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Woord van de Voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgie
Woord van de Voorzitter van het CICB
Tijdens de loop van het jaar 2018, hebben wij een aanzienlijke vermeerdering mogen vaststellen
van het aantal antisemitische daden gepleegd in België.
Dit aantal is bijna een drievoud van het aantal vastgesteld in 2017.
Deze vaststelling baart een begrijpelijke zorg binnen de joodse gemeenschap en dit, zelfs met het
bewustzijn dat de autoriteiten van het land, in essentie, zowel op federaal als op plaatselijk vlak
hun taak meer dan behoorlijk vervullen mbt de veiligheid van onze gemeenschap.
Het is echter onaanvaardbaar dat, via het internet, het aantal antisemitische uitdrukkingen zich
zodanig ontwikkelt binnen een democratie zoals de onze.
De burgerlijke opvoeding van jongeren in het bijzonder dient dus dringend verbeterd te worden.
Dit gezegd zijnde, de tijd is aangekomen voor de publieke macht, in het bijzonder UNIA, te
reageren op de situatie zodat de gerechtelijke macht de nodige maatregelen kan treffen ivm de
problematiek van het antisemitisme in het internet.
In dit begin van het jaar 2019, werden de Belgische joodse gemeenschap alsook de autoriteiten
van de Europese Unie en van UNESCO zwaar geschokt door een kraam die deel uitmaakte van de
carnavalstoet van Aalst. Deze kraam deed de joodse gemeenschap terugreizen in de tijd naar het
sinistere klimaat van de jaren 30, die de Shoah voorafging.
De organisatoren van dit carnaval dienen bewust te worden van de situatie opzichtens een
gemeenschap waarvan bijna de helft uitgeroeid werd omdat het joden betrof.
Ondanks deze negatieve signalen, stellen wij ons geruststellend daar België een land van dialoog
is, alwaar het respect voor anderen een essentieel element vormt.

						Met vriendelijke groet aan al,
Ph. Markiewicz
Voorzitter van het CICB
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Woord van de Voorzitter van het Coordinatiecomité van de
Joodse Organisaties van België
Woord van de Voorzitter van het CJOB
Wanner antisemitische daden die het voorwerp vormen van een verslag doen meer dan verdubbelen
in België, wanneer onze voetbalstadia geplaagd zijn door nazi liederen en de meest abjecte
stereotypen het carnaval van Aalst verrotten, wanneer verkiezingsaffiches gevandaliseerd worden,
wanneer de perceptie van antisemitisme in Europa, zoals gemeten door de Agentschap des
Fundamentele Rechten van de Europese Commissie, een schrikwekkend sprong maakt, wanneer
alle opiniepeilingen het aantonen, wie kan er dan nog de toename van antisémitisme betwijfelen ?
Het gaat niet meer op te relativeren, of inefficiënte oplossingen aan te bieden. Natuurlijk is de
opvoeding van voornaam belang, natuurlijk is de vrijheid van de antisemitische expressie op het
internet een plaag. Maar wat wordt eraan gedaan behalve dit te herhalen ?
Het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België doet er iets aan.
In België hebben wij met de Pro League gewerkt teneinde een propere voetbal te promoveren zonder
haat, wij hebben de veerkracht getoond van de joodse gemeenschap door ons burgerlijke partij te
stellen in de gerechtelijke zaak Nemmouche, wij stellen ons partij in alle officiële initiatieven, met
inbegrip van de resolutie van ons Senaat over de strijd tegen antisemitisme, en de reactivatie van
de observatiecel tegen antisemitisme.
Op Europees en wereld vlak zetten wij onze nauwe medewerking voort met het Joodse Europees
Congres alsook met het Joodse Wereld Congres en wij hebben hard gewerkt aan de promotie
van de definitie van antisemitisme van de IHRA ook in het kader van de recente verklaring van
Europese Raad, die de 27 leden van de Europese Unie omvat. Wij hebben verslag gegeven over de
situatie in België bij de OSCE, in Oostenrijk, in Israel en in het Europees parlement.
Zoals gezegd, zelfs indien zij essentieel zijn, weerspiegelen de cijfers noch de antisemitische
daden in hun geheel, noch het gevoel van de gemeenschap die de terugkeer dient vast te stellen
van een hybride antisemitisme, die meer en meer kwaadaardig blijkt te zijn. Men dient zich van
het kwaad bewust te zijn et de tendens te lezen. Deze realiteit te loochenen of te minimeseren is
een vergissing en een aansprakelijkheid.
In naam van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België, begroet ik het werk van
Antisemitisme.be et nodig éénieder uit waakzaam te zijn en mede te werken.
Yohan Benizri
Voorzitter Coordinatiecomité van de
Joodse Organisaties van België
Onder-voorzitter Joods Europees
Congres en Joods Wereld Congres
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Woord van de Voorzitter van het FORUM der Joodse
Woord van de Voorzitter van het FORUM der Joodse
Volgens de cijfers die ons werden verstrekt door de bevoegde instanties, werden er in 2017 minder
racistische berichten opgetekend. Het jaar 2018 ontnam ons echter alle hoop op verbetering: de
cijfers verdubbelden, vooral die van berichten, geplaatst op facebook, of verstuurd per mail.
Grotendeels is dat, volgens mij, het resultaat van vervalste of slechts gedeeltelijke berichtgeving.
Ook het niet kennen van de ander maakt dergelijke uitspraken mogelijk: een groot deel van de
bevolking beseft inderdaad niet dat racistische uitlatingen onaanvaardbaar zijn.
De Joodse bevolking in België bestaat voor het overgrote deel uit Belgen. Wat maakt het dan uit
of ze tot het joodse geloof of tot een andere – of geen - geloofsovertuiging behoren ? Zijn niet alle
Belgen gelijk voor de wet ?
In 2017, hebben wij weet gehad van het zingen van een haatlied op een publieke bijeenkomst. We
hebben klacht neergelegd en voor de eerste keer is die persoon schuldig verklaard.
Het Forum stelt zich niet tot doel, elke persoon of organisatie die zich aan haat te buiten gaat,
voor de rechter te brengen. Samen aan tafel gaan zitten, en elkaar beter leren kennen: zou dat geen
betere oplossing zijn? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat praten met elkaar, en elkaar leren
begrijpen, zeker een stap vooruit zou betekenen.
De bevolking is dikwijls ontevreden, en wil die ontevredenheid ook uiten. Dat « de Joden » dan de
schuld krijgen voor die ontevredenheid, is een fenomeen dat wij al lang kennen.
Wat racisme betreft, is nultolerantie in België de enige mogelijke manier van optreden, zoals ook
premier Michel het al herhaalde malen heeft beklemtoond. En toch! De straten in Antwerpen en
Brussel, waar vele Joden wonen, de scholen waar Joodse kinderen schoollopen, moeten bewaakt
worden! En zelfs dat is niet voldoende: Joden worden op straat nog steeds lastig gevallen of
uitgescholden…
Laten wij hopen dat er niet enkel in België, maar ook ver daarbuiten, lessen worden getrokken uit
de veroordeling van Mehdi Nemmouche, die vier mensen op een gruwelijke wijze om het leven
bracht.
Voor 2019 wil ik graag de hoop uitspreken op een kentering ten goede: meer tolerantie, meer
begrip tussen alle burgers, tot welke bevolkingsgroep en tot welke overtuiging zij ook behoren!

Regina Suchowolski- Sluszny
Voorzitter van het Forum der Joodse
Organisaties
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A. Methodologie
A. Methodologie
Antisemitisme.be lijst sinds 2001 de antisemitische daden op die in heel België gepleegd worden.
Deze website, beheerd door een groep vrijwilligers, wordt gesteund door het Centraal Israëlitisch
Consistorie van België̈ (CICB), en werkt nauw samen met het Coördinatie comité́ voor Joodse
Toezicht (CJT) en het Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC).
De daden worden aangegeven via onze hotline, alsook via het e-mail adres info@antisemitisme.be
en via dagelijkse contacten met de UNIA (nieuwe benaming van het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding), de openbare instantie die belast is met de bestrijding van het
racisme en de discriminatie in België̈ .
Zodra er een melding van een antisemitische gebeurtenis wordt ontvangen, wordt deze
geanalyseerd en zeer nauwkeurig gecontroleerd voor er wordt overgegaan tot de publicatie op
de website Antisemitisme.be, waar overigens ook PV-nummers van incidenten vermeld worden.
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar de UNIA, dat, naast het slachtoffer, eveneens
klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen.
De UNIA, het CICB en Antisemitisme.be werken dagelijks samen. Op die manier kunnen de
anti- semitische handelingen in beide richtingen meegedeeld worden zodanig dat de UNIA en
Antisemitisme.be over zo volledig en recent mogelijke informatie beschikken.
De incidenten worden eveneens verzonden naar het CICB, het FJO (Forum der Joodse Organisaties
- Antwerpen), het CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique) en de
Joodse Sociale Dienst om een juridische en psychologische opvolging te verzekeren. Daarbij is er
een «waakzaamheid cel» opgezet die regelmatig de evolutie van de dossiers i.v.m. antisemitisme
bijhoudt en bijwerkt.
In deze cel, die door de UNIA bestuurd wordt, zitten leden van de UNIA, het CICB, het FJO, het
CCOJB, van de website Antisemitisme.be en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en
Gelijkheid van Kansen.
De opgelijste handelingen hebben niet enkel betrekking tot de antisemitische handelingen, maar
eveneens de handelingen die onder negationisme vallen.
De soorten vastgestelde handelingen worden per categorie ingedeeld, naargelang zij onder
aanslag, agressie, dreiging, diefstal of ontheiliging (of vandalisme), of ideologie vallen (die de
beledigingen en de antisemitische uitingen omvatten die in de pers, in pam etten en op internet
worden gehouden...).
Daarbij wordt er sinds 2009 nog een bijkomende onderscheiding gemaakt tussen antisemitische
en ideologische uitlatingen omdat deze te vaak workwoman om nog onder “ideologisch” te vallen.
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A. Methodologie
Ook worden de daden ingedeeld naargelang tegen wie of wat ze gericht zijn: een persoon, een
gebouw, gemeenschapsinstellingen of openbare plaatsen (onder andere het Internet).
Ook de plaats speelt een rol in de indeling daar ze per stad worden ingedeeld. Wanneer een daad
verd- er gaat dan slechts één enkele stad, wordt deze onder de rubriek “België” geplaatst.
Op het einde van het geanalyseerde jaar wordt informatie van antisemitisme.be nog een laatste
keer vergeleken met de informatie van UNIA vooraleer het verslag gepubliceerd wordt.
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B.1. Analyse van de incidenten – Algemene Trends
B.1. Analyse van de incidenten – Algemene Trends
Tussen 1 januari en 31 december 2018 werden er 92 antisemitische incidenten in België vastgesteld,
hetzij 57 meer dan in 2017 (35).
Het aantal incidenten gebeurd in 2018 staat zodoende boven het jaarlijkse gemiddelde van de
laatste 10 jaar (73).
Dit hoge aantal incidenten is des te meer zorgbarend dat, in tegenstelling tot recordjaren tijdens
dewelke incidenten een gevolg waren van het Israëlisch-Palestijns conflict, 2018 niet gebrandmerkt
werd door evenementen in het Midden-Oosten.
Bovendien, vormden de joodse sites, zoals scholen, synagogen, en communautaire centra,
het voorwerp van een versterkte beveiliging door de politie en het leger, hetgeen de daden
van vandalisme, fysieke en verbale agressie jegens het publiek dat zich er begeeft heft mogen
verminderen.
Tenslotte stellen wij vast, aan de hand van getuigenissen die ons toekomen, dat er meer en meer
terughoudendheid is om klacht te gaan neerleggen.
In 2018 zijn de Belgische steden die het meest zijn aangetast door antisemitisme Brussel (23) en
Antwerpen (14), die, op hun eigen, 40% der antisemitisme incidenten meemaken, een gelijkaardige
tendens als die van 2017.
De 6 agressies vastgesteld in 2018 hebben allen in Antwerpen plaatsgevonden jegens orthodoxe
joden.
Benevens deze 6 agressies, tellen wij in 2018 63 ideologische meldingen, waarvan 30 op het
internet, 7 bedreigingen et 14 vandalische daden.
Tussen deze 16 daden van vandalisme betrokken er 5 verkiezingsaffiches. De communautaire
instellingen en gebouwen werden 5 keer gemikt.
Indien dit cijfer hoger ligt dan de twee vorige jaren, contrasteert het met de cijfers van 2014,
wanneer wij 15 feiten telden – waartussen o.a. de aanslag op het Joodse Museum, de projectielen,
die op de bezoekers werden gegooid van het Nationaal Memoriaal der Joodse Martelaren van
België te Anderlecht et diverse degradaties.
De uitleg ligt waarschijnlijk te vinden in de versterking der militaire – en politiemaatregelen,
die zonder twijfel potentiële daders zullen hebben ontmoedigd hun daad te plegen (essentieel,
degradaties, fysieke of verbale agressies).
De publieke ruimte (49% der meldingen in 2018) behelst de voornaamste antisemitische daden
waarmee, in bepaalde gevallen, de daders antisemitische ideeën uiten en verspreiden en, in andere
gevallen, zij joden in het algemeen beledigen en stigmatiseren.
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B.1. Analyse van de incidenten – Algemene Trends
Vele getuigenissen van leden van de Joodse gemeenschap gaan in de zin van een zware klimaat waarin
de joden zich onthouden hun jodendom te vertonen, al ware het het verbergen (naamverandering
op sociale netwerken, het verbergen van zichtbare tekenen zoals de davidster, de kippa of nog de
mezouza, vaak geplaatst aan de binnenkant van de voordeur van een woonst (termijl de traditie
voorschrijft dat het aan de buitenkant van een ruimte dient geplaatst) …).
De verwachtingen zijn hoog ivm de strijd tegen antisemitisme. Het is fundamenteel dat de
autoriteiten hun inspanning voortzetten en versterken op het vlak van onderwijs, bewustmaking,
preventive en reperssie.
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B.2. Analyse van de incidenten – Evolutie van antisemitisme in
België
B.2. Analyse van de incidenten – Evolutie van antisemitisme in
België
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Telling der meldingen van antisemitische incidenten in België tussen 2000 en 2018
Met 92 incidenten, registreert 2018 zich wel beneden de gemiddelde (73 incidenten) van de laatste
tien jaar. Het “record » aantal incidenten gekend in België voor de Jaren 2009 en 2014 was te
wijten, enerzijds, door de variabiliteit inherent aan het nieuw antisemitisme van de Jaren 2000,
“verrechtvaardigd” en in correlatie gezet met de intesiteit van het israëlisch-Palestijns conflict («
Gegoten Lood » en 2009, « Wolkkolom » en 2012).
Sinds 2012 noteren we eveneens een correlatie tussen antisemitische incidenten in België en
gebeurtenissen in Europa, die joden rechtsreeks aantasten (in het bijzonder in Frankrijk), zoals de
aanslagen in Toulouse (2012) en de polemiek rond de “galaxie Soral-Dieudonné”.
Het aantal incidenten houdt eveneens verband met gebeurtenissen binnen België.
In 2014 werd de aanslag te Brussel tegen het Joodse Museum van België, waarbij 4 doden vielen,
gevolgd door een successie van 20 antisemitische incidenten (verbale en fysieke agressies,
bedreigingen, verrechtvaardigingen). In 2016 waren 3 incidenten rechtsreekd verbonden aan de
aanslagen van 22 maart te Brussel en Zaventem.
Wat daarentegen opvalt mbt het jaar 2018 is de afwezigheid van specifieke gebeurtenissen in
België, Europa of het Midden-Oosten, die het grote aantal vastgestelde incidenten zouden hebben
kunnen verklaren.
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B.2. Analyse van de incidenten – Evolutie van antisemitisme in
België
Herhaling der referenties aan de basis van antisemitische incidenten.
In 2018 was 51% van de antisemitische incidenten (47) rechtsreeks gemotiveerd door een vorm
van anit-joodse racism of discriminatie jegens joden.
Het betreft hier een tendens gelijkaardig aan die van 2017. Toen verwees 42% der daden (42) (on)
rechtsreeks naar het nazisme (bepaalde onder hen zijn vervat in de bovenvermelde 51%).
11% der incidenten zijn (on)rechtsreeks verbonden/gemotiveerd door het Israëlisch-Palestijns
conflict.
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B.3. Analyse van de incidenten – Geografische verdeling van
de incidenten
B.3. Analyse van de incidenten – Geografische verdeling van
de incidenten
Volgende steden werden in 2018 het meest getroffen door antisemitische uitbraken in België:
Brussel met 23 meldingen, gevolgd door Antwerpen met 14 meldingen. Volgen de geïsoleerde
incidenten te Mechelen (2), Brugge (2), Leuven (1), St Truiden (1), Hasselt (1), Gent (1), Ninove
(1) en Zwijnaarde (1) voor Vlaanderen. Charleroi (2), Marchienne-au-Pont (2), Binche (1), Namen
(1), Bergen (1), Luik (1), Genappe (1) en Nijvel (1) voor Wallonië.
Brussel en Antwerpen cumuleren 40% der incidenten in 2018. De 6 agressies gebeurden te
Antwerpen. Van de 16 daden van vandalisme, werden er 9 gepleegd te Brussel en 2 te Antwerpen.
Van de 35 incidenten die fysieke personen aantastten, gebeurden er 10 te Brussel en 10 te Antwerpen.
Incidenten
Agressies (6)
Ideologisch (33)

Brussel
0
13

Antwerpen
6
6

Anderen
0
14

Bedreigingen (7)
Vandalisme (16)
Internet (30)
TOTAAL (92)

1
9
/
23

1
1
/
14

5
6
30
55

Verdeling der antisemitische gevallen per stad
Wat betreft de regio’s is het duidelijk dat Vlaanderen de grootste concentratie van meldingen
behaalt voor 2018, namelijk 31,5% van de incidenten (29 meldingen t.o. 11 in 2017 en 26 in 2016).
Daarop volgt Brussel met 25% van de meldingen(23 meldingen t.o. 10 in 2017 en 13 in 2016),
gevolgd door Wallonië vertegenwoordigt 12% van de antisemitische meldingen (11 meldingen t.o.
4 in 2017 en 5 in 2016).
De rest (31,5%) van de antisemitische en/of negationistische meldingen kwamen vanuit de Internet
en zijn wijder verspreid over heel België. Dit zijn er 29 (tegenover 10 in 2017 en 20 in 2016).
Op het gebied van de taal, is het Frans het meest gebruikt (47 gevallen tegen 16 in 2017 en 34
in 2016), gevolgd door het Nederlands (29%) (27 gevallen tegen 13 in 2017 en 24 in 2016). De
andere taal die wordt gebruikt is het Engels (1).
Overage meldingen (17), zoals degradaties, konden niet worden verbonden aan een specifieke taal.
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B.3. Analyse van de incidenten – Geografische verdeling van
de incidenten

29
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Brussel

11
29

Vlaanderen

Wallonïe

Internet - Media

Verdeling der antisemitische incidenten in België tijdens het jaar 2018
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B.4. Analyse van de incidenten – Types incidenten

Aanslag
Agressie
Bedreigingen

2013

2014

2015

2016

Totaal

2017

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Totaal per type
incident

Januari

B.4. Analyse van de incidenten – Types incidenten

1
1
1

2

3
1

1

Degradaties
Ideologisch

1

Internet

1

Totaal per maad

4

3

1
4

1

4

1

4
2
4 4 5
1 7 2
12 12 10

1

1

1
2
1
4

5
1

7

4
1
3
9

2
4
2
8

1
1
3
9
13

1
8

7
7

3
11

6
11

6
4

13

25

3

11

5

6

2

24

33

28

1

6
7
16
33
30

7

23

29

47

21

5

92

35

64

70 109 64

1

1
2

Verdeling der antisemitische incidenten in België tijdens het jaar 2018

De agressies
In 2018 waren er 6 agressies tegen 1 in 2017 en 7 in 2016.
De vastgestelde tendens sinds 2015 wordt nog bevestigd in 2018 met het feit dat de probabiliteit dat
joden zouden worden aangeroepen “omdat joods” vermindert, met uitzondering van de orthodoxe
joden, omwille van het feit dat zij zich voortaan weerhouden hun jodendom te vertonen in de
publieke ruimte (davidster, kippa, godsdienstige kleding worden vermeden).

Vandalisme
Het aantal daden van vandalisme en degradaties van antisemitische aard beloopt 16 in 2018 (tegen
8 in 2017 en 7 in 2016).
Zoals voor de twee vorige jaren en in tegenstelling met 2014, hebben de communautaire instellingen
weinig het voorwerp gemaakt van rechtsreekse degradaties.
Zij werden in 3 instanties gemikt (Gent, Luik en Wilrijk). Dit kan worden verklaard, enerzijds, door
de versterking van veiligheidsmaatregelen en door de bewaking van de Communautaire sites door
politie en leger.
Anderzijds, door de afwezigheid van omvangrijke militaire operaties in het Middeen—Oosten.
Ter herinnering, in 2014, tijdens de operatie “Beschermrand”, warden meer dan 50% der degradaties
tijdens de maanden juli en augustus gepleegd, een periode van intense mediatisering van het
Israëlisch-Palestijns conflict.
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B.4. Analyse van de incidenten – Types incidenten
Van de 16 daden van vandalisme vastgesteld in 2018, benevens de bovenvermelde 3, hebben er
6 woongebouwen aangetast (5 tags en één afgerukte mezouza), 2 werden gepleegs in de publieke
ruimte (voertuigen en publieke banken) en 5 op verkiezingsaffiches ter gelegenheid van de
gemeenteraadsverkiezingen. Tussen de 5 kandidaten die op de affiches verschene, waren er 2 joods
et één ervan was het slachtoffer van twee daden van vandalisme (benevens de twee ideologische
daden).

Bedreigingen
Wij hebben in 2018 7 bedreigingen geteld (6 in 2017, 2 in 2016, 11 in 2015 et 2014).
1 fysieke bedreiging op straat te Antwerpen, 1 andere bij privé bericht jegens een brussels
parlementslid, 2 via Facebook en 3 dmv wapens (mes, waarschuwingsschot), 1 in een school te
Zwijnaarde en 2 tegen een koppel van Marchienne-au-Pont.
De bedreigingen verschillen van de daden die als « ideologogisch » worden gekwalificeerd omwille
van hun uitdrukkelijke karakter zowel in de geuite woorden als in de keuze van het mikpunt.

Ideologische daden
Het aantal ideologische meldingen (buiten internet) werd bijna verdrievoudigd tussen 2018 (33) en
2017 (13). Het bdraagde 25 in 2016 en 24 in 2015.
- Verbales daden : beledigingen, bedreigingen, discriminaties in de brede zin die (on)
rechtstreeks joodse mensen mikken of mensen die alsdusdanig worden waargenomen,
publieke uitingen verspreid in de publieke ruimte, op de radio of op de televisie ;
- Symbolische daden, zoals obscene gebaren gericht tot personen omwille van het
feit dat ze als joods worden beschouwd, quenelles, nazi groet, verkoop en vertoning
van nazi voorwerpen, antisemitische boeken, (Protocollen van de wijzen van Sion),
negationistische/antisemitische karikaturen/antisémites ;
- Geschreven daden : discriminerende of lasterlijke uitingen verspreid door publieke
personaliteit op het internet, in de geschreven pers of op publieke (virtuele) plaatsen
alsook woorden verspreid in brochures, aanplakbiljetten of brieven (fax) of (elektronische)
commentaren, doelgerciht of niet.
De verbale daden geteld in 2018 (20) (tegen 8 in 2017 en 11 in 2016) hebben allen plaatsgevonden
in publike ruimtes zoals de straat, een trein, een school, een bank of nog, een voetbalstadium.
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De symbolische ideologische daden (6) in 2018 (tegen 3 in 2017 en 7 in 2016) behelsen de verkoop
van stickers inhoudende verwijzingen naar het nazisme, één antisemitische karikatuur, één nazi
adelaar en 88 getatoueerd op de arm van een chauffeur van de MIVA of nog nazi groeten tijdens de
celebratie van de verkiezingsoverwinning van Forza Ninove.
De ideologische geschreven daden (7) in 2018 (tegen 2 in 2017 en 7 in 2016) zijn namelijk
geïllustreerd door de antisemitische en homophobe publicaties van het Islamitisch en Cultureel
Centrum van België, het in twijfel brengen, dmv een brief en een dvd, van het bestaan van de
gaskamers, een aanplakbiljet dat Israël nazifieert geplakt in het centrum van Brussel of nog een
gestereotypeerde illustratie over Israël en Palestina tijdens een les aardrijkskunde te Assebroeck
(Brugge).

Meldingen op het internet
Het internet staat vol met antisemitische commentaren en het aantal meldingen kan van jaar tot
jaar verschillen – 30 in 2018 (7 in 2017, 23 in 2016, 29 in 2015, 36 in 2014) – in functie van de
activiteit der internetgebruikers et de tussenkomst van de moderatoren die thans de neiging hebben
de ruimtes voorbehouden voor commentaar te sluiten wanneer het behandelde onderwerp naar
Israël of de Shoah verwijst.
Deze gegevens moeten in het juiste perspectief geplaatst worden, daar een specificiteit van het
Internet gaat om het feit dat er enorm veel verspreid kan worden en de daders anoniem kunnen
blijven.
De forums van de media hebben plaatsgemaakt voor hun Facebook-pagina’s en de meeste meldingen
betreffen niet-gemodereerde discussies die daarop plaatsvinden als gevolg van het plaatsen van
een artikel (meestal over het Midden-Oosten). Er zijn echter ook persoonlijke initiatieven zoals
Facebook-pagina’s en -groepen (« Een Zionist deporteren», « De Belgische “quenelle” »), of het
verspreiden van negationistische inhoud door middel van Youtube of Dailymotion.
14 der 30 meldingen in 2018 zijn afkomstig van Facebook. De andere vastgestelde meldingen aijn
afkomstig van internetsites verbonden met pers organen, Youtube, Google (+/business/maps) of
nog Twitter en Whatsapp.
Onze vaststelling op het internet beperkt zich tot antisemitische uitingen op sites die rechtsreeks
met België kunnen worden verbonden.
Deze telling vertegenwoordigt slechts een kleine proportie van de antisemitische haat, die
gewoonlijk wordt uitgedrukt dmv de virtuele dragers.
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Dan komen onderwerpen met betrekking tot de Protocollen van de wijzen van Zion, Joden en het
geld, de Joodse Deïcide,… Op cyclische wijze waren een kwart van de meldingen op het Internet
gerelateerd aan de wereld van « Dieudonné/Soral/Quenelle ».
In 80% van de gevallen zijn ze met elkaar verbonden: een discussie over Israël/Palestina leidt al
snel tot het wensen van de dood van het Joodse volk.
Een historische discussie combineert meestal negationisme met de heimwee naar nazisme…
Het is uiteraard onmogelijk om over het exact aantal antisemitische daden op het Internet te
beschikken. Desalniettemin zijn de meldingen die in dit rapport voorkomen gerelateerd aan daden
waarvoor men actie had kunnen ondernemen: en link of bericht laten verwijderen, klacht indien
tegen de auteur(s), een interventie van de Federal Computer Crime Unit (die de criminaliteit op het
Internet moet vervolgen) en of van de afdeling “Cyberhaat” van het Interfederaal Centrum voor
Gelijke Kansen die samenwerkt met de beheerders van dergelijke websites om hen op de hoogte te
brengen van de situatie en hen uit te nodigen om dienovereenkomstig te handelen.
We zouden onze tijd kunnen spenderen op de Belgische websites om alle incidenten te melden,
maar ons doel is niet om de cijfers exponentieel te doen groeien, maar eerder een algemene tendens
te weerspiegelen.
We betreuren nog steeds de opportunistische arbitrage van verschillende media die virtueel bepaalde
artikelen erg veel aandacht geven (met een hoge traffic potentieel) zonder de onvermijdelijke
ontsporingen van de commentaren erop te modereren.
We betreuren eveneens het feit dat de meldingen die door vrienden binnenkomen zwak worden
opgevolgd, en dat ze zich dus moeten richten tot organisaties zoals het Interfederaal Centrum voor
Gelijke Kansen om onmiddellijke verwijdering van dergelijke antisemitische/negationistische
commentaren te verkrijgen.
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B.5. Analyse van de incidenten – de doelwitten
De particulieren (46%)
In 2018, tellen wij 42 daden die rechtsreeks fysieke personen hebben gemikt (35) of private
eigendommen (7). In tegenstelling tot 2017 (16) en 2016 (20), wordt het jaarlijkse gemiddelde van
29 incidenten tussen 2013 en 2015 in 2018 overschreden.
Tussen deze 42 daden, waren er 6 tegen orthodoxe joden te Antwerpen.
6 gevallen van bedreigingen (5 in 2017, 0 in 2016, 10 in 2015), waarvan 2 van repetitieve aard
(tegen een koppel te Marchienne-au-Pont), 2 via Facebook, 1 op straat en 1 in een school.
12 daden van vandalisme, waarvan 7 op private eigendom en 5 jegens kandidaten bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
18 vormen beledigingen, antisemitische uitingen of nog hakenkruizen.
De gevallen gericht tegen individus hebben voornamelijk in Vlaanderen plaatsgevonden (16 tegen
7 in 2017, 12 in 2016), dan in Brussel (15 gevallen, 6 in 2017, 5 in 2016), gevolgd door Wallonië (7
gevallen, 1 in 2017, 2 in 2016) en 4 gevallen via het internet et dus niet geographisch vastgesteld.

Gebouwen van de Joodse Gemeenschap (5%)
De communautaire instellingen en gebouwen werden 5 keer gemikt terwijl één communautair
gebouw in 2017 werd geraakt en 5 in 2016.deze cijfers zijn laag opzichtens 2014, toen 15 feiten
werden geteld, waarvan de aanval tegen het Joodse Museum en de agressie van de bezoekers
het Nationaal Memoriaal der Joodse Martelaren van België te Anderlecht. De feiten hebben zich
afgespeeld te Antwerpen (2), Brussel, Gent en Luik. Sinds de aanval op het joods Museum, hebben
de communautaire gebouwen het voorwerp gevormd van een sterke vermeerdering der politie- en
militaire beschermingsmaatregelen , die het aantal gevallen hebben vermogen te verminderen. De
agressies en daden van vandalisme zijn conjunctureel gezien omgezet ten behoeve van niet fysieke
daden zoals bedreigingen of beledigingen en antisemitische verkalringen op het internet.

Openbare ruimtes (49%)
De publieke ruimte (internet, scholen, stations, metro, …) blijft de voornaamste plaats alwaar
antisemitische daden worden gepleegd. In 2018 tellen wij 45 gevallen (tegen 18 in 2017 en 39 in
2015). Deze gevallen behelzen vandalisme, bedreigingen, verbale en geschreven daden, supporters
liederen in een voetbalstadium maar ook verklaringen en geschreven commentaren naar aanleiding
van publicaties van de pers of van privé initiatieven op Internet (Facebook, Youtube, websites…).
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Men heeft het hier niet enkel over de incidenten die ons gemeld werden of die het
onderwerp van een klacht voor racisme waren. Deze cijfers weerspiegelen een tendens,
eerder dan een exact beeld van het antisemitisme in België. Om het fenomeen op een
juiste manier te appreciëren, dient men rekening te houden met de actuele context :
- sinds 2015 hebben de communautaire sites (scholen, synagoges, culturele
centra…) een hun omgeving het voorwerp gevormd van een versterte contrôle door
politie- en militaire krachten, het geen zonder twijfel bepaalode daders heeft mogen
ontmoedigd om hun daad te plegen (voornamelijk degradaties, fysieke en verbale
agressies).
- de joden in het algemeen, en meer bepaald in Brussel, « verbergen » hun joodsheid
(davidster, kippa …) op de openbare weg, hetgeen de kans vermindert te worden
aangesproken als jood.
- De incidenten jegens de orthodoxe gemeenschap van Antwerpen waar de
slachtoffers nog te weinig reageren, ondanks de sensibilisering van de Joodse
organisaties en de Antwerpse politie. Deze specifieke gemeenschap, gemakkelijk
als Joods te onderscheiden door hun traditionele kledingkeuze, is een bevoorrecht
doelwit voor antisemieten.
- voor vele mensen, lijkt het nutteloos de incidenten waarvan zij het slachtoffer
zijn te melden of, bovendien, klacht neer te leggen bij de politie, dit, ondanks de
wettelijke middelen die ter beschikking van de burgeres werden gesteld. Dit wordt
verklaard door de manier waarop bepaalde commisariaten dergelijke slachtoffers
opvangen et het geringe gevolg dat justitie verleent.
- Tenslotte zijn de meldingen van incidenten op het internet natuurlijk talrijker
dan wat wij publiceren, en onze gegevens geven enkel een tendens weer van deze
realiteit.
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Ondanks de klassieke fluctuatie van antisemitische incidenten moeten meerdere gegevens
in acht genomen worden om het fenomeen van antisemitisme in België juist te evalueren:
- De evolutie van de antisemitische incidenten van de laatste jaren tonen aan wat de
gevolgen zijn van de import van het Israëlisch-Palestijns conflict. Desalniettemin
tonen onze recensies aan dat een evenement in het Midden-Oosten niet eens meer
nodig is als oorzaak voor vijandigheid jegens wat als Joods beschouwd kan worden.
Dit wordt bevestigd door het groeiend aantal aanvallen op personen en privéeigendommen, de golf incidenten na de aanslag in Toulouse voorvielen in 2012,
de mediatisering van “Dieudonné” en zijn “Quenelle”, of de aanslag op het Joods
Museum van België.
- De antizionistische propaganda van linkse en extreem-linkse organisaties
(betogingen, folders, geschreven pers, radio, televisie, internet...) ook gebruikt door
extreem rechts, alsook de politieke exploitatie van de conflicten in het MiddenOosten door sommigen politici voor electorale redenen, de acties geleid door
extreemrechtse militanten die heimwee hebben naar het nazisme zijn allemaal
elementen die bijdragen tot het klimaat dat in dit rapport beschreven wordt.
- Het Internet is een medium dat zijn gebruikers de nodige anonimiteit geeft om
bijna ongestraft misselijkmakende commentaren en artikelen te publiceren. Steeds
meer mensen verstoppen zich echter niet meer achter gebruikersnamen om hun
antisemitische gedachten te uiten.
- We stellen vast dat talrijke slachtoffers van antisemitisme zich nog steeds niet laten
horen, ondanks de juridische hulpmiddelen die voor hen ter beschikking staan. Het
antisemitisme wordt niet enkel becijfert door de gepubliceerde incidenten, maar ook
door de lokale sfeer. Of de cijfers stijgen of dalen, het is het gevoel van onveiligheid
en ongemakkelijkheid die de barometers zijn van het antisemitisme.
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Eind 2018 heeft Het Europees Bureau voor de grondrechten een onderzoek verricht
naar het antisemitisme in versheidene europese landen. Men treft er betreffende België
volgende informatie:
- 81% der ondergevraagden menen dat de haat spraak jegens joden in de Europese
ruimte een zwaar probleem vormt ;
- 55% der ondergevraagden vrezen beledigd of verbaal bedreigd te worden in de
publieke ruimte, terwijl 41% vrezen voor hun fysiek integriteit;
- 37% der ondergevraagden verklaren zicht te onthouden deel te nemen aan
communautaire activiteiten daar zij bezorgd zijn voor hun veiligheid;
- 42% verklaren te hebben overwogen te verhuizen daar zij zich als joden niet veilig
voelen in België. Uiteraard kan er worden gediscussieerd over de wetenschappelijke
pertinentie van de verzamelde data, de manier waarop het onderzoek werd
gerealiseerd.
Nogmaals, men zal deze cijfers dienen te vergelijken met die van latere onderzoeken
teneinde een tendens vast te stellen en na te gaan in welke richting zij zullen
evolueren.
Zolang de leden van de Joodse gemeenschap hun Jodendom in het openbaar moeten
blijven verbergen omdat ze schrik hebben, zolang ze niet zoals elke Belgische bewoner
veilig kunnen rondlopen als ze een schijnbaar teken van Jodendom dragen (Keppel,
Davidster,...), zolang ze denken dat ze beter af zijn door uit België weg te gaan, zal
antisemitisme bestreden moeten worden.
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5/1 - Rotje geworpen met antisemitische beledigingen tegen voetgangers in Antwerpen
Vrijdag avond 5 januari 2018, terwijl drie personen van de joodse gemeenschap van Antwerpen in
de straat spraken, is een grijze BMW gestopt bij het rood licht ter hoogte van gezegde personen.
Toen het licht groen werd, wierp één der passagiers een rotje in hun richting en schreeuwde « Free
Palestine » met antisemitische beledigingen. De politie werd ervan bericht.

9/1 - Het bestaan van de gaskamers in twijfel gebracht
De heer Siegfried Verbeke heeft een brief met een DVD naar de Dossin Kazerne gestuurd waarin hij
het bestaan en het gebruik der gaskamers in twijfel brengt.

24/1 - Antisemitische parodieën van de avonturen van Tchoupi en Doudou op Youtube
UNIA werd ingelicht over videos op Youtube inhoudende tekenfilms die de avonturen van Tchoupi en
Doudou parodiëren met verwijzingen naar de Shoah en naar de WTC torens in New York.
https://twitter.com/Tchoupi_Nouveau?lang=fr

30/1 - Antisemitische bedreigingen gepubliceerd op het facebook profiel van een Brusselse
parlementslid
Een man heeft op het profiel van mevrouw Viviane Teitelbaum, Brusselse parlementslid, een
antisemitische en antisionistische publicatie gepost, waarin hij haar beschuldigt van complotisme.
De man bedreigt bovendien Mervrouw Teitelbaum met bevel haar handelingen te herstellen binnen
de 48 uur. In zijn bericht, schrijft hij, o.a.: « er resteert u nog weinig tijd » (« il vous reste très peu
de temps », « Isra-hell », « u hebt nog 48 uur ». Hij verwijst naar diamanten, geld … er werd klacht
neergelegd bij de politie. Een onderzoek is gaande.

3/2 - Antisemitische agressie door middel van een voertuig te Antwerpen
Omstreeks 08:40, werden een vader en zijn zoon, gemakkelijk herkenbaar als othodoxe joden, bijna
geraakt door een voertuig op de Isabellalei te Antwerpen. Het voertuig, komende uit de Marialei en
rijdende richting Belgiëlei, stak het fietspad over en reed op het voetpad, rijdende de twee voetgangers
bijna omver. Zij konden nipt ontsnappen aan de annrijding. De veiligheidsbeelden blijken erop te
wijzen dat het niet om een ongeval ging, doch wel degelijk om een opzettelijke aanval.
Op de zitting van 6/11/2018 weerhield de correctionele rechtbank het opzettelijke karakter van de
aanval en de antisemitische intentie ervan.
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5/2 - Antisemitische berichten en beledigingen via Whatsapp
UNIA werd op 5 en 9 februari ingelicht over antisemitische berichten ontvangen op Whatsapp. Le
bestemmeling ontving namelijk volgende berichten: « Fis (sic) de pute » (« hoerenzoon ») en « Sale
juif de merde » (« vuile strontjood »).

9/2 - Vernietiging van mezuzot en intimidatie tegen joodse voorbijgangers in Antwerpen
Op vrijdag 9 februari, rond 10u40, werd een man opgemerkt die mezoeza’s (kleine gebedsrolletjes
die aan de deurpost van joodse huizen en gebouwen bevestigd worden) afrukte van de synagoge van
de Chassidische gemeenschap Satmar en een naastgelegen huis. Wanneer de persoon geconfronteerd
werd door omstaanders van de joodse gemeenschap, stelde hij zich agressief en confronterend op.
Volgens getuigen riep de man in het Engels: « Palestina, Palestina … dit is ons land, niet de uwe en
wij gaan het jullie laten merken » (« Palestine, Palestine … this is our country, not yours and we
will show you »). In de namiddag werd dezelfde man opgemerkt toen hij ter hoogte van de synagoge
van de chassidisch gemeenschap Pshevorsk plots de sjtreimel (traditionele bonthoed) van een joodse
voorbijganger stootte. Dit gebeurde zonder duidelijke aanleiding of provocatie vanwege het slachtoffer.
Dezelfde man werd uiteindelijk dezelfde avond opgepakt en 12u aangehouden door de lokale politie
van Antwerpen op verdenking van vandalisme nadat hij in de Brialmontlei, Charlottalei en Belgiëlei
de mezoeza’s van meer dan 20 joodse huizen en gebouwen had afgerukt. Deze uitingen van agressie
en vandalisme zijn de laatste in een reeks van feiten die aan deze man worden toegedicht. Hij wordt
er onder meer van verdacht de deuren van verschillende joodse synagogen beschadigd te hebben
op 20 januari en een joodse man op intimiderende wijze gevolgd te hebben op dezelfde dag. De
lokale politie van Antwerpen bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. De burgemeester van
Antwerpen heeft de man een plaatsverbod en verboden de joodse wijk van Antwerpen te betreden.
http://www.fjo.be/nieuws/1288/66/Jonge-vandaal-schrikt-Joodse-gemeenschap-in-Antwerpen-opWat-als-hij-morgen-met-een-mes-komt-Het-gerecht-laat-hem-steeds-gaan-incl-video
http://www.fjo.be/nieuws/1289/66/Antisemitische-incidenten-in-Antwerpen-Oproep-slachtoffers
https://fr.timesofisrael.com/un-homme-danvers-filme-en-train-de-detruire-20-mezuzot-et-deharceler-des-juifs/

3/3 - Antisemitische karikatuur gepresenteerd door Luc Descheemaeker
Tijdens het festival van kariaturen over de holocaust in Iran, werd Stephen Mille, raadgever bij het
Witte Huis, door een Belg, Luc Descheemaeker, voorgesteld als een Nazi. Het is niet de eerste keer dat
voornoeùde Belg meedoet aan dit festival. In 2016, won hij de wedstrijd en kreeg $1000.
https://www.timesofisrael.com/belgian-watchdog-slams-artists-anti-semitic-caricature-of-stephenmiller/

9/3 - Verkoop door Schild & Vrienden van zelfklevers die referenties naar het nazisme vertonen
UNIA werd ingelicht over de verkoop door de etreem rechtse organisatie Schild & Vrienden, van
zelfklevers die referenties naar het nazisme bevatten.
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19/3 - Gestereotypeerde cartoon betreffende Israel/Palestina gedurende een Aardrijkskundeles in
Assebroek
Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge),
contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik IsraëlPalestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog
eens onjuist te zijn. Directeur van GO!, Raymonda Verdyck, distantieert zich van de “gestereotypeerde
cartoon die niet in lijn ligt met de waarden van ons pedagogisch project”.

26/3 - Een brusselse podoloog was slachtoffer van intimidatie en identiteitsdiefstal via zijn Google
Business pagina
Op de Google Business pagina van een podoloog (Molenbbek) die lid is van de Joodse gemeenschap
werden een aantal posts ontdekt die gepubliceerd werden met als doel de reputatie van de podoloog te
beschadigen. Verschillende pseudoniemen werden gebruikt om deze posts te publiceren, waaronder
“Henrich Fuhrer”. Ook werd de naam van de podoloog zelf gebruikt om negatieve commentaren te
posten. Er is een klacht ingediend bij de politie.

5/4 - Hakenkruisen op een voorgevel te Sint-Truiden
Een inwoonster van Sint-Truiden heeft de politie bericht over het feit dat haar voorgevels getageerd
werden met hakenkruisen. Het signalement werd aan UNIA medegedeeld.

11/4 - Negationistische email van een voormalige politieke vertegenwoordiger
Al een aantal maanden krijg iemand ongewenste mails van de heer Peter V. (oud politicus (CVP
(CD&V)). Een van de ontvangen e-mails bevatte negationistische overwegingen (« Maar Ursula
Haverbeck is geen doetje. Ze is een dappere voorvechtster van de waarheid. Al vele jaren stelt zij
de vraag waar de bewijzen zijn van de holocaust van WO II. Zowel de Duitse als Joodse instanties
negeren, bespotten én bestrijden haar op allerlei manieren. Ze is reeds drie maal veroordeeld tot
gevangenisstraffen van meerdere maanden. Jullie weten het ook wel : over alles wat in het verleden
gebeurd is mag men onderzoek doen en van mening verschillen, maar niet over de zes miljoen. Ursula
is onvermoeibaar. Onlangs heeft ze zelfs aangekondigd volgend jaar aan de verkiezingen te zullen
deelnemen met een eigen partij ' Die Rechte. Il faut le faire »).

12/4 - Fietser grist keppels van 2 voorbijgaande kinderen weg
Op donderdag 12/04/2018, heeft een onbekende fietser de keppel van een scholier weggegrist ter
hoogte van de joodse school ‘Tal Tora’ in Antwerpen. Op camerabeelden is te zien hoe de onbekende
man 2 joodse scholieren voorbij fietst om dan rechtsomkeer te maken. Wanneer de man opnieuw
langs de 2 scholieren rijdt, grist hij ineens naar de keppel van een van de twee schoolkinderen en
rijdt hij vervolgens door. Een gelijkaardig incident zou 10 minuten later plaatsgevonden hebben ter
hoogte van de Simonsstraat. De dader is onbekend.
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15/4 - Dronken man belaagt joodse voorbijganger
Op zondag 15/04/2018, werd een joodse voorbijganger lastiggevallen door een man onder invloed van
alcohol in de Consciencestraat in Antwerpen. De dronken man stapte zonder aanleiding of provocatie
af op het slachtoffer en begon meteen antisemitische verwijten te roepen en het slachtoffer te duwen.
De man liep daarop verder richting de tramhalte aan het kruispunt van de Lange Leemstraat met
de Belgiëlei waar hij bestuurlijk aangehouden werd door een toegesnelde politiepatrouille. Het
slachtoffer heeft een klacht ingediend tegen zijn belager. (PV 04424\18GS)

16/4 - Bestuurder en zijn passagier belagen joodse autobestuurder
Op maandag 16/04/2018 rond 21u55, hebben de inzittenden van een donkere Audi A8 een joodse
bestuurder verschillende keren belaagd.
De bestuurder van de Audi wou zijn parkingplaats verlaten ter hoogte van de Lange Leemstraat op
het moment dat een andere, Joodse, bestuurder hem voorbij reed. Omdat de manoeuvre volgens de
Joodse bestuurder niet duidelijk was aangegeven, werd er ook niet gestopt om de bestuurder van de
Audi door te laten. Daarop werd de Joodse bestuurder achtervolgd en meermaals uitgescholden aan
rode lichten door de bestuurder en passagiers van de Audi. Ook werd er eten naar hem gegooid en
stapte de passagier aan een rood licht uit om de hoed van de Joodse bestuurder af te slaan.
Er zal een klacht worden ingediend.

19/4 - Antisemitische tag op een bank te Ukkel
Een antisemitische tag werd ontdekt op een bank op de Sint Jobplaats te Ukkel. Men kan er nl. een
hakenkruis zien en de woorden « FUCK LES JUIFS » lezen.

20/4 - Hakenkruisen op de muren van een Brusselse bedrijf
UNIA werd ingelicht over het feit dat een arbeider zich vermaakt door hakenkruisen te tekenen en te
kerven op de muren van een bedrijf dat in Brussel ligt.

23/4 - Antisemitische tags in Vorst
Alweer werd er een antisemitische tag “dood aan alle Joden” gesignaleerd door een bewoner van de
Zevenbunderslaan in Vorst. Deze bewoner had al een aantal antisemitische tags op zijn garagepoort
teruggevonden in oktober 2017. De tags werden weer snel verwijderd door de gemeente.

24/4 - Negationistische woorden geuit op een trein
Een 73 jarige gebruiker heeft negetionistische woorden gehad in de trein. Hij werd voor de
correctionele rechtbank te Nivel gedagvaard en veroordeeld tot een effective gevangenisstraf van 20
dagen en tot een geldboete van 600 €.
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25/4 - Antisemitische tag op een gebouw in Brussel
Een antisemitische tag werd ontdekt bij de ingang van een gebouw gelegen Dinantstraat 13 te BrusselStad. Men kan er een hakenkruis zien alsook de melding « GESTAPO ».

27/4 - Antisemitiche commentaren ten gevolge aan een artikel van Sudpresse
Aansluitend op een artikel van Sudpresse getiteld « Antwerpen: een nazi-sympathisant veroordeeld
hoofdens negationisme op zijn werkplaats » (« Anvers: un sympathisant nazi condamné pour
négationnisme sur son lieu de travail ») mbt de veroordeling van een nazi-sympathisant wegens
negationistische uitingen hebben meerdere personen van hetzelde aard zich bekend gemaakt met
antisemitische commentaren onder het artikel.

29/4 - Antisemitische vlaggen en liedjes bij Beerschot supporters
Tijdens een voetbalmatch tussen Beerschot en Royal Antwerp hebben supporters van Beerschot een
antisemitische vlag tevoorschijn gehaald waar een doorstreepte Davidster op stond. In de tribunes
werden ook antisemitische liedjes gezongen.
https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/811819/beerschot-fans-met-schokkende-gezangen-wij-zijnanti-joden-.html
http://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/banderole-antisemite-jets-de-pierres-et-bagarres-lematch-beerschot-antwerp-a-derape-dimanche-video-5ae6af04cd704297e74f8ea8

3/5 - Antisemitische beledigingen in het Marconi park in Vorst
Een man die in het Marconi park in Vorst aan het wandelen werd uitgescholden voor “vuile Jood”
door een man die met een gevaarlijke hond aan het wandelen was. Het slachtoffer heeft ook iets over
Hitler en de ovens gehoord van deze voorbijganger. Het slachtoffer heeft meteen de politie gebeld die
ter plaatse is aangekomen nadat de voorbijganger al was vertrokken.

12/5 - Antisemitische uitspraken op de Facebook pagina van RTL
Naar aanleiding van een artikel dat op de website van RTL Info gepubliceerd is, genaamd « Passeurs
de mémoire: la rencontre entre des ados qui ont visité Auschwitz et Paul Sobol, rescapé de l’horreur
des camps » (“overdragers van geschiedenis: de ontmoeting tussen tieners die Auschwitz bezocht
hebben en Paul Sobol, een overlevende van de horror van de kampen”), werd volgende commentaar
ontdekt op de Facebook pagina van RTL, achtergelaten door een zekere Guy Laurent: “De rest van
het programma zou misschien kunnen zijn dat deze jongeren naar Palestina gaan, meer bepaald naar
de bezette grondgebieden wat mij betreft. En vooral zien hoe de “verdomde” Joden zich gedragen
over alle continenten heen. HITLER heeft zijn werk niet afgemaakt, die Israeli’s willen de wereld
regeren met als enige doel deze te beroven (kijk maar naar de geschiedenis van Antwerpen wat ons
land betreft). Al goed dat ze Amerika hebben om hen te steunen, anders is dat een ras om uit te roeien.
Ook al hebben ze het over een beloofde land, ik noem dat gestolen land.”
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( « La suite du programme serait peut être que ces jeunes aillent visiter la Palestine et notamment
les territoires occuppés, pour ma part et surtout à voir comment ces “putains ” de juifs se conduisent
sur l’ensemble des continents, HITLER n’a pas fait son boulot correctement, ces israéliens veulent
dominer le monde pour la seule raison qu’ils volent ce dernier ( voir pour notre pays l’histoire
d’Anvers) alors encore bien qu’ils ont l’Amérique pour les soutenir, sinon c’est une race à exterminer,
même si la bible parle d’une terre promise, pour ma part j’appelle ça des terres volées. »)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=2076310529354821&id=100009276836591&substory_index=13

13/5 - Antisemitische advertentie op een facbook pagina « koopjeshoek Kempen »
Een zekere “Lander Smits” heeft op de pagina “koopjeshoek kempen” een smakeloze advertentie
geplaatst voorstellende “2 meisjes joden 369 €”, die hij beschrijft als volgt « zeer handig voor kleine
klusjes in het huishouden. Moeten niet veel eten en ook weinig slapen ». Het signalement werd
medegedeeld aan UNIA. De advertentie werd spoedig off line gezet.

15/5 - Antisemitisch commentaar in « Le Soir »
Ten gevolge aan een artikel getiteld « Repressie in Gaza, Israel bidet hoofd aan de kritiek » («
Répression à Gaza: devant les critiques, Israël fait front ») in “Le Soir”, heft een lezer gecommenteerd
als volgt: “tenslotte, gelet op het gedrag der Israeliërs, had Hitler niet gelijk ??? ».

15/5 - Antisemitische uitingen op Facebook
UNIA werd gealerteerd ivm een antisemitisch commentaar op Facebook. Het commentaar luidt als
volgt: « (...) ce monde est inféodé à la juiverie internationale » (deze wereld is onderworpen aan de
internationale jodenheid). Op de profiel van de auteur treft namelijk photos van mensen in duitse
uniformen uit de tweede wereldoorlog.

16/5 - Antisemitisch commentaar naar aanleiding van een artikel van RTL Info over Israel
Naar aanleiding van een artikel dat op de website van RTL Info verscheen, met als titel “De ambassadeur
van Israël geeft toe dat “terrorist” “misschien” niet het juiste woord is, maar beschouwt met scherp
schieten als gerechtvaardigd” heeft een zekere Rachid El Kajjal het volgende gepubliceerd onder een
Facebook gesprek op de pagina van de krant: “ ik vind het jammer dat hitler zijn werk niet heeft
afgemaakt. Hij zal gedacht hebben “ik laat een paar Joden achter zodat jullie zouden weten wat een
Jood is”. Het slechtste ras van de wereld. Hij had gelijk, Hitler” (« moi je dit que c est dommage que
hitler n a pas terminer son travail.il avait dit je vais laisser quelque juif pour que vous sachez qu est
ce qu un juif .la plus mauvaise race du monde.il avait pas tort.hitler. »)
https://www.rtl.be/info/monde/international/l-ambassadrice-d-israel-admet-que-le-terme-terroristen-est-peut-etre-pas-le-terme-exact-mais-considere-comme-justifies-les-tirs-a-balle-reelle-1022157.
aspx
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17/5 - Antisemitische reactie te Charleroi
Terwijl een individu, van moslim-arabisch afkomst, zich voor een privé parking vond, die ouders van
van kinderen uit de nabije school bezetten, en de doorgang van de bewoners van het gebouw belette,
werd hij aangesproken doo één dezer bewoners. Ten gevolge daarvan begon hij te schreeuwen dat de
bewoners joden waren. Het voorgeval werd medegedeeld aan UNIA.

18/5 - Een aanplakbiljet die Israël nazifieert aangebracht in het centrum van Brussel
Een poster werd aangebracht op een publieke verlichtingspaal in het centrum van Brussel
Daarop kon men lezen «Wat is het verschil tussen de Nazi’s die op ongewapende joden schieten en de
Israëli’s die op ongewapende Palestijnen schieten ? » (« Quelle est la différence entre les Nazis tirant
sur des Juifs non armés et les Israéliens tirant sur des Palestiniens non armés ? »).

23/5 - Antisemitisme bij de politie zone Zuid
Een klacht voor antisemitisme werd door de LBCA neergelegd tegen de verantwoordelijke van de
hondenbrigade van de zone Zuid, Geert Verhoeyen. De man zou nazi liederen uitgezonden hebben
en geroepen dat « de uitroeingskampen en de gaskamers enorme stommiteiten en leugens waren »
(« les camps d’extermination et les chambres à gaz sont de vastes bêtises, des mensonges »). Daden
door meerdere getuigenissen bevestigd. Een klacht werd neergelegd door de LBCA en door UNIA.
Een onderzoek is lopende.
https://bx1.be/saint-gilles/exclusif-vise-plaintes-harcelement-antisemitisme
-commissaire-geert-verhoeyen-provisoirement-deplace/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/brusselse-commissaris-onder-vuur-agente
n-met-joodse-voorouders-moesten-naar-naziliederen-luisteren-en-vrouwen-krege
n-seksistische-opmerkingen~af1e301f/
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/zone-midi-geert-verhoeyen-le-responsab
le-de-la-brigade-canine-vise-par-des-plaintes-pour-harcelement-et-antisemiti
sme-5b054464553291b801354b86

23/5 - Dreiging op Facebook
Een dame, lid van de joodse gemeenschap ontving een dreiging op Facebook n.a.v. een commentaar
dat zij gepost had over een artikel gepubliceerd door het CCLJ getiteld « ISRAEL : UN ETAT «
PARASITE ? ». Als antwoord op haar commentaar schreef een internaut «Wat gevaarlijk is, is dat u
levend bent !!!!! » (« Ce qui est dangereux, c’est que vous êtes vivante !!!!! »).
http://www.cclj.be/actu/politique-societe/israel-etat-parasite

Verslag 2018					Antisemitisme.be					

32

C. Lijst van de incidenten
24/5 - Antisemitische commentaren op de Facebook pagina van la DH
N.a.v. een artikel gepubliceerd op de facebookpagina van la DH getiteld « Israël annonce la
construction de 2.500 logements en Cisjordanie occupée », werden de volgende commentaren, die
Israel “nazifiëren”, gemaakt door Samira Tres Bien : « ils respectent rien et se permettent tout ce
qu’ils veulent et personne ne fais rien. Ils se sentent tjrs victimisés par l’holocauste, mais c’est eux
qui sont en train d’en faire un aussi avec les palestiniens. Vive l’hypocrisie internationale », en door
Malcolm Labidi : « Quand je vois ça … je me dis dommage les … ». Het rapport werd naar UNIA
doorgestuurd.

30/5 - Facebookaccount die racistische en antisemitische ideeën verspreidt
UNIA heeft een melding ontvangen (Vader Jean Joseph), die racistische en antisemtische woorden en
ideeën verspreidt.

4/6 - Antisemitische en homofobe publicaties van de Islamitische en Culturele Centrum van België
Het Parket van Brussel heeft een onderzoek ingesteld naar antisemitische en homofobe publicaties
van de Islamitische en Culturele Centrum van België. In een verslag verwees het Orgaan voor
de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) naar het onderwijs van de grote Moskee
van Brussel en de handboeken die er verdeeld worden. Er is er namelijk sprake van oorlog tegen
diegene di de charia niet gehoorzamen, het bestraffen van homoseksuelen, de joden worden er op een
verachtelijke wijze beschreven, enz.

5/6 - In twijfel trekking van de A van de MRAX
UNIA werd benaderd door een persoon die het volgende bericht stuurde brengende in twijfel de notie
van antisemitisme bij de MRAX (Beweging tegen Racisme, Antisemitisme en Xenofobie): “ik heb een
vraag waarop ik geen antwoord vind: waarom de A in MRAX? Geeft men zodoende niet een zekere
superioriteit aan de joden? Racisme en xenofobie voldoen niet om ontsporingen te bestrijden? Zijnde
atheist, meen ik dat er geen godsdienst is die een ander overtreft, waarom dan deze proselitisme?
Zolang dit voortgaat, weiger ik aan te sluiten. Ik hoop een antwoord te krijgen en indien mogelijk een
standpunt waarbij u iedereen op gelijke vlak stelt.

13/6 - Antisemitische tekst van een lied getiteld « Money tot de dood », gepubliceerd o.a. op Youtube
Het lied van de groep Bizzy Blaza getiteld “Money tot de dood” was namelijk zichtbaar op Youtube.
Dit lied begint meteen met de kreet « Fuck de zionisten! ». De eerste strofe bevat « Ik kan niet
hangen met een juif » en het refrein « Ik wil ¬money tot de dood, ik wil money als een motherfucking
Jood. Voor centen wil ik bloeden, ik wil money als die joeden met hoge hoeden ». De laatste strofe
zegt « Zie ze lopen net als Joden achter iedere munt ». In de videoclip van het nummer zien we
onder andere de rapper zwaaien met een geweer en verkleedt hij zich als ultra-orthodoxe jood met
pijpenkrullen en hoed. Het rapport werd naar UNIA doorgestuurd en de CCOJB en de Forum der
Joodse Organisaties werden eveneens gewaarschuwd en zijn tussengekomen om klacht neer te leggen
het leid en voornoemde groep.
https://fjo.be/2018/06/15/persbericht-15-juni-2018-fjo-legt-klacht-neer-tegen-rapper-bizzy-blaza/
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13/6 - Antisemitische belediging op Facebook
UNIA werd ingelicht door een persoon die op Facebook bericht kreeg van een onbekende zeggende
dat zijn kind een “kutjood” was. Hij heeft klacht ingediend.

13/6 - Haakkruis in een lift in Mechelen
Een getuige heeft UNIA geïnformeerd over de aanwezigheid van een swastika in de lift van een
gebouw in de regio Mechelen.

14/6 - Antisemitisme vanwege een bankier te Charleroi
Een koppel wonende in Charleroi heeft UNIA gealerterrd ten gevolge van een slechte ervaring met de
zaakvoerder van hun bank, die antisemitische allusies maakte tijdens een onderhoud. Op een vraag
van de vrouw naar een inlichting zei hij “met jullie mensen, met uw echtgenoot en zijn kaarten, …”.

16/6 - Antisemitische commentaar op de site Sudpresse
Ten gevolge van een artikel mbt taba, wer een commentaar gemaakt door middel van een vals profiel,
waarin Hitler geglorifieerd wordt.

18/6 - Antisemitisch gedrag tegenover een chassidische Jood in Antwerpen
Op 18/06/2018 rond 04u25, reed een jongeheer, duidelijk herkenbaar als chassidische jood, met zijn
fiets op de Charlottalei in Antwerpen toen hij ter hoogte van de Consciencestraat het pad van een
ongeïdentificeerde man kruiste. Bij het kruisen riep de man « Adolf Hitler ». De joodse jongeman
stopte en keek om naar de man waarop deze laatste opnieuw « Adolf Hitler » riep alvorens zijn weg
verder te zetten richting stadscentrum. Een klacht tegen onbekende werd ingediend bij de lokale
politie van Antwerpen.

26/6 - Vandalisme en antisemitische leuzen tegen de joodse Talmoedschool in Wilrijk
Een groepje had tot vijf maal toe gemunt op de joodse Talmoedschool in Wilrijk. Daarbij werden
er stenen door de ruiten van de school gegooid, en beschadigden de vandalen ook het hekwerk. Een
buurtbewoner zag dinsdagavond (26/6) hoe drie jonge mannen de school binnendrongen, en belde de
politie. Die was snel ter plaatse en kon één verdachte na een korte achtervolging in het nabijgelegen
Steytelinckpark oppakken. De jongelui gaven toe ook antisemitische leuzen te hebben gescandeerd.
Twee processen-verbaal werden opgesteld: één voor vandalisme, en één voor racisme en xenofobie.
Het parket van Dendermonde, waar de eerste verdachte woont, zet het onderzoek verder.
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180705_03599623
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26/6 - Man valt joodse voorbijgangers verbaal aan in Antwerpen
Op donderdag 26/06/2018 omstreeks 10u50, heeft een man voorbijwandelende joden verbaal belaagd
in de Zurenborgstraat en Mercatorstraat. De man riep « Hitler, where is Hitler » tegen elke jood die
hij voorbijwandelde. De man werd even later ter hoogte van de tramhalte « Antwerpen Zurenborg »
op zijn gedrag aangesproken door een lid van de joodse gemeenschap en excuseerde voor zijn gedrag.
Er werd geen klacht ingediend tegen de belager.
5/7 - Antisemitische en negationistische tweets
Antisemitische en negationistiche tweets werden medegedeeld aan UNIA. Me leest er namelijk: « Euh...
neen. Ze worden niet gedood of vergast, maar gerepatrieerd, terug naar Oost-Europa. Eventueel zou
men zelfs een schikking kunnen treffen waarin ze mogen blijven (als de Palestijnen akkoord gaan)
maar een grote schadevergoeding betalen. Maar hun 'staat' moet alleszins weg ».
13/7 - Antisemitisch gedrag jegens een steudent bij de KULeuven
Een student heeft aan UNIA gerapporteerd dat, tijdens een vergadering te KULeuven, een professor
hem heeft gezegd dat indien hij voorts naar de lessen kwam, zij zouden weigeren te komen werken
en hem onderricht te geven omdat hij voor hen een bedreiging zou vormen. De student meent dat zij
hem als een bedreiging beschouwen sinds hij heeft onthuld dat hij van zijn moeders kant jood is en
dat hij in januari in Israêl is geweest.
25/7 - Een koppel van joodse afkomst slachtoffer van antisemitisme te Marchienne au Pont.
De pers rapporteert dat een koppel, sinds meer dan twee maanden het slachtoffer is van antisemitische
bedreigingen en aanvallen. De pers spreekt van “doodsbedreigingen, intimidaties, degradaties van
hun woning, fysieke en verbale agressies”. Onder andere incidenten door het koppel aangegeven:
een doorkruiste davidster op hun voordeur getagd, een individu die deed alsof hij een steen naar
de echtgenote wierp, en iemand anders bedreigde haar de keel door te snijden, zonder het nog te
hebben over andere beledigingen en bedreigingen met messen. Meerdere klachten werden bij de
politie ingediend. Bron : La Nouvelle Gazette – Centre – 25 juil. 2018.
http://www.lanouvellegazette.be/258121/article/2018-07-25/sale-pte-nicole-menacee-de-mort-carelle-est-juive
27/7 - Hitler's filmpje uitgevoerd door een NVA-kandidaat uit Zonhoven
Een Zonhovenaar die op de 22ste plaats van de N-VA-lijst staat voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen, zit in nauwe schoentjes nadat hij op Facebook uithaalde naar
vluchtelingen en een Hitlerparodie van hem opdook. « Aan alle daklozen en mensen die niet
rondkomen: gooi uw ID-kaart weg en meld u aan als vluchteling. Zo kan je genieten van gratis eten,
een huis en ziekenhuiskosten », schreef Tony Hulsmans. Bijna gelijktijdig dook een filmpje van hem
op uit 2016 waarin hij Hitler nadoet. Toen zat de man nog niet in de politiek. Volgens Hulsmans
was z’n bericht misschien te hevig, maar « niet slecht bedoeld ». En over het filmpje zegt hij: « Het
fragment is van drie jaar geleden toen de Syrische oorlog actueel was. Ik heb een hart voor alle
mensen van alle kleuren en afkomst ». UNIA heeft de zaak in beslag genomen.
https://www.hln.be/de-krant/n-va-er-in-nauwe-schoentjes-na-hitler-parodie~a90f3d08/
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10/8 - Antisemitisch spot jegens twee meisjes te Binche
Een joodse bewoner van Binche, er wonende met haar twee dochters in de sociale bewoning, la Cité
Noël Lustre, heeft UNIA gealerteerd ten gevbolge van harhaaldelijk gespot sinds 2007. Zij legt uit dat
haar dochters een ziekte lijden die hun verplicht “ingepakt” te zijn. Zij zijn sindsdien dagelijks het
slachtoffer van gratuite gespot mbt hun uiterlijk, hun handicap of het feit dat zij joden zijn.

11/8 - Antisemitische uitspraken op straat in Antwerpen
Op zaterdag 11 augustus 2018 werden er antisemitische uitspraken door de straat geroepen door
een groep jongeren. Ze zongen onder andere: "Joden, Joden, want Joden die branden het best". Dit
gebeurde ter hoogte van de Hoogstraat te Antwerpen.

13/8 - Revisionistische woorden op politique.be
UNIA heeft vastgesteld dat de revisionist “Diego Raga” terug is op de site Politique.be, alwaar hij
vertelt o.a. dat de gestapo aan alle joden voorgesteld heeft zich naar Spanje te begeven in 1941 en
1942.

17/8 - Verkoop van nazi parapharnelia op Facebook
Een militair heeft UNIA erop gewezen dat er een Facebookpagina voorwerpen te koop stelt ter glorie
van generaal Walter Model, Erwin Rommel, Degrelle … alsook hun boeken.

26/8 - Davidsterren bij de ingang van een huis te Vorst
Een grote Davidster alsook verscheidene kleine sterren werden getekend bij de ingang van een huis
gelegen Zeven Bunderslaan te Vorst. Nadat zij ervan bericht werd, heeft de gemeente de tekeningen
spoedig laten verwijderen.

29/8 - Nazi adelaar en 88 getatoeëerd op de arm van een chauffeur bij de MIVB
Tijdens de hittegolf, heeft een buschauffeur bij de MIVB, dragende een singlet, noodzakelijkerwijze,
zijn tatoeages tentoongesteld in de cafetaria van het bus depot te Delta. Het sein “88” verwijzende
naar “HH”/ “Heil Hitler” (“8” zijnde de numerieke waarde van de letter “H”), een nazi adelaar en
een soldaat dragende een SS uniform waren zichtbaar op de arm en het been van de buschauffeur. De
MIVB heeft de chauffeur ontslagen. Zij heeft het ontslag gemotiveerd door het feit dat “door zich op
het werk te tonen in een kledij die deze tatoeages laat zien, is deze medewerker totaal in strijd met de
waarden van de MIVB […] het bedrijf wenst zich daar afstand van te nemen”. De C4 verwijst naar
de ethisch code en de deontologie van het bedrijf.
http://www.lbca.be/presse/articles/264-heil-hitler-et-l-aigle-nazi-sur-son-biceps#.W5vdGOgzZ3g
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29/8 - Homofobe en antisemitische woorden in een school te Bergen
Een persoon, werkende in een school te Bergen, wenste zijn seksuele geaardheid (biseksueel) geheim te
houden op zijn werkplaats. Zijn overste heeft gezegde geaardheid echter op onbekende wijze ontdekt
et die aan de collega’s in januari 2018 onthuld. Sindsdien is de persoon in kwestie het voorwerp van
opomerkingen zoals “petit pd” (mietje). Men maakt ook verwijzingen naar zijn joodse oorsprong.
Hij heeft het aan de overste van zijn overste gemeld alssok aan Minister Schyns in februari 2018. Het
onderzoek is immer gaande.

6/9 - Antisemitische uitspraken van Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden
Dries Van Langenhove en zijn Schild & Vrienden zijn achter de schermen extremer dan ze zich
tonen. Dat onthulde Pano (VRT). "Sommige culturen zijn inferieur", schrijft Van Langenhove,
tussen duizenden racistische en antisemitische berichten in besloten chatgroepen. Daar worden ook
swastika’s én wapens getoond. “De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voorbereid
zal zijn en welke niet”.
Persbericht van het FJO (7/9/2018)
Het Forum der Joodse Organisaties heeft met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van
de VRT-reportage in Pano eerder deze week waarin leden van de ultrarechts-nationalistische
jeugdbeweging Schild & Vrienden zich ongegeneerd antisemitisch en racistisch uitten en dringt er bij de
verantwoordelijke overheidsorganen op aan actie tegen S&V te ondernemen. De VRT Pano-reportage
heeft tot grote onrust binnen de Joodse gemeenschap van Vlaanderen geleid. Volgens de leiding van
de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging is het de bedoeling dat zij met hun antisemitische en
racistische gedachtengoed officiële Vlaamse organisaties infiltreren en aldaar de macht overnemen. Zo
zou S&V al kans hebben gezien vier mandaten in het uit acht leden bestaande bestuur van de Vlaamse
Jeugdraad te verwerven. De Jeugdraad is een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Ook zouden
enkele leden van de beweging democratische politieke partijen hebben geïnfiltreerd en hebben weten
door te dringen op de kandidatenlijsten van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijken
universiteitsbesturen tot doelwit te zijn geworden. Zonder ook maar de geringste terughoudendheid
uitten de leden van S&V zich in de Pano reportage onbeschaamd en onvervalst antisemitisch en
kondigden zij een gewapende strijd tegen vreemdelingen (waartoe ook Joden worden gerekend) aan.
Beelden toonden de leden tijdens schietoefeningen en in besloten groepen op de sociale media worden
leden en sympathisanten opgeroepen tot racistisch geweld tegen minderheden. Het Forum is van
oordeel dat de Vlaamse en federale overheden S&V niet ongemoeid mogen laten.
Er wordt door deze organisatie immers onverbloemd opgeroepen tot en gestreefd naar racistisch en
antisemitisch geweld en het zaaien van haat.

7/9 - Sympathie voor Hitler en Hitler groet op internet
Een internetgebruiker heeft klacht neergelgd bij UNIA mbt een persoon die openlijk blijk geeft van
zijn sympathie voor Hitler en Hitler groeten maakt.
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11/9 - Snor van Hitler getekend op een verkiezingsaffiche te Ukkel.
De verkiezingsaffiche van de kandidaat in de gemeentelijke verkiezingen, Jacques Brotchi, heeft het
voorwerp gemaakt van vandalisme met antisemitische boventonen. Een niet geïdentificeerde individu
heeft een snor van Hitler op zijn portret getekend. Het incident werd gemeld en de affiche werd de
volgende dag vervangen.

17/9 - Nazi propaganda op Facebook
Een Facebook gebruiker heeft nazi propaganda ontdekt op de pagina van één van zijn vrienden.
Geschokt heeft die persoon klacht neergelegd bij de federale politie en bij UNIA.

18/9 - Poging tot publicatie van swastika’s op de facebookpagina van een joodse instelling
Iemand heeft gepoogd swastika’s op de Facebook pagina van een te Brussel actieve joodse instelling
te posten. De post werd niet gepubliceerd daar de verantwoordelijken voor de Facebook pagina hem
hebben geweigerd.

19/9 - Hakenkruisen op verkiezingsaffiches te Genappe
De posters van de kandidaten te Genappe, Véronqieu Semal en Raedha Kabir van de lijst PluS alsook
die van Jérome Leclercq en andere MR kandidaten, werden getaggeerd met hakenkruisen.

25/9 - Antisemitische tag bij de synagoge te Luik
Een tag “NAZIS” werd ingeschreven op de gevel van de synagoge te Luik. Klacht werd neergelegd
bij de politie.

25/9 - Antisemitische bedreigingen op de Don Brosco school te Zwijnaarde
Een scholier van de 4de klas van het secundair onderwijs die school gaat op de Don Bosco school te
Zwijnaarde werd bedreigd door klasgenoten met mes en vuistslag omwille van zijn joodse oorsprong.
UNIA werd gealerteerd.

28/9 - Snor van Hitler getekend op verkiezingsaffiches te Etterbeek
Sommige verkiezingsaffiches van kandidaten in de gemeentelijke verkiezingen hebben het voorwerp
gemaakt van vandalisme met antisemitische boventonen. Een niet geïdentificeerde individu heeft
snor van Hitler getekend. Het incident werd gemeld aan UNIA.
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4/10 - Antisemitische woorden jegens een schepen te Vorst
Omstreeks 13:45 kwamen twee bezoekers naar het technishce centrum van Vorst voor een afspraak
met schepen Marc Loewenstein (DéfI). Nbij hun aankomst kwamen zij tegenover een groep van driei
arbeiders. Één der bezoekers vroeg waar het kantoor van de heer Loewenstein lag, waarop één der
arbeiders antwoordde “in Auschwitz”.
Wanneer de feiten gerapporteerd werden aan de schepen, verzocht hij een intern onderzoek ter
indentificatie van de arbeider die deze woorden had. ’s Anderendaags werd de arbeider in kwestie
geschorst en een disciplinaire procédure werd tegen hem gestart. Hij werd gesanctioneerd door het
College van burgemeester en Schepenen.
Een klacht werd overigens neergelegd door het slachtoffer bij de politie (PV n°BR.56.L3.049102/2018).

6/10 - Antisemitische tekeningen op een verkiezingsaffiche te Vorst
De foto van de DéFI lijsttrekker van Vorst, Marc Loewenstein, werd versierd met de snor en de
haarsnit van Hitler. Getuigen hebben sommige personen (40-50 jaar oud) zien tekenen op de affiche
die op een garagedeur van de Everardlaan was geplakt. Klacht werd neergelegd bij de politie.

8/10 - Antisemitische en anti-arabische uitingen van een toeschouwer op de FIFF te Namen
Tijdens de voorstelling van de film “M” op de internationale festival van de franstalige film te Namen,
werd een toeschouwer boos op de joden. De persoon die met hem kwam heeft hem het zwijgen
opgelegd. Na de voorstelling, werd hij beledigend en agressief jegens arabieren en joden. Het incident
werd gemeld aan UNIA.

16/10 - Hitlergroet bij de celebratie van Forza Ninove
Forza Ninove, de partij van Vlaams Belang parlementslid Guy D’haeseleer, heeft 15 op 33 zetels
gehaald op de gemeenteraad te Ninove tijdens de gemeetelijke verkiezingen.
De partyijleden hebben de overwinning gecelebreerd met o.a. een hitelgroet.
Guy D’haeseleer heeft gereageerd door te zeggen dat het opsteken van de arm niet noodzakelijk een
fascistische teken vormt.
Terzelfdertijd werd een Facebookpublicatie verspreid van voornoemd parlementslid waarin men een
jonge afrikaan in een rivier ziet met zijn commentaar « Vroeg op om de chocomousse klaar te maken
voor ons Breughel festijn ».
https://www.sudinfo.be/id80436/article/2018-10-16/la-publication-du-boss-du-parti-forza-ninovequi-fait-scandale-et-qui-va-le
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16/10 - Davidsterren getekend op een verkiezingsaffiche te Vorst
De verkiezingsaffiche van de kandidaat der gemeentelijke verkiezingen Marc Loewenstein, is het
voorwerp geweest van een daad van vadalisme met antisemitische ondertoon. Een niet geïdentificeerd
person heeft een davidster op het voorhoofd van het protret van de kandidaat getekend alsook op
zijn naam. De affiche was geplakt op de officiële gemeentelijke panelen te Vorst, Jan Baptiste Van
Péstraat. De affiche wer de volgende dag door de gemeetelijke diensten verwijderd.

19/10 - Publicatie met antisemitische karakteristieken op de Facebookgroep “Discussion Politique à
Forest”
Een zekere Gaetan Carlier, PTB kandidaat in de gemeentelijke verkiezingen te Vorst, heeft op de
site BRUZZ.be een artikel gepubliceerd aangaande de DeFI lijsttrekker, Marc Loewenstein, getiteld
“Poging om meerderheid te verbreden in Vorst”.
Deze publicatie werd begeleid met volgend commentaar; « Intussen in Vorst. De saga gaat voor.
Blijkbaar kunnen de Groenen bij ons in Vorst net zo goed tellen. Ze doen een Muyterke. Nu blijkt
dat de MR erbij pakken wat krap is, kloppen ze aan de zionisten en vlamingenhaters van Défi. Dus
nu met alle rechtse partijen…
Klacht werd neergelegd bij de politie (PV n° BR.56.L3.051532/2018).

20/10 - Klacht hoofdens antisemitisme tegen de nationale secretaris van ACOD
Een klacht werd neergelegd tegen de nationale secretaris voor Cultuur bi de vakbond ACOD,
Robrecht Vanderbeeken. Deze laatste beschuldigt de joden van vergiftiging van mensen en van
kindermoorden om organen te oogsten. Hij heeft eveneens geschreven als volgt: “Gaza wordt door
de land-, zee- en luchtblokkade al meer dan 10 jaar uitgehongerd en vergiftigd, kinderen gekidnapt
en vermoord voor hun organen…”
Bron
acod/

:

https://joodsactueel.be/2018/10/18/klacht-voor-antisemitisme-tegen-nationaal-secretaris-

22/10 - Racistische en antisemitische tweet
UNIA werd gevat ten gevolge van de volgende tweet: « aux arabes, aux juifs, aux ritals et aux polaks
et autres sales étrangers et qu’on reste entre vrais belges de souche depuis plus de trois générations. Il
vaut ne pas aller à la Coupe du monde plutôt que d’y aller avec des bougnoules et des nègres » (« aan
de arbieren, de joden, de spaghettivreters, de polaks an andere vuile vreemdelingen en dat we tussen
echte Belgen van pure afkomst blijven sinds meer dan drie generaties. Beter niet naar de wereldbeker
te gaan dan er te gaan met theedoeken en negers »).

30/10 - Antisemitische woorden door een makelaar te Schilde
Tijdens het zoeken naar een huurwoning, zag zich een kandidaat de woning weigeren omwill van het
feit dat hij vrijgezel is en/of omwille van zijn joodse afkomst.
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Se makelaar van de gemeente Schilde zei aan de kandidaat, die met zijn vriendin was, dat de eigenaar
beijkomende solvabiliteitsgaranties wenste. De vriendin in kwestie gaf alle vereiste bewijzen et zijn
moeder was zelfs bereid de borg te betalen. De vriendin zei dat zij haar eigen appartement had, doch
dat zij er niemand kon domiciliëren. De makelaar merkte op dat het leven met mensen van joodse
afkomst niet gemakkelijk was voor een huwelijk.

3/11 - Facebookprofiel, die complotistische theories verpreidt, alsook antisemitische en negationistische
uitingen
UNIA wer gealerteerd door een internetgebruiker, die een Facebookprofiel heeft ontdekt op
naam van een zekere Johnny Dupont, die complotistische theories doorgeeft en antisemitische en
negationistische woorden uit.
https://www.facebook.com/johnny.dupont.503645

5/11 - Antisemitisch commentaar op een artikel gepubliceerd door le Soir
Ten gevolge van de publicatie van een artikel van le Soir mbt sancties van de Verenigde Staten jegens
Iraan, heeft een internetgebruiker antisemitische woorden geuit in zijn commentaar, die luidt als
volgt: « L’objectif des USA est de satisfaire les ambitions de la juiverie mondiale » (« het doel van de
VS is de ambities te bevredigen van de werelwijde jodendom »).

7/11 - Antisemitisch commentaar gezonden op de facebook pagina van « Joods Antwerpen »
Iemand heeft gepoogd een antisemitisch commentaar te publiceren op de Facebookpagina van «
Joods Antwerpen ». Het commentaar had het over joden en ging als volgt: «der lopen der ier veel te
veel rond. had A.H. maar beter zijn best gedaan...». Het werd geweigerd door de beheerder van de
pagina.

9/11 - Antisemitisch commetnaar op Google Business
De Google Business pagina van een podoloog te Sint Genesius Rode heeft verscheidene negatieve
meningen moetene lijden. De podoloog kreeg zodoende een bericht ondertekend “Adolph” en
“adolphhitler@live.be” aansluitend op de antwoorden die hij aan de negatieve meningen verschaf op
gezegde pagina. De politie van Sint Genesius Rode werd hiervoer ingelicht.

13/11 - Negationistische commentaren op de internetsite van la DH
Volgend op een artikel gepubliceerd op de inernetsite van la DH getiteld “Allemagne: à son procès,
un ex-garde de camp nazi dit "sa honte" mais clame son innocence” (Duitsland: op zijn proces geeft
een voormalige bewaker van een nazi kamp blijk van zijn schaamte, maar volhoudt zijn onschuld),
zijn negationistische commentaren verschenen. UNIA werd ingelicht et heeft la DH gecontacteerd,
die ze onmiddellijk heeft weggelaten.

Verslag 2018					Antisemitisme.be					

41

C. Lijst van de incidenten
19/11 - Monument In memoriam van de slachtoffers van de shoah gevandaliseerd te Gent
Op de voovavond van de commemoratie van de Kristalnacht werd het monument ter ere van de
Gentse slachtoffers van de Shoa gevandaliseerd te Gent.

19/11 - Bedreigingen tegen en Joodse koppel te Marchienne-au-Pont
In oktober 2018, een koppel keerde thuis met hun zoon toen de vrouw gedreigd werd door een man
die een pistool uit zijn jak trok en haar zei dat hij een kogel door haar hoofd zou jagen. De man had
zijn slachtoffer reeds een weer daarvoor gedreigd. Thans werd met een vuurwapen geschoten vanuit
een voertuig richting de koppel’s kamer. Sanderendaags werd de huls voor hun huis gevonden. Het
Koppel was reeds in juli het slachtoffer geweest van een antisemitische daad.

20/11 - Verspreiding van racistische en antisemitische publicaties op Twitter, Google+ en Facebook
UNIA werd gevat door een klacht mbt een persoon die via zijn Twitter-, Google+- en Facebookaccounts
verscheidene racistische en antisemitische publicaties verspreidt. Men treft er namelijk een groot
aantal beelden van haakkruisen, Hitler, SS mannen, hitlergroeten, een tekening « notre malheur à
un nom : juif » (ons ongeluk heeft een naam: jood) of de boodschap « l’invasion des juifs à travers
le monde continue » (de wereldwijde invasie der joden gaat voort). Hij heeft evenees een videogram
verspreidt getiteld « Léon Degrelle, le sionisme et les juifs » (Léon Degrelle, het sionisme en de joden),
die aanspoort tot geweld tegen joden. Hij verspreidt eveneens beelden van vuurwapens en blijkt
geweld te glorifiëren.

21/11 - Swastika gegraveerd op een boom in het Zoniënwoud
Tijdens een wandeling in het Zoniënwoud trof een person en haar grootvader, overlevende van de
holocaust, een hakenkruis op een boom gegraveerd

22/11 - Adolph Max atheneum op Google hernaamd Adolphe Hitler atheneum
Het atheneum Adolphe Max werd op Google herdoopt Adolphe Hitler Atheneum. Het incident werd
aan Google gerapporteerd met verzoek tot herstel van de naam

29/11 - Negationiqtische en complotistische uitingen op de internetsite van Démocratie Nationale
De officiele internetsite van “Démocratie Nationale », voorheen genaamd “Front National de
Belgique”, bevat negationistische publicaties, die de 3de Reich verhuldigen, alsook verwijzingen naar
theories van het joodse complot.
http://www.dnat.be/tribune-libre/articles/le-grand-robert-entre-dans-la-grande-histoire
http://www.dnat.be/tribune-libre/articles/le-11-septembre-etait-une-operation-israelienne
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29/11 - Antisemitische berichten ontvange op Facebook
Een facebook gebruiker (niet joods) heeft zich bij UNIA beklaagd ten gevolge van zijn ontvangst
van antisemitische berichten op Facebook. Deze berichten verwezen naar de gaskamers. Hij heeft
onmiddellijk zijn ontevredenheid aan de verzender van het bericht laten blijken, die ermee lachtte.

2/12 - Onbekende man belaagt joodse voorbijgangers
Een onbekende man werd verschillende keren opgemerkt aan de tramhalte ‘Zurenborgstraat’ in
Antwerpen terwijl hij joodse voorbijgangers uitscheldt en bedreigt. De man uitte uit doodsbedreigingen
en stelde zich antisemitisch op. Daarbij zou hij o.a. “ik ga alle joden vermoorden” en “joden moeten
dood” geroepen hebben. De feiten gebeuren steeds zonder aanleiding of uitlokking.
De slachtoffers van deze feiten hebben klacht ingediend tegen onbekende voor de feiten die
plaatsvonden op dinsdag 27/11/2018 en op zondag 02/12/2018.

9/12 - Gevandaliseerde Hanoukia te Brussel
Rabbijn Menachem Margolin had voor het Hanouka feest een Hanoukia op het dak van zijn voertuig
gemonteerd. Gezegde Hanoukia werd door onbekenden gevandaliseerd. Voornoemde rabbijn,
voorzitter van de Eurpese Unie der Joods Organisaties, heeft zich beklaagd bij de Brusselse politie.

18/12 - Negationistische woorden geuit door een student bij een professionele school
Een onderwijzeres docerende op een professionele school heeft melding gemaakt aan UNIA van
nagationistische woorden geuit door een 20 jaar oud student.

20/12 - Antisemitische liederen van FC Brugge supporters
Verscheidene keren, o.a. tijdens ontmoetingen met rivaal RSC Anderlecht (26/08 en 20/12) hebben
FC Brugge supporters antisemitische liederen gezongen. Zo heeft men de volgende uitingen kunnen
horen: "Mijn vader zat bij de commando's, Mijn moeder bij de SS, En samen verbanden ze Joden,
want joden die branden de best".
Reeds in 2017 hadden de leiders van de club de supporters gevraagd niet meer volgende lied in de
tribunes te zingen: "Al wie niet springt is een jood"
Het CCOJB heeft geregeld gereageerd, zowel jegens de clubs als jegens de sportfederaties ivm
antisemitische liederen die tijdens de matchs worden gezongen.
De Brugse club heeft gereageerd op de publicatie van de video als volgt : "Heden is er een videogram
online verschenen dd 26 augustus 2018 waarin antisemitische liederen werden gezongen. Het gaat
over een klein groep, aanwezig tijdens de match Club Brugge- Anderlecht, die deze verachtelijke
woorden hebben verspreid. Enkele dagen na deze ontmoeting, werd Club Brugge van deze feiten
op de hoogte gebracht door haar eigen supporters en stewards. De Club heeft de verantwoordelijke
mensen kunnen identificeren en heeft hen uit haar stadium uitgesloten vooraleer zij tegen hen
gerechtelijke stappen onderneemt.
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De Club veroordeelt handelingen van die aard met kracht en wenst zich daarvan hierbij te distanciëren.
Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar bij Club Brugge".
https://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/fc-bruges/le-chant-scandaleux-des-supporters-dufc-bruges-nos-parents-brulaient-des-juifs-la-ligue-belge-contre-l-antisemitisme-et-le-club-brugescondamnent-5c1a1a2acd70e3d2f7556b03

22/12 - Facebookprofiel die antisemitische en complotistische woorden verspreidt
UNIA werd gevat ivm het profiel van “Louis Désirant”, die racistische en complotistische uitingen
verspreidt, aan de hand van beelden die vermogen aan te tonen dat de joden dieven zijn en dat zij
over de wereld heersen … hij gebruikt systematisch de vermelding “SSioniste”.
https://www.facebook.com/louis.desirant
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