
WAAR VIND JE 
HET MELDPUNT 
DISCRIMINATIE?

Ac Portus 
Keizer Karelstraat 1

9000 Gent

T: 09 268 21 68 
E-mail: meldpunt.discriminatie@gent.be 

www.gent.be/meldpuntdiscriminatie

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Politie Gent, Centrum voor  
gelijkheid van kansen en racismebestrijding en het Meldpunt Discriminatie Gent en Leuven.

v.u. Guy Reynebeau p/a Stadhuis, Botermarkt 1,9000 Gent

FOLDER_KLANTEN_A4_liggend.indd   1 26/09/11   19:28



EEN LEUKE AVOND OP CAFÉ:
Uitgaan moet veilig kunnen. Soms 
staan er portiers bij de deur om ieders 
veiligheid te garanderen. Klanten die 
zichtbaar dronken zijn, kunnen door 
hen geweigerd worden om incidenten 
te vermijden.

WEIGEREN KAN STRAFBAAR ZIJN:
Een horecazaak mag echter niemand 
weigeren op basis van ras, nationali-
teit, huidskleur, geslacht, leeftijd, sek-
suele geaardheid, gezondheidstoe-
stand of handicap. Dat staat duidelijk 
in de antidiscriminatiewetten. Werd je 
toch geweigerd omwille van één van 
deze redenen? Of ken je iemand die 
omwille van deze reden werd gewei-
gerd? Laat het ons weten.

OPGELET!

1. De voorwaarden zijn dat je:

 · Niet dronken was
 · Niet actief betrokken was bij een 
vechtpartij

 · Geen andere klanten lastigviel
 · In deze gevallen mag je immers 
wel worden geweigerd

2. Andere redenen waarom je  
geweigerd mag worden:
Horecazaken mogen een kledingcode 
toepassen of een lidkaart hanteren. 
Deze regels moeten gelden voor elke 
klant. Het Meldpunt Discriminatie 
dringt er op aan deze regels te affiche-
ren. Bovendien moet de regel van toe-
passing zijn op iedereen. 
Een uitbater of portier mag geen iden-
titeitsdocumenten opvragen. Alleen de 
politie mag identiteitsgegevens opvra-
gen. Uitbaters of portiers die het doen, 
zijn in overtreding.

WAT KAN JE DOEN ALS HET TOCH 
GEBEURT?
Voor dingende hulp bel de Politie op 
101. Als de politie niet direct ter plaatse 
kan komen, kan je melding maken van 
het incident op het politiekantoor, voor 
meer info over de wetgeving op de be-
wakingsactiviteiten kan je mailen naar 
bewakingsactiviteiten@politie.gent.be 
(Cel Private veiligheid).

Je kan het probleem ook signaleren 
aan het Meldpunt Discriminatie via 
mail: meldpunt.discriminatie@gent.be 
of via telefoon 09 268 21 68.

WANNEER IS ER VERMOEDELIJK 
SPRAKE VAN DISCRIMINATIE?

 · Als je niet binnen mag omdat er 
geen plaats meer is en je ziet dat 
anderen na jou wel binnen mogen;

 · Als de portier aangeeft dat hij klan-
ten zonder lidkaart niet mag bin-
nenlaten en je ziet dat anderen bin-
nen mogen zonder lidkaart;

 · Als jij vraagt waarom jij niet binnen 
mag en de portier je geen gegronde 
reden kan geven;

 · Als de uitbater weigert een rede-
lijke aanpassing aan te brengen zo-
dat je ook met een rolstoel toegang 
hebt tot de zaak.

DIRECTE OF INDIRECTE  
DISCRIMINATIE
Discriminatie kan direct of indirect. 
Een voorbeeld van directe discrimina-
tie: iemand wordt de toegang gewei-
gerd omwille van zijn of haar huids-
kleur.

Bij indirecte discriminatie ondervind 
je een nadeel van een schijnbaar neu-
trale maatregel. Een voorbeeld: een 
restaurant laat geen honden toe in 
de zaak. Een blinde persoon met een 

blindgeleide hond heeft hierdoor geen 
toegang tot het restaurant.

WAT KAN JE BEST DOEN ALS JE  
GEWEIGERD WERD?

Reageer, of je nu slachtoffer bent of 
getuige.

 · Informeer je over de toelatings-
voorwaarden van de zaak: zijn 
er regels voor kledij? Moet je 
een lidkaart hebben? Wat zijn de 
voorwaarden om die lidkaart te 
krijgen? Is er een huisreglement?

 · Vraag of de portier kan uitleggen 
waarom je niet binnen mag.

 · Als er fysiek geweld was met 
lichamelijke letsels, vraag dan aan 
de dokter of hij daar een medisch 
attest wil voor geven.

 · Onthoud wat er werd gezegd en 
contacteer het Meldpunt Discrimi-
natie. Indien we meerdere verhalen 
krijgen over dezelfde zaak, staan 
we sterker om maatregelen te 
nemen.

Het Meldpunt zal nooit stappen zetten 
zonder jouw toestemming.
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