
Wet 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 

teneinde de daad van discriminatie te bestraffen. 

(BS, 22-05-2014) 

_______________________________________________________________ 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: 

 

  Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

 

       Artikel 2 

Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder seksisme elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 

van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens 

een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren   

tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge 

heeft. 

 

        Artikel 3 

Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een 

van die straffen alleen wordt gestraft hij die een in artikel 2 bedoeld gedrag aanneemt. 

 

   

 

        Artikel 4 

In de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wordt een artikel 28/1 

ingevoegd, luidende: 

"Art. 28/1. Hij die, in de in artikel 6, § 1, 1°, bedoelde materie een persoon discrimineert, in de zin van artikel 5, 

5°, 6°, 7° of 8°, wegens zijn geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met 

geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen. 

Dezelfde straffen worden toegepast bij discriminatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, 

wegens het geslacht.". 

 

        Artikel 5 

In dezelfde wet wordt een artikel 28/2 ingevoegd, luidende: 

"Art. 28/2. Hij die, op het vlak van de arbeidsbetrekkingen, een persoon discrimineert in de zin van artikel 5, 5°, 

6°, 7° of 8°, wegens zijn geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met 

geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen. 

Dezelfde straffen worden toegepast bij discriminatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, 

wegens het geslacht.". 


