitieregering had aangekondigd dat zij van plan was over te gaan tot de erkenning 



van de Boeddhistische Unie van België, was de groep, die een dergelijke status voor 
het eerst had aangevraagd in 2008, aan het einde van het jaar nog steeds niet erkend.

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, een onafhankelijk overheidsagentschap 
dat klachten over discriminatie behandelt, deed voor 2020, het recentste jaar waarvoor 
gegevens beschikbaar waren, melding van 115 antisemitische incidenten (vergeleken 
met 79 in 2019) en 261 incidenten (336 in 2019) gericht tegen andere religieuze 
groepen, waarvan 88% tegen moslims.  De media brachten tijdens het jaar verslag uit 
over een toename van de haatspraak tegen joden en enkele joden meldden dat de 
joodse bevolking ervan werd beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de verspreiding 
van COVID-19.  Op 16 december verklaarde minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne dat buitenlandse inmenging en wanbeleid in de Moslimexecutieve ertoe 
zouden kunnen leiden dat de overheidssubsidies voor de organisatie worden stopgezet 
in 2022, als de executieve geen hervormingen doorvoert.  In september verspreidde de 
in Brussel gevestigde ngo Action and Protection League de resultaten van haar 
Europese enquête over antisemitisme, waarin 8% van de 1000 respondenten van 18 tot 
75 jaar in België te kennen gaf dat zij negatieve gevoelens ten aanzien van joden 
hebben.

Ambtenaren van de Amerikaanse ambassade bleven regelmatig met hoge 
regeringsfunctionarissen vergaderen bij de Eerste Minister, de FOD Binnenlandse 
Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie, alsook met parlementsleden, 
om incidenten en discriminatie tegen moslims en joden te bespreken.  De 
zaakgelastigde en andere ambtenaren van de ambassade hadden ook bijeenkomsten 
met het maatschappelijk middenveld en leiders van religieuze gemeenschappen in 
Brussel om de incidenten en negatieve gevoelens gericht tegen moslims en joden te 
bespreken en te pleiten voor religieuze tolerantie.  De ambassade bleef financiering 
verstrekken aan een niet-gouvernementele organisatie (ngo) voor de uitvoering van een 
project om lagereschoolkinderen met uiteenlopende achtergrond te informeren over het 
Israëlisch-Palestijnse conflict en zo stereotypen te doorbreken en antisemitisme en 
negatieve gevoelens ten aanzien van moslims te bestrijden.



Deel I. Religieuze demografie
De Amerikaanse overheid schat de totale bevolking op 11,8 miljoen (raming van half 
2021).  Volgens de recentste enquête die het GESIS-Leibniz Institute for the Social 
Sciences in december 2018 heeft uitgevoerd, is 57,1% van de inwoners rooms-
katholiek, 2,3% protestants, 2,8% van een andere niet-orthodoxe christelijke strekking, 
6,8% moslim (voornamelijk soennitisch), 0,6% orthodox-christelijk, 0,3% joods, 0,3% 
boeddhistisch, 9,1% atheïstisch, 20,2% niet-gelovig/agnostisch en 0,5% overig.  In een 
studie van de Katholieke Universiteit Leuven van 2015 werd geschat dat 42,2% van de 
moslims in Vlaanderen woont, 35,5% in Brussel en 22,3% in Wallonië.  Volgens 
socioloog Jan Hertogen van de Katholieke Universiteit Leuven is 24,2% van de 
bevolking in Brussel en 7,5% van de bevolking in Antwerpen moslim op basis van de 
gegevens uit 2015.

Deel II. Stand van zaken wat betreft de 
eerbiediging van de godsdienstvrijheid 
door de overheid
WETTELIJK KADER

De grondwet schrijft vrijheid van godsdienst en de openbare uitoefening ervan, en de 
vrijheid van meningsuiting voor, voor zover de uitoefening van deze vrijheden niet 
gepaard gaat met het plegen van misdrijven.  Ze bepaalt dat niemand kan worden 
gedwongen om deel te nemen aan religieuze handelingen of plechtigheden van een 
religieuze groep of om de rustdagen van de groep te onderhouden, en dat de staat niet 
het recht heeft zich te bemoeien met de benoeming van geestelijken of met het 
belemmeren van de publicatie van religieuze documenten.  De grondwet legt de staat 
op de wedden en pensioenen van de geestelijken te betalen (om hiervoor in 
aanmerking te komen, moeten de geestelijken volgens de wet in dienst zijn bij erkende 



gebedshuizen en een certificaat hebben ontvangen van die groepen) en ook van de 
afgevaardigden van organisaties die bij wet zijn erkend voor het bieden van morele 
bijstand op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

De wet verbiedt discriminatie op basis van een religieuze of levensbeschouwelijke (bv. 
niet-confessionele) overtuiging.  De federale wet verbiedt publieke verklaringen die 
aanzetten tot religieuze haat, met inbegrip van de ontkenning van de Holocaust.  Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen discriminatie op grond van Joodse afkomst en 
discriminatie op grond van joodse religieuze tradities.  De maximale straf voor de 
ontkenning van de Holocaust is een jaar gevangenisstraf.  Rechtbanken hebben 
geoordeeld dat een wet ter bestrijding van racisme die discriminatie op grond van 
nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, nationale afstamming of etniciteit verbiedt, van 
toepassing is op gevallen van antisemitisme.

De overheid erkent officieel het rooms-katholicisme, het protestantisme (met inbegrip 
van aanhangers van de evangelische leer en van de pinksterbeweging), het 
anglicanisme (los van andere protestantse groepen), het (Grieks en Russisch) orthodox 
christendom, het jodendom, de islam en het seculier humanisme.

In de wetgeving zijn geen vereisten vastgelegd voor het verkrijgen van de officiële 
erkenning.  De rechtsgrondslag voor officiële erkenning wordt bepaald door de FOD 
Justitie.  Een religieuze groep die officieel erkend wil worden, moet een aanvraag 
indienen bij de FOD Justitie, die vervolgens een positief of negatief advies verstrekt aan 
het parlement, dat over de aanvraag stemt.  De regering gaat na of de groep voldoet 
aan de eisen op het gebied van organisatie en rapportering en past criteria toe op basis 
van administratieve en wettelijke precedenten bij haar beslissing of ze het parlement al 
dan niet aanraadt om een religieuze groep te erkennen.  De religieuze groep moet een 
structuur of hiërarchie hebben, een “voldoende aantal leden” tellen en “geruime tijd” in 
het land bestaan.  Ze moet “een maatschappelijke waarde” voor het publiek hebben, de 
wetten van de staat in acht nemen en de openbare orde respecteren.  De overheid 
geeft geen formele definitie voor “voldoende aantal leden”, “geruime tijd” en 



“maatschappelijke waarde”.  De eindbeslissing ligt bij het federale parlement, dat echter 
meestal het advies van de FOD Justitie volgt.

De wet vereist dat elke officieel erkende religieuze groep een officiële gesprekspartner 
heeft, bv. een bureau met een of meer vertegenwoordigers van de religie en 
administratief personeel, om de overheid te ondersteunen bij haar grondwettelijke plicht 
om materiële voorwaarden voor de vrije uitoefening van religie te scheppen.  De 
functies van de gesprekspartner omvatten de certificering van geestelijken en 
godsdienstleraars, de ondersteuning bij de ontwikkeling van een religieus lessenpakket 
voor scholen en het toezicht op het beheer van de gebedshuizen.

De federale en regionale overheid geven officieel erkende religieuze groepen financiële 
steun.  Bij de subsidies van de federale overheid gaat het om de rechtstreekse betaling 
van de salarissen en pensioenen van geestelijken, terwijl de regionale overheden de 
kosten voor het onderhoud en de uitrusting van voorzieningen en gebedsplaatsen, 
alsook de huisvesting van de geestelijken subsidiëren en toezien op de financiën en 
donaties wanneer het bedrag voor een wettelijke vrijstelling wordt overschreden. 
 Genootschappen of subgroepen van erkende religieuze groepen (zoals het sjiisme, het 
liberale jodendom of het lutheranisme) krijgen geen aparte steun en worden niet apart 
erkend.  De moederorganisaties van religieuze groepen verdelen de subsidies volgens 
hun statuut. Dat kan ook de salarissen van geestelijken en de overheidsfinanciering 
voor renovatie of onderhoud van voorzieningen omvatten.  Niet-erkende religieuze 
groepen mogen hun geloof vrij en openbaar uitoefenen, maar krijgen in tegenstelling tot 
erkende groepen geen subsidies. Daarnaast voorziet de wet in aparte federale 
overheidssubsidies voor drie organisaties:  de Belgische Moslimexecutieve, de Centrale 
Vrijzinnige Raad en de Boeddhistische Unie van België.  Hoewel de Boeddhistische 
Unie een aparte subsidie ontvangt, heeft de overheid het boeddhisme niet officieel 
erkend als religieuze groep.

Er bestaan procedures waarmee afzonderlijke gebedshuizen van erkende religieuze 
groepen erkenning en federale subsidies kunnen aanvragen.  Hiertoe moet een 



gebedshuis aan de voorwaarden voldoen die zijn vastgelegd door de gemeenschap 
waar het gevestigd is, en definitieve goedkeuring krijgen van de FOD Justitie.  Deze 
voorwaarden omvatten transparantie en rechtsgeldigheid van de boekhouding, afstand 
van buitenlandse inkomstenbronnen voor geestelijken die in het gebedshuis werken, 
naleving van de wetgeving voor gebouwen en brandveiligheid, en certificering van de 
geestelijke door de bevoegde instantie.  Erkende gebedshuizen krijgen ook subsidies 
van de taalgemeenschappen en van de gemeente- en stadsbesturen voor het 
onderhoud van religieuze gebouwen.  Gebedshuizen of andere religieuze groepen die 
niet aan deze voorwaarden kunnen of willen voldoen, kunnen het statuut van non-
profitorganisatie aannemen en zo een lager belastingtarief genieten, maar geen 
overheidssubsidies.  Individuele gebedshuizen in deze situatie (m.a.w. die de 
erkenningsprocedure niet hebben doorlopen) kunnen wel verbonden zijn aan een 
officieel erkende groep.

Als onderdeel van haar beleid voert de Vlaamse regering grondige 
veiligheidsscreenings uit om mogelijke radicalisering van imams of gelovigen of 
buitenlandse invloed op moskeeën op te sporen. Daarnaast moeten alle religieuze 
gemeenschappen en gebedshuizen een proefperiode van vier jaar doorlopen vóór zij 
officieel worden erkend.  Deze regels gelden voor alle gebedshuizen, ongeacht de 
religie die er wordt beleden.

Er geldt een federaal verbod op het bedekken van het gezicht op openbare plaatsen.  
Personen die in de openbare ruimte hun gezicht volledig of gedeeltelijk bedekken, 
kunnen een boete krijgen van maximaal 137,50 euro ($ 160).  Bovendien is in het 
Strafwetboek vastgelegd dat overtreders kunnen worden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van maximaal zeven dagen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onverdoofd ritueel slachten nog steeds 
toegestaan, maar daarbuiten is het onverdoofd slachten van dieren bij wet verboden.  
De wetgeving staat er niet aan in de weg dat halal en koosjer vlees uit het buitenland 
worden geïmporteerd.



De regering verbiedt het dragen van religieuze symbolen voor werknemers in de 
publieke sector die contact hebben met het brede publiek. Dat verbod is niet zozeer bij 
wet vastgelegd, maar is het resultaat van een langdurige praktijk  en is niet van 
toepassing op godsdienstleerkrachten in gemeenschapsscholen.

De grondwet bepaalt dat onderwijs in gemeenschapsscholen neutraal moet zijn met 
eerbied voor godsdienstige opvattingen.  Het gemeenschapsonderwijs vraagt neutraal 
te zijn bij het uiten van religieuze standpunten buiten de godsdienstlessen.  Alle 
gemeenschapsscholen bieden lessen godsdienst of zedenleer (gericht op burgerschap 
en morele waarden) aan.  Buiten Vlaanderen zijn deze lessen verplicht; in Vlaanderen 
mogen ouders hun kinderen van die lessen vrijstellen.  Franstalige scholen bieden na 
een arrest van het Grondwettelijk Hof verplicht één uur per week lessen “filosofie en 
burgerschap” aan, naast een verplichte les van één uur over ofwel filosofie en 
burgerschap ofwel een van de erkende religies.

De scholen hebben geestelijke of seculiere leraren voor elk van de erkende religieuze 
groepen en voor het seculier humanisme, volgens de voorkeur van de leerling.  De 
mate van godsdienstbelijdenis verschilt van school tot school, maar het merendeel volgt 
een “neutraliteitsbeginsel”.  Omdat “neutraliteit” niet uitdrukkelijk staat beschreven in de 
grondwet als het gaat om godsdienstbelijdenis, volgen de meeste door de overheid 
gefinancierde instellingen een van de volgende twee beginselen: “inclusieve 
neutraliteit”, waarbij het gedrag van personen neutraal moet zijn, maar zij wel religieuze 
symbolen mogen dragen, of “exclusieve neutraliteit”, waarbij alle religieuze kleding en 
symbolen verboden zijn.  In beide gevallen moet het onderwijs dat buiten de 
godsdienstlessen wordt aangeboden, neutraal zijn.

Godsdienstleraren in gemeenschapsscholen worden benoemd door een comité van 
hun religieuze groep en worden aangesteld door de minister van Onderwijs van de 
regering van de taalgemeenschap.  Erkende confessionele privéscholen (beperkt tot 
scholen die onder het beheer staan van erkende religieuze groepen), beter bekend als 
“vrij” onderwijs, geven hetzelfde lessenpakket als gemeenschapsscholen, maar kunnen 



meer aandacht besteden aan specifieke godsdienstlessen.  De leraren aan deze 
scholen zijn ambtenaren en hun salaris en de werkingskosten van de scholen worden 
door hun respectieve taalgemeenschap, gemeente of provincie betaald.

Unia is een onafhankelijk agentschap dat door de overheid wordt gefinancierd en dat 
instaat voor de behandeling van klachten over discriminatie, ook op basis van religie, en 
het tracht die problemen op te lossen door bemiddeling of geschillenbeslechting.  Het 
agentschap heeft niet de rechtsbevoegdheid om de uitspraak in zaken te handhaven, 
maar kan een zaak doorverwijzen naar de rechter.

De federale minister van Justitie heeft in elk gerechtelijk arrondissement een magistraat 
aangeduid die gevallen van discriminatie monitort en erop toeziet dat discriminatie als 
strafbaar feit wordt vervolgd, met inbegrip van discriminatie op basis van religie.

België heeft het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
geratificeerd.

AANPAK VAN DE OVERHEID

Volgens minister van Justitie Van Quickenborne en verslaggeving in de krant La Libre 
stagneerde tijdens het jaar het aantal aanvragen van moskeeën voor erkenning door de 
overheid als gevolg van wijzigingen in het leiderschap van de Moslimexecutieve en een 
aangekondigde interne herstructurering van de organisatie, alsook door negatieve 
adviezen van de inlichtingendiensten na de beoordeling van de aanvragen van 
sommige moskeeën.  Een aantal waarnemers bleef verklaren dat sommige moskeeën 
ervoor kozen geen officiële erkenning aan te vragen, omdat ze voldoende financiering 
uit het buitenland ontvingen en hun werking liever niet onder overheidstoezicht 
plaatsten.  Enkele waarnemers verklaarden dat de langdurige, bureaucratische 
procedure voor het verkrijgen van erkenning ook een afschrikkende werking had.

Op 4 juni keurde de Vlaamse regering een decreet goed waarin was vastgelegd dat de 
erkenningsaanvragen van gebedshuizen opnieuw zouden worden aanvaard en 



behandeld, een procedure die in 2017 was opgeschort door toenmalig Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.  In 2020 schatte een hooggeplaatste 
Vlaamse ambtenaar dat 50 tot 100 lokale gebedshuizen wachtten op een oordeel over 
hun erkenningsaanvraag, waarvan er sommige al ten tijde van het moratorium van 2017 
waren ingediend.  Lokale media meldden in juni dat alleen al in de provincie Antwerpen 
31 moskeeën wachtten op officiële erkenning.

Op 9 juni trok Vlaams minister van Inburgering Bart Somers de erkenning in van een 
Pakistaanse moskee in Antwerpen omdat die volgens hem niet voldeed aan het 
criterium “maatschappelijke waarde”.  Somers verklaarde dat de moskee de sociale 
cohesie verstoorde en onvoldoende steun genoot in de gemeenschap.  Volgens de 
burgerlijke inlichtingendienst, Veiligheid van de Staat, had de moskee sinds 2013 te 
kampen met interne geschillen, waarvoor de politie soms ter plaatse moest komen.  Op 
18 oktober trok Somers de erkenning in van de Antwerpse moskee De Koepel omdat 
die volgens hem niet voldeed aan haar administratieve verplichtingen, zoals het 
neerleggen van de jaarrekeningen, de begroting en de verslagen van de raad van 
bestuur.

Volgens lokale media en academici waren er erkenningsaanvragen van acht moskeeën 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in behandeling.  Na een negatief rapport van 
Veiligheid van de Staat weigerde minister van Justitie Van Quickenborne in december 
2020 de Grote Moskee van Brussel te erkennen.  In haar rapport verwees 
Staatsveiligheid naar dubieuze banden met Marokkaanse autoriteiten.

Aan het einde van het jaar waren er 87 erkende moskeeën, evenveel als eind 2020, 
namelijk 39 in Wallonië, 27 in Vlaanderen en 21 in Brussel.  De Belgische 
Moslimexecutieve schatte dat er in totaal 300 moskeeën waren in het land, zowel 
erkende als niet-erkende.

In januari nam de ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, Salah Echallaoui, ontslag 
nadat minister van Justitie Van Quickenborne hem had beschuldigd van wanbeleid. Hij 



werd opgevolgd door Noureddine Smaili.  Op 27 januari meldde de Moslimexecutieve 
dat uit een interne evaluatie was gebleken dat verschillende leden banden hadden met 
extremistische bewegingen en netwerken.  De organisatie kondigde vervolgens aan dat 
er een interne herstructurering zou plaatsvinden.  Op 6 oktober verzocht Justitieminister 
Van Quickenborne Veiligheid van de Staat een onderzoek te voeren naar de werking 
van de Moslimexecutieve, aangezien hij van mening was dat er onvoldoende 
vooruitgang was geboekt bij de herstructurering.  Op 19 oktober citeerden verschillende 
mediakanalen Voorzitter van de Moslimexecutieve Mehmet Ustun, die verklaard had dat 
hij als gevolg van de buitensporige “politieke inmenging” overwoog afstand te doen van 
de overheidssubsidies.  Bij wijze van reactie dreigde Van Quickenborne ermee de 
overheidsfinanciering voor de Moslimexecutieve, die 500.000 euro ($ 567.000) per jaar 
bedraagt, in te trekken als de organisatie niet voldeed aan de voorwaarden van de 
overheid om de officiële erkenning te behouden, namelijk meer transparantie, beperking 
van de machtsconcentratie bij een kleine groep personen binnen de organisatie en 
stopzetting van de buitenlandse beïnvloeding.  Op 16 december verklaarde Van 
Quickenborne tijdens een plenaire vergadering van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers dat de “huidige omstandigheden”, waarbij er sprake is van 
buitenlandse inmenging en wanbeleid binnen de Moslimexecutieve, een stopzetting van 
de subsidiëring in 2022 zouden kunnen rechtvaardigen en hij maande de Executieve 
aan hervormingen door te voeren.

Een in 2013 ingediende aanvraag van het Hindoe Forum van België om het hindoeïsme 
door de overheid te laten erkennen als religie, bleef hangende, net als de aanvraag om 
overheidssubsidies te ontvangen.  Verder waren er geen aanvragen van religieuze 
groepen hangende.

In maart veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent de gemeenschap van 
Jehovah’s Getuigen te Kraainem voor het aanzetten tot discriminatie van en haat of 
geweld jegens voormalige leden van de gemeenschap. De boete bedroeg 12.000 euro 
($ 13.600).  De Gentse openbare aanklager besloot de groep strafrechtelijk te vervolgen 
in 2020 na een onderzoek van vijf jaar dat werd gevoerd naar aanleiding van een klacht 



van een voormalig lid van de gemeenschap, Patrick Haeck, die zei dat hij werd 
uitgesloten nadat hij een geval van seksueel misbruik aan het licht had gebracht.

Hoewel het verbod op het bedekken van het gezicht van kracht bleef, werd de wet als 
gevolg van COVID-19 niet gehandhaafd door de politie.

Op 27 januari berichtten de media dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy 
Mahdi, een Turkse imam het bevel had gegeven het land binnen de dertig dagen te 
verlaten omdat hij homofobe opmerkingen had gemaakt.  De man was de imam van de 
Groene Moskee in de Vlaamse gemeente Houthalen-Helchteren en was lid van de 
Belgische tak van de Turkse religieuze autoriteit Diyanet. Naar verluidt zou hij de 
opmerkingen hebben gepost op de Facebookpagina van de moskee en op zijn 
persoonlijke Facebookpagina.  Mahdi verklaarde dat de opmerkingen van de imam 
zouden kunnen aanzetten tot haat en “de openbare orde of de nationale veiligheid 
zouden kunnen schaden” en weigerde zijn verblijfsvergunning te verlengen.  Op 23 april 
bevestigde het kabinet van Mahdi in een persbericht dat de imam België had verlaten.  
Tegelijkertijd begon Vlaams minister van Inburgering Somers een procedure om de 
erkenning van de moskee in te trekken, omdat bepaalde berichten op de 
Facebookpagina van de moskee volgens hem discriminerend waren ten aanzien van de 
LGBTQI+-gemeenschap.  Aan het einde van het jaar werd de moskee echter nog 
steeds erkend door de overheid.

In januari keurde de stad Charleroi de plannen goed voor de bouw van een moskee in 
de deelgemeente Lodelinsart na afloop van een tweede periode voor het indienen van 
opmerkingen, die de stad had geopend in 2020 nadat het project een eerste 
goedkeuring had gekregen in 2019.  In juni weigerde Waals minister van Ruimtelijke 
Ordening Willy Borsus echter een bouwvergunning af te geven voor de moskee. 
Aanleiding hiervoor was de bezorgdheid over de parkeermogelijkheden en 
geluidsoverlast.



Op 8 maart berichtten de media dat de nieuwe moskee in Court-St-Etienne klaar was.  
Het project werd goedgekeurd in 2018, nadat een bouwvergunning eerder vier keer was 
geweigerd.

In een interview in de krant verklaarde Antwerps burgemeester Bart De Wever dat de 
historische gemeenschap van orthodoxe joden in de stad het risico liep een “golf van 
antisemitisme” over zichzelf af te roepen omdat ze tijdens de corona-epidemie de regels 
inzake social distancing en testing niet naleefde.  De Wever dreigde ermee een 
synagoge te sluiten voor schending van de coronabeperkingen en verklaarde dat de 
politie op de sabbat twee keer was binnengevallen in de synagoge. Bij het ene incident 
werden 37 mensen uit de synagoge gezet en bij het andere 22.  Een woordvoerder in 
Antwerpen van het Forum der Joodse Organisaties noemde de kritiek van De Wever op 
de joodse gemeenschap “ondiplomatiek”, maar voegde eraan toe dat de burgemeester 
“een nauwe en goede vriend van de joodse gemeenschap” was.

In oktober verwierp het Grondwettelijk Hof de klachten van joodse en 
moslimverenigingen tegen het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en 
Wallonië.  Het bureau van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (de officiële 
vertegenwoordiging van de joodse gemeenschap voor contacten met de overheid) 
besloot unaniem om het arrest van het Hof aan te vechten bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.  Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, de 
Moslimexecutieve en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België 
deelden mee dat ook zij overwogen in beroep te gaan.

In Brussel, waar onverdoofd slachten nog was toegestaan, was er nog steeds een groot 
slachthuis actief dat dieren koosjer en halal slachtte, maar dat slachthuis kon niet aan 
de vraag voldoen, zeker niet tijdens religieuze feestdagen.  De Brusselse regering 
verklaarde dat ze geen beleid had inzake onverdoofd slachten.  In februari overlegde 
Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt over het onderwerp met leiders 
van de joodse en moslimgemeenschap in Brussel die de koosjere en halal traditie 
volgen, alsook met organisaties voor dierenwelzijn.  Volgens bronnen had Clerfayt in 



oktober een voorstel van ordonnantie moeten voorleggen aan de Brusselse 
Ministerraad om onverdoofd slachten te verbieden, ook in het geval van religieuze 
slachtingen, maar aan het einde van het jaar had hij dat nog niet gedaan.

Op 9 januari meldden de nationale media dat de Rechtbank van eerste aanleg in 
Antwerpen in een burgerlijke zaak had geoordeeld dat de Antwerpse ngo Moeders voor 
Moeders, die hulp verleent aan gezinnen en moeders die het financieel moeilijk hebben, 
schuldig was aan discriminatie omdat ze weigerde vrouwen met een hoofddoek te 
helpen.  Vrouwen met een hoofddoek kregen van de organisatie alleen toegang tot de 
inkomhal van het kantoor en niet tot de rest van het gebouw.  De rechtbank oordeelde 
dat de vereniging de beperkingen voor vrouwen met een hoofddoek moest intrekken of 
een dwangsom van 500 euro ($ 570) moest betalen per vastgestelde overtreding.  Op 
15 januari sloot de vereniging haar gebouw in Antwerpen om het vonnis niet te hoeven 
naleven.  In een bericht op de deur van het gebouw gaf de vereniging te kennen dat zij 
het vonnis van de rechtbank “onbegrijpelijk” vond.

In de loop van het jaar stelde de regering Ihsane Haouch, die een hijab draagt, aan als 
regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

In mei veroordeelde de Brusselse arbeidsrechtbank de Brusselse 
openbarevervoermaatschappij MIVB/STIB voor discriminatie op grond van geslacht en 
religieuze overtuiging, nadat een moslima niet op sollicitatiegesprek mocht komen bij 
het bedrijf omdat zij een hoofddoek droeg.  De rechtbank gaf het bedrijf het bevel een 
einde te maken aan het beleid van “exclusieve neutraliteit”, waarbij alle uiterlijke 
religieuze tekens verboden zijn, en oordeelde dat moslima’s onevenredig zwaar werden 
getroffen door dat beleid.  Na intern overleg kondigde de Brusselse regering in juni aan 
dat zij niet in beroep zou gaan tegen dat besluit.  In een persbericht benadrukten de 
Brusselse autoriteiten “het belang van neutraal personeel bij de organisatie van de 
openbare diensten” en verzochten zij het parlement hierover een debat te houden.



In februari vroeg het Gentse parket om de strafrechtelijke vervolging van negen leden 
van de jongerenbeweging Schild & Vrienden, die in de Vlaamse en Franstalige media 
doorgaans wordt bestempeld als extreemrechts, voor het schenden van de 
antiracismewet.  Een van de beschuldigden was Dries Van Langenhove, een stichtend 
lid van Schild & Vrienden en lid van het Parlement voor de Vlaamse, doorgaans als 
extreemrechts beschouwde politieke partij Vlaams Belang.  Het parket opende een 
onderzoek in 2018 nadat de openbare omroep VRT verslag had uitgebracht over 
antisemitische, anti-islamitische, xenofobe, racistische en seksistische berichten die de 
leden uitwisselden in een online chatroom.  Sommige leden werden er eveneens van 
beschuldigd de Holocaust te ontkennen.  Op 28 december berichtte de krant De 
Morgen dat er in de zaak procedurele problemen waren opgedoken nadat 
onderzoeksrechter Annemie Serlippens werd beschuldigd van een gebrek aan 
onpartijdigheid.  Serlippens nam daarop ontslag, waarna de advocaat van Van 
Langenhove vroeg om het bewijs dat tijdens haar onderzoek was verkregen, nietig te 
verklaren.  Dat verzoek werd echter afgewezen door de Gentse kamer van 
inbeschuldigingstelling.  Aan het einde van het jaar was de zaak nog niet doorverwezen 
naar de correctionele rechtbank.

Op 1 september maakte de regering een einde aan Operatie Vigilant Guardian (OVG), 
die sinds 2015 zorgde voor binnenlandse militaire bescherming naar aanleiding van de 
verhoogde terreurdreiging.  Hierdoor verschoof de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de joodse wijk in Antwerpen van het leger naar de Antwerpse 
gemeentelijke politie, hoewel burgemeester De Wever meermaals verklaarde dat zijn 
stad niet de middelen had om de joodse wijk te beschermen.  Volgens de media zou de 
Antwerpse politie sterk moeten uitbreiden om aan deze extra veiligheidseisen te kunnen 
voldoen.  Leden van de joodse gemeenschap verklaarden publiekelijk dat zij zich 
minder veilig voelden na de stopzetting van OVG.  Ze zeiden dat het leger niet langer 
bescherming bood omdat de overheid van oordeel was dat de dreiging voor de joodse 
gemeenschap een niveau lager lag dan enkele jaren eerder, toen de dreiging op het 
vierde en hoogste niveau zat.  De leden van de joodse gemeenschap maakten zich 
zorgen dat de door de politie geboden bescherming mogelijk minder doeltreffend zou 



zijn, aangezien de politie, in tegenstelling tot het leger, kon worden opgeroepen voor 
een interventie elders.  Op belangrijke joodse feestdagen zette de stad extra politie in 
om synagoges en andere locaties te beschermen.

De politie bleef een vrijwillige cursus van één dag aanbieden, “Opleiding Holocaust, 
Politie en Mensenrechten,” in de Kazerne Dossin in Mechelen, de site van een 
Holocaustmuseum en -memorial.

Deel III. Stand van zaken wat betreft 
de eerbiediging van de 
godsdienstvrijheid door de 
samenleving
Media en ngo’s, waaronder Amnesty International, het Collectief tegen Islamofobie in 
België, de ngo Antisemitism Belgium en Unia hebben geweld, bedreigingen, pesterijen, 
discriminatie en haatspraak tegen moslims en joden gemeld.

In 2020, de recentste periode waarvoor gegevens beschikbaar zijn, maakte Unia 
melding van 155 antisemitische incidenten, een toename van 45% vergeleken met 
2019.  Unia omschreef die als incidenten gericht tegen joodse personen in plaats van 
tegen joodse tradities, die afzonderlijk in kaart werden gebracht.  Bij 70% van de 
incidenten ging het om haatspraak en 49% vond online plaats.  Unia rapporteerde vier 
gevallen van vernieling van publieke eigendom en vier gevallen van verbale intimidatie 
die verband hielden met antisemitisme.  Er werd geen melding gemaakt van fysieke 
agressie of aanvallen.

Unia maakte melding van 261 gevallen van andere vormen van religieuze discriminatie 
of pesterijen in 2020 en wees erop dat de daling van de sociale interactie tussen 
mensen als gevolg van COVID-19 mogelijk verklaart waarom dat cijfer lager lag dan in 



2019, toen er 336 gevallen werden geregistreerd.  Van de incidenten in 2020 was 37% 
mediagerelateerd en vond 30% plaats op de werkplek, doorgaans gericht tegen 
moslims.  Ongeveer 88% van de incidenten waren gericht tegen moslims. 
 11 incidenten waren gericht tegen het belijden van de joodse religie en 7 tegen 
christenen. In 13 gevallen werd het verband met religie omschreven als “ander” of 
“onduidelijk”.

In haar jaarverslag over 2020 maakte Unia melding van 112 gevallen van tegen een 
religie gerichte haatspraak. Bij ongeveer 90% van die incidenten ging het om het 
“aanzetten tot haat, discriminatie of geweld”.  Unia registreerde in totaal 29 tegen religie 
gerichte haatmisdrijven. In 93% van de gevallen ging het om intimidatie of pesterijen en 
er werden geen fysieke aanvallen gemeld.

In februari berichtten Vlaamse mediakanalen De	Morgen en Gazet	Van	Anwerpen dat 
Vlaamse joden te kennen gaven dat ze op sociale media vaker werden geconfronteerd 
met antisemitische opmerkingen nadat er tijdens de COVID-19-pandemie 
nieuwsberichten verschenen over grote bijeenkomsten in synagoges en hogere 
besmettingscijfers in de joodse gemeenschap in Antwerpen.  De veiligheidsdiensten 
maakten ook melding van een toename van het aantal haatberichten gericht tegen 
joden, waaronder berichten waarin de joodse gemeenschap ervan werd beschuldigd 
COVID-19 te verspreiden.
In maart bracht het Vlaamse televisieprogramma TelefactsNU het bestaan aan het licht 
van een extreemrechtse online chatgroep genaamd “Volksverbond”.  Het programma 
was geïnfiltreerd in deze chatgroep waar geweld werd geprezen en racistische en anti-
islamitische propaganda werd verspreid.  Leden van de chatgroep maakten online valse 
profielen van moslims aan en postten provocerende en zogenaamd islamitische 
boodschappen om “de mensen de ogen te openen”. Zo riepen ze bijvoorbeeld op om de 
sharia in te voeren.  Anderen stelden voor zich te kleden als moslims en tijdens een 
demonstratie van extreemrechts molotovcocktails te gooien naar de manifestanten.  
Leden van de groep deelden ook informatie over hoe men wapens en 
wapenvergunningen kon verkrijgen.  Volgens het Vlaamse mediakanaal Het Laatste 



Nieuws had de groep 350 volgers op Instagram en namen 26 kernleden deel aan een 
privéchat.

Op 3 juni veroordeelde de rechtbank van Mechelen een man tot zes maanden 
gevangenisstraf en een boete van 800 euro ($ 910) omdat hij de nazigroet had 
uitgevoerd in Fort Breendonk, niet ver van de stad Mechelen, dat tijdens WO II door de 
nazi’s was gebruikt als gevangenenkamp voor de doorvoer en deportatie van de joden 
in het land.  De man was lid van Right Wing Resistance Vlaanderen, dat door het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van de overheid wordt bestempeld als een 
rechtse extremistische groepering.

In mei berichtten de media dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond een onderzoek 
had geopend naar het gedrag van een Nederlandse speler van Club Brugge, nadat een 
filmpje was opgedoken waarin de man samen met supporters van de club zong dat hij 
nog liever dood zou zijn dan een jood, na een match tegen de Brusselse club 
Anderlecht.  Volgens de lokale media werden de spelers en supporters van Anderlecht 
door andere ploegen vaak “joden” genoemd.  De speler zei op sociale media dat het 
niet zijn bedoeling was iemand te beledigen en Club Brugge verzekerde dat er “geen 
enkele antisemitische ondertoon” was.  Joods parlementslid Michael Freilich zei dat de 
speler moest horen “hoe kwetsend zijn woorden waren voor Belgische joden”.

Aalst carnaval, dat de afgelopen jaren werd gekenmerkt door openlijke uitingen van 
antisemitisme, vond niet plaats als gevolg van COVID-19.  In januari meldde de pers 
dat de voorzitter van het carnaval, Sven de Smet, een bericht op Facebook had 
geplaatst waarin hij verwees naar de beschuldigingen dat orthodoxe joden zich niet 
hielden aan de coronabeperkingen.  Het bericht luidde: “Eej Joed, déi regels tellen ver 
eir evengoed!!!  Zinloos!  Gods uitverkoren ras!”  Journalist Rudi Roth diende bij Unia 
een klacht in over het bericht van Smet.

Volgens Antisemitism Belgium werden een man, zijn echtgenote en hun kinderen begin 
mei beledigd door vijf mannen die “Bevrijd Palestina” riepen. Een van hen sloeg de man 



later nog twee keer in het gezicht.  Het slachtoffer kreeg medische verzorging in het 
ziekenhuis en de dader werd tegengehouden door lokale veiligheidsagenten en 
overgedragen aan de politie.  Er was verder geen informatie beschikbaar over de stand 
van zaken in het dossier.

In mei werd een groep joden in Antwerpen door twee personen bekogeld met stenen.  
De politie kon de daders niet identificeren.

In juli viel een inwoner van Antwerpen twee leden van de Antwerpse joodse 
gemeenschap aan in de buurt van een synagoge.  De politie arresteerde later een 
verdachte.  Er was verder geen informatie beschikbaar over de stand van zaken in het 
dossier.

Andere incidenten die werden gemeld door Antisemitism Belgium, waren onder meer 
online antisemitische haatberichten, bijvoorbeeld posts waarin Israël en de zionisten 
werden vergeleken met nazi’s of waarin werd opgeroepen joden te doden of Israël te 
vernietigen; persoonlijke verbale intimidatie, bijvoorbeeld personen die “vuile joden” 
werden genoemd; en discriminatie en vandalisme, zoals het bekladden van posters die 
bedoeld waren om het probleem van geweld tegen joden onder de aandacht te 
brengen.

In september verspreidde de in Brussel gevestigde ngo Action and Protection League 
de resultaten van haar Europese enquête over antisemitisme, waarvoor de gegevens 
werden verzameld van december 2019 tot januari 2020.  Bij die enquête antwoordde 
8% van de 1000 deelnemers in België tussen 18 en 75 jaar dat ze negatieve gevoelens 
hadden jegens joden.  4% zei dat ze zich “zeer ongemakkelijk” of “ongemakkelijk” 
zouden voelen mochten ze joodse buren hebben.  De enquête bevatte stereotiepe 
uitlatingen over joden en de respondenten werd gevraagd in welke mate ze het 
daarmee eens of oneens waren.  Hierna volgen enkele uitlatingen en de percentages 
respondenten die het daarmee “helemaal eens” of “eerder eens” waren:  “De belangen 
van joden in dit land verschillen sterk van de belangen van de rest van de 



bevolking” (23%); “Er is een geheim joods netwerk dat invloed uitoefent op politieke en 
economische aangelegenheden in de wereld” (23%); “Joden hebben te veel invloed in 
dit land” (14%); “Joden zullen nooit volledig kunnen integreren in deze 
samenleving” (24%); “Joden zijn meer geneigd dan de meeste mensen om hun 
doelstellingen door middel van louche praktijken te verwezenlijken” (16%); “Vele 
gruweldaden die plaatsvonden tijdens de Holocaust, werden later overdreven door de 
joden” (9%); “Joden dragen zelf mee de schuld voor hun vervolging” (12%); en “Joden 
misbruiken het feit dat ze het slachtoffer waren van de Holocaust, voor hun eigen 
doeleinden” (22%).

Deel IV. Beleid en betrokkenheid van 
de Amerikaanse overheid
Ambtenaren van de Amerikaanse ambassade gingen in dialoog over de anti-
islamitische en antisemitische incidenten en gevoelens op bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de Eerste Minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD 
Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie en de regionale overheden.

De Amerikaanse plaatsvervangend onderminister van Buitenlandse Zaken voor 
Democratie, Mensenrechten en Arbeid had in november een vergadering met de 
directeur voor Democratie en Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken om te 
bespreken welke inspanningen de overheid levert om godsdienstvrijheid in het land te 
bevorderen en antisemitisme te bestrijden.

Ambtenaren van de ambassade ontmoetten regelmatig religieuze leiders om gevallen 
van religieuze discriminatie en methoden om publieke uitingen van anti-islamitische en 
antisemitische gevoelens tegen te gaan te bespreken.  Ze bleven activisten binnen de 
katholieke, islamitische en joodse gemeenschappen betrekken.  Op 29 oktober vond er 
een bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers van de ambassade en het Forum 
der Joodse Organisaties in Antwerpen waarbij van gedachten werd gewisseld over het 



slachten van dieren, de regelgeving van de overheid, antisemitische incidenten en de 
bezorgdheden over de veiligheid na de stopzetting van het OVG-programma.  In 
december ontmoette de zaakgelastigde leiders van het Centraal Israëlitisch Consistorie 
en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België om interreligieus begrip te 
bespreken en te luisteren naar de punten van zorg van de joodse gemeenschap.

Ambtenaren van de ambassade ontmoetten verschillende universiteitsprofessoren om 
het verbod op onverdoofd slachten buiten Brussel en de gevolgen daarvan voor de 
joodse en moslimgemeenschap te bespreken, alsook het dragen van de hoofddoek in 
gemeenschapsscholen en openbare instellingen en de procedure voor de erkenning 
van moskeeën en imamopleidingen in België.

De ambassade ging in dialoog met het stadsbestuur en de politie van Antwerpen om te 
garanderen dat de joodse gemeenschap bescherming zou blijven genieten nadat de 
verantwoordelijkheid hiervoor verschoof van het leger naar de lokale politie.

De ambassade bleef subsidies verlenen aan Actions in the Mediterranean (AIM), een in 
Brussel gevestigde ngo, voor de uitvoering van een project om lagereschoolkinderen te 
informeren over de complexe aard van het Israëlisch-Palestijnse conflict.  In het kader 
van het programma werden 40 leerlingen van verschillende Brusselse scholen en met 
uiteenlopende sociaaleconomische en culturele achtergrond bijeengebracht om te leren 
over de geschiedenis van het conflict en gedurende een week te reizen naar Israël en 
de Palestijnse gebieden om te leren stereotypen te doorbreken en antisemitisme en 
negatieve gevoelens ten aanzien van moslims te bestrijden in het gezelschap van 
Israëlische en Palestijnse jongeren.  Na terugkeer konden ze hun ervaring delen met 
hun klasgenoten en anderen.  De zaakgelastigde en andere ambtenaren van de 
ambassade hebben het project op 14 december besproken met de voorzitter van AIM.

De ambassade steunde de deelname van een archivaris van het instituut Kazerne 
Dossin, een museum en documentatiecentrum over de Holocaust en mensenrechten, 



aan een virtueel programma van de Amerikaanse overheid in juli over het bewaren van 
de geschiedenis van de Holocaust.


