
 

1 

 

Handleiding 
voor 

BDS activisten
 



 

 

Inleiding 
 
Met deze handleiding willen we individuen en groepen ondersteunen bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de opvolging van BDS-acties tegen de bezetting, apartheid en de onderdrukking 
van de Palestijnen door Israël.  
BDS staat voor: 
Boycot: economische, sportieve, culturele, academische, ... boycot; 
Divestment: het terugtrekken van investeringen uit Israël en Israëlische bedrijven; 
Sanctions: politieke sancties. 

Op de volgende vragen formuleren we een antwoord: 
Vorming: waarom voeren we BDS-acties? 
Draaiboek: hoe bereid ik een actie voor? 
Actievormen: welke soorten BDS-acties kunnen we voeren? 
Juridisch: wat zijn mijn rechten en plichten als actievoerder? 
 
Deze handleiding is niet af! Naarmate de BDS-campagne vordert, zal ze bijgewerkt en aangevuld 
worden. Feedback, suggesties en aanvullingen zijn zeer welkom! Mail ze naar 
secretariaat@palestinasolidariteit.be  
 
 
BDS 
Palestina Solidariteit vzw 
 
 
 

 

mailto:secretariaat@palestinasolidariteit.be
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1. Vorming: waarom voeren we BDS-acties? 

Waarom een consumentenboycot? 

Een boycot geeft een krachtig signaal 

● Het is een instrument voor individuele consumenten om hun verantwoordelijkheid op te nemen 
en in actie te schieten. 

● Het is een signaal aan de Israëlische politici: politieke eisen kracht bijzetten door economische 
druk. 

● Het is een signaal aan winkels en bedrijven die Israëlische producten verkopen om hun te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid en dat ze door ethisch te handelen mee een oplossing kunnen zijn. 

● Het is een signaal aan de Belgische en Europese politici: aantonen dat België en Europa wel 
degelijk over instrumenten beschikken om Israël onder druk te zetten, maar die niet inzetten. 

 
Reële impact 

● Een economisch effect op Israël is pas voelbaar als de campagne op grote schaal (België > Europa 
> wereldwijd) wordt gevoerd. Het Zuid-Afrikaanse voorbeeld heeft aangetoond hoe belangrijk 
een boycot kan zijn.  

● Mobliliserend en sensibiliserend effect: uitleg bij het waarom van de boycot zet mensen aan het 
denken. Doordat mensen kritisch leren denken en handelen vergroot je internationale 
solidariteit en het bewustzijn dat we elk ook als individu een deel van de oplossing zijn. 

 
De Palestijnse civiele maatschappij is vragende partij 

Meer dan 170 organisaties uit het Palestijnse middenveld tekenden op 9 juli 2005 – de eerste 
verjaardag van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de illegaliteit van de Muur 
– een oproep tot boycot, de-investering (divestment) en sancties. Alleen sterke internationale 
druk kan Israël ertoe dwingen om zijn verplichtingen onder het internationaal recht na te leven. 

 Platformtekst: https://www.bdsmovement.net/call , Nederlandse vertaling p. 16.  
De boycot is niet gericht tegen de Joodse gemeenschap of individuele Israëli in België of in het 
buitenland. 

We richten ons wel tegen de politiek van de staat Israël die met de bezetting van de Palestijnse 
gebieden, de bouw van de nederzettingen en de Apartheidsmuur, de repressie tegen de 
Palestijnse bevolking, apartheid, VN-resoluties en het internationaal recht ongestraft naast zich 
neerlegt. 

 
Boycot is een MIDDEL, geen doel op zich 

Zodra Israël de internationale rechtsregels toepast, zullen de boycotacties stopgezet worden. 
 
 

Waarom divestment-acties? 

Directe betrokkenheid bij de bezetting 

Sommige bedrijven hebben commerciële belangen in de bouw van de illegale nederzettingen 
en/of de Apartheidsmuur (bv. G4S), in de militaire bezetting (bv. Caterpillar, Barco, Volvo, HP,…), 
in de landbouwactiviteiten in de kolonies (bv. Mehadrin) enz. Deze bedrijven verdienen geld aan 
de landroof en de bezetting van de Palestijnse gebieden. 

https://www.bdsmovement.net/call
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In februari 2020 publiceerde de VN een lijst van bedrijven actief in de illegale kolonies op de 
West Bank, hier kan u de lijst nakijken. 

 
Commerciële belangen in Israël 

Heel wat buitenlandse bedrijven hebben vestigingen en/of investeringen in Israël. Omgekeerd 
zijn ook heel wat Israëlische bedrijven internationaal actief. Beide financieren ze een regime dat 
zijn Palestijnse burgers discrimineert, dat de Palestijnen in de Bezette Gebieden zwaar 
onderdrukt en dat de Palestijnse vluchtelingen de terugkeer en compensatie voor geleden 
verlies ontzegt, Garden Gourmet en Sodastream zijn bekende consumenten producten. 

 
Economische druk van binnenuit opvoeren 

Als voldoende bedrijven hun investeringen uit Israël terugtrekken of er voorwaarden zoals 
respect voor de mensenrechten aan koppelen, zal het racistische en koloniale Israëlische regime 
uiteindelijk bezwijken, zoals ook het Apartheidsregime in Zuid-Afrika het uiteindelijk heeft 
begeven. 

 
 

Vorming over Palestina en de BDS-campagne? 

Wil je voor je actiegroep en/of voor een ruimer publiek een infoavond organiseren over het Israëlisch-
Palestijns conflict en over de BDS-campagne? Dan kan je: 
● een spreker reserveren  
● een educatief spel reserveren 
● BDS materiaal,… 
via: 
Palestina Solidariteit  vzw 
Vierwindenstraat 60 
1080 Brussel 
seccretariaat@palestinasolidariteit.be 
 
Op  https://palestinasolidariteit.be/wat-is-bds/  meer info over BDS. 

../../20200730_lijst%20VN%20bedrijven%20west%20bank.pdf
https://palestinasolidariteit.be/wat-is-bds/
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2. Draaiboek: hoe bereid ik een actie voor? 

Voorbereiding 

Keuze actie en doelwit 
Overleg met je groep wanneer je waar welke actie met welk(e) doel(en) wil ondernemen: 

o Welk(e) doel(en): 
Wat willen we met de actie bereiken? Het is erg belangrijk je doelstelling(en) duidelijk af te 
bakenen! Zo teken je immers de krijtlijnen voor je actie. 

o Welke actie: 
Promotie consumentenboycot, divestment-actie, ludieke of directe actie, 
sensibiliseringsactie (bv met een stand in een drukke winkelstraat), ... 

o Waar: 
Aan een warenhuis (Colruyt, Delhaize, Carrefour, Lidl, AH, Jumbo, …), een bedrijf dat in 
Israël investeert (bv AXA, PUMA, …), een politieke instelling (bv het Europees parlement), ... 

o Wanneer: 
Kies een geschikte datum: een symbolische datum (bv 15 mei Nakba herdenkingsdag), een 
praktische datum (bv op een zaterdag zodat er voldoende vrijwilligers kunnen deelnemen 
aan de actie). 
 

→Je kan uiteraard ook alleen actievoeren; Je supermarkt/bedrijf/politici/artiesten 
schrijven/aanspreken, iets schrijven en delen op sociale media. Je kan steeds Palestina Solidariteit 
contacteren als je ergens hulp bij nodig hebt! 
 

Coördinatie 
o Wie zal alles coördineren, het overzicht over het geheel behouden en erover waken dat alle 

taken worden ingevuld en alles tijdig klaar is? 
o Wie vult het draaiboek in? In het draaiboek moet zoveel mogelijk informatie staan over het 

verloop van de voorbereiding, de actie zelf en de ‘nawerking’: alle taken met hun timing en 
wie ze uitvoert (mét gsm-nummers van sleutelpersonen!). 

 
Locatieverkenning 
Het is altijd nuttig de plaats waar je gaat actievoeren vooraf te verkennen en soms kan het nodig zijn 
er foto’s van te nemen, bv om samen te kunnen bepalen hoe de opstelling van de actievoerders 
moet zijn, waar een spandoek moet hangen, ... 

 
Actiemateriaal 

o Welk materiaal is er nodig? 
o Hoeveel actievoerders heb je nodig? 
o Wie zorgt voor wat? 
o Wanneer en waar wordt er geknutseld? Door wie? 
o Een try-out kan nuttig zijn om te testen of alles naar behoren werkt en om ervoor te zorgen 

dat iedereen goed voorbereid is op zijn taak. 
 

Mobilisatie 
o Wanneer? 

Hoe vlugger je ermee begint, hoe meer mensen je kan bereiken. Het geeft je ook de 
mogelijkheid je oproep te herhalen zodat minder mensen de boodschap zullen missen. Als je 
er op rekent dat ook andere organisaties mobiliseren voor je actie, moet je er zeker tijdig 
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mee beginnen. Informatie doet er immers soms lang over om tot bij de medewerkers en/of 
achterban te geraken, zeker in (grote) vrijwilligersorganisaties. 
Hoe? 

● Via mail, flyer, affiche, telefonisch, via contactpersonen, sociale media, live op 
vergaderingen van andere organisaties, ... 

● Voor sommige acties werk je best met inschrijvingen (bv rollenspel, flashmob) en 
geef je tussentijds door hoeveel mensen al ingeschreven zijn en hoeveel je er nog 
nodig hebt. 

Wie? 
● Om flyers uit te delen aan een warenhuis en er met een spandoek te staan, volstaat 

een kleine groep actievoerders. 
● Om een doorgang tot een bedrijf te blokkeren, doe je best een beroep op 

actievoerders die vertrouwd zijn met geweldloze weerbaarheid en die discreet 
omspringen met de informatie over de actie. 

● ... 
 

Welke info? 
Geef altijd duidelijk de dag en datum, begin- en eind uur, plaats van afspraak (in vele 
gevallen bij voorkeur niet de plaats van de actie zelf, wel in de buurt), contactpersoon met 
e-mail en tel./gsm, het doel en een korte, wervende oproep met een omschrijving van de 
actie. 
 

Pers en info 
o Pers mobiliseren: 

● Persbericht verspreiden bij regionale en/of nationale pers; eventueel herhalen: drie 
weken, één week en één dag voor de actie. 

● Telefonisch contact opnemen met de pers kort na het versturen van het persbericht. 
● Na de actie kan je het persbericht opnieuw sturen met fotomateriaal en een 

actieverslag. 
● Vergeet zeker ook niet sociale media in te schakelen! 

o Infomateriaal om tijdens de actie uit te delen: 
● Flyer met uitleg voor personeel/voorbijgangers. 
● Flyer met briefing voor actievoerders. 
● Persmap. 

o Aanvraag actie bij het gemeente- of stadsbestuur nodig/nuttig of net niet? 
o Brief aan en/of contacten met directie/bevoegde instanties/... 
o Eigen fotograaf/filmer? 

 
 

De actie zelf 

Aankomst actievoerders 
o Op plaats van afspraak, best anders dan plaats van de actie, maar wel in de buurt (zo niet 

moet je vervoer regelen om naar de actieplaats te gaan). 
o Exact uur afspreken. 
o Desgevallend traject (ook met openbaar vervoer) naar plaats van afspraak vooraf doorgeven 

aan actievoerders 
o Afspreken wie de actievoerders waar opvangt, bv aan een treinstation. 
 

Briefing 
o Inhoudelijk: 
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● Noodzakelijke achtergrondinfo. 
● Wat willen we met deze actie bereiken? Wat is het doel ervan? 
● Waarom kiezen we voor deze actievorm? 

o Praktisch: 
● Wat is de timing van de actie? Wanneer is ze gedaan? Wie geeft het ‘eindsignaal’? 
● Taakverdeling: wie doet wat? OPGELET: alle deelnemers moeten een taak hebben! 

Waak erover dat er geen dood moment valt! 
● Afspraken over gedrag: wel of geen geweldloze weerstand tegen politie, 

veiligheidspersoneel, ...; altijd beleefd blijven; ... 
● Wie ruimt wat op na afloop van de actie? Wie vervoert wat waarheen? 

● Wanneer en waar is de debriefing? 
 

Vervoer materiaal 
o Hoe? 

Met auto(’s), (gehuurde/gedeelde) bestelwagen, mee met de actievoerders, ... 
o Wie is verantwoordelijk? Wie vervoert het? 
o Wanneer moet het waar vertrekken? Het moet ten laatste gelijktijdig met de actievoerders 

ter plekke zijn, soms best al eerder. 
o Wat? 

Speciaal voor de actie vervaardigd actiemateriaal, megafoon, vlag(gen), hesjes, 
warme/koude drank en bekers en eventueel eten voor de actievoerders, persmappen, 
flyers, evaluatieformulieren (om de actie te evalueren, nadien via mail versturen!), ... 

 
Sleuteltaken 

o Coördinator; soms meer dan één omdat er op verschillende locaties tegelijk actiegevoerd 
wordt of omdat er verschillende deelgroepen actief zijn of ... 

o Contactpersoon politie, veiligheidspersoneel 
o Persverantwoordelijke 
o Woordvoerder voor publiek (kan dezelfde zijn als de persverantwoordelijke) 
o Sociale media verantwoordelijke 
o Fotograaf/cameraman 

 
Tips 

o Bezin je vooraf goed over de opstelling en inkleding van de actie als je de pers uitnodigt! Wat 
is mediageniek? 

o Let op de ‘details’! Hangt het spandoek strak? Draagt iedereen een actie-T-shirt? 
o ... 

 
 

Nawerking 

Debriefing 
Onmiddellijk na de actie wordt er verslag uitgebracht en geëvalueerd, in het ideale geval met alle 
actievoerders samen op een droge, warme locatie waar iets te eten en te drinken is. 

o Verslag: 
● Welke pers is er op afgekomen? 
● Wat zei de directeur, de politie, ...? 
● Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend? 
● Wat waren (de) reacties van de voorbijgangers? 

o Evaluatie: 
● Laat eerst de actievoerders vertellen hoe ze de actie ervaren hebben! 
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● Probeer dan de actie systematisch te evalueren. 
● Verzamel de evaluatieformulieren (als je schriftelijk laat evalueren). 

o Wanneer is de volgende actie en hoe verloopt de campagne verder? 
 

Pers en info 
o Verstuur de dag van de actie zelf een persbericht met het resultaat van de actie. 
o Verslag mailen naar alle actievoerders en deelnemende organisaties. 
o Persreacties bundelen (ook vooraf afspreken wie dat zal doen!) en ze rondsturen naar de 

actievoerders en deelnemende organisaties. 
o Petities en/of brief sturen naar de directie van het bedrijf/warenhuis/... 
o Stuur ook foto’s en een kort verslagje naar BDS internationaal, het kan anderen inspireren 

om ook een actie op te zetten…info@bdsmovement.net 

mailto:info@bdsmovement.net
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3. Actievormen: welke soorten BDS-acties kunnen we voeren? 

Materialen 

● Boycotpamfletten, -affiches en -petities (gericht aan de warenhuizen Carrefour-GB, Colruyt, Hema, 
AH, Jumbo, Lidl en Delhaize) kan je terugvinden op de website van Palestina Solidariteit,  
https://palestinasolidariteit.be/campagnes/ of je kan contact opnemen met het secretariaat; 
secretariaat@palestinasolidariteit.be.  

 
“pestzegel” (1 stuk): 

 
 
Palestina Solidariteit  vzw 
Vierwindenstraat 60 
1080 Brussel 
secretariaat@palestinasolidariteit.be  
 
 

 

Actievormen 

Boycot: 
o Aan/in de vestigingen van de warenhuizen: 

▪ Petities laten ondertekenen door klanten 
▪ Pamfletten uitdelen aan klanten 
▪ Pestzegels kleven op Israëlische producten 
▪ Al dan niet met boycot-T-shirt aan als ‘ontradingsteam’ postvatten bij de Israëlische 

producten en klanten trachten te overhalen ze niet te kopen  
▪ (Individueel) als klant Israëlische producten mee naar de kassa nemen en daar dan 

verwonderd uitroepen: “Oei, dat komt uit Israël. Dan moet ik het niet hebben!” Luid 
genoeg zodat ook andere klanten het horen, maar wel beleefd en geloofwaardig 
blijven! 

https://palestinasolidariteit.be/campagnes/
mailto:secretariaat@palestinasolidariteit.be
mailto:secretariaat@palestinasolidariteit.be
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o Certificaten uitreiken aan winkels/warenhuizen die geen producten uit Israël verkopen. 
o Boycotaffiches verspreiden, bv in handelszaken, bij sympathisanten, aan je venster ... 
o Acties bij Israëlische bedrijven. 
o Op groenten-, fruit- of bloemenveiling met spandoek en megafoon boycot Israël promoten 

bij de producten uit Israël. 
o Een kort toneelstuk in de winkel of flashmob 
o … 

 
Divestment: acties bij bedrijven die investeren in Israël. 

 
Sancties: dit zijn acties rechtstreeks gericht aan politici, bijvoorbeeld met de eis om het EU-
associatieakkoord met Israël op te schorten, om geen wapenhandel te voeren met Israël, om de 
NAVO-samenwerking met Israël stop te zetten, ...  

 
Andere acties 

o Bekende personen en/of organisaties vragen of ze de platformtekst (zie bijlage) willen 
onderschrijven: dat kan via de website www.palestinasolidariteit.be  of via een mail naar het 
secretariaat: secretariaat@palestinasolidariteit.be . Volg wel op of wie toezegt ook werkelijk 
ondertekent! 

o Bedrijven hebben altijd een ethische code waarin ze vermelden hoe ze bijvoorbeeld 
mensenrechten vooropstellen en ze altijd alles binnen de wet doen, spreek hen aan op hun 
eigen woorden!  

 
 
 

http://www.palestinasolidariteit.be/
mailto:secretariaat@palestinasolidariteit.be
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4. Juridisch: wat zijn mijn rechten en plichten als actievoerder? 

Algemene opmerkingen 

● Gevolgen na de actie kunnen er enkel zijn als je de strafwet overtreden hebt of regels uit het 
gemeentelijk politiereglement waarop administratieve sancties gezet zijn. Een 
administratieve aanhouding is mogelijk door de politie louter om iets dat naar hun oordeel 
de orde verstoort, te doen ophouden. Dit betekent op zich nog niet dat de gearresteerde 
een overtreding heeft begaan en vervolgd zal worden, hoogstens dat die voor max 12u 
vastgehouden kan worden. Het komt ook niet op het strafblad. 
Het is dus belangrijk de schrik voor een arrestatie bij actiedeelnemers wat te milderen. Een 
administratieve aanhouding behoort altijd tot de mogelijkheden en hangt van de 
beoordeling en het humeur van eventuele aanwezige politieagenten af. 
Om de risico's op vervolging te beoordelen moet je naar de strafwet en het gemeentelijk 
politiereglement kijken. 

● Een overtreding begaan betekent nog niet dat je er ook voor vervolgd wordt. Het is aan de 

procureur om na een onderzoek een beslissing tot vervolging in te stellen. Hier zit dus een 
grote grijze zone, waarbij de procureur heel wat overtredingen seponeert, omdat het niet de 
moeite loont om ze te vervolgen. Deze beoordeling kan gesteund zijn op de werklast voor de 
rechtbanken, schade aan slachtoffers maar ook de maatschappelijke context van de 
overtreding. Voor politieke actie is hier in de praktijk meer ruimte dan uit de rechtsregels 
blijkt. 

● Een ander risico zijn schade-eisen. Hiervoor hoef je geen strafrechtelijke overtreding te 
hebben begaan. De schade moet een gevolg zijn van jouw 'foutief' gedrag. De fout is hier 
een veel rekbaarder begrip. 
Deze schade kan opgeëist worden in een eventuele strafrechtelijke procedure tegen 
activisten. Als de procureur geen vervolging instelt, dan moet diegene die schade geleden 
heeft zelf een procedure instellen voor de burgerlijke rechtbank en daarbij alle bewijzen 
aanbrengen. In de praktijk is dit een behoorlijk hoge drempel. 

 
 

Concreet 

Hieronder gaan we na welke rechtsregels overtreden kunnen worden bij verschillende concrete 
acties. Hanteer deze analyses met de nuances uit bovenstaande opmerkingen. Zoals gezegd is er 
een grijze zone, het overtreden van een rechtsregel staat niet automatisch gelijk met een 
gerechtelijke vervolging. 
 
1. Aan/in de vestigingen van de warenhuizen: 

a. Petities laten ondertekenen door klanten 
b. Pamfletten uitdelen aan klanten 

Hierbij moet je een onderscheid maken wanneer je dit doet op openbaar domein (bv. op het 
voetpad), waar het politiereglement geldt, of op privé-domein (bv. op het parkeerterrein voor 
de ingang van het warehnhuis). 
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Openbaar domein: op zich is pamfletten uitdelen of petities laten ondertekenen niet verboden. 
Als je dit met een groepje doet, kan dit wel als een betoging of samenscholing aangezien 
worden. De meeste politiereglementen stellen sancties op het houden van een betoging zonder 
voorafgaande toestemming van de burgemeester. 
Al zijn er behoorlijk wat vragen bij de legaliteit van dit soort reglementen te stellen, kun je best 
nagaan of het aangewezen is of voor een bepaalde actie best toestemming aan de gemeente 
wordt gevraagd of niet. Toestemming vragen betekent echter ook je schikken naar de 
beperkingen die je opgelegd worden. 
In de praktijk is zelden vervolging ingesteld voor het houden van een betoging zonder 
toestemming. Wel worden in Brussel af en toe administratieve sancties toegepast. 

Privé-domein: je begaat met deze acties geen overtreding. Wel kan de warenhuisuitbater eisen 
dat je ophoudt en je van het terrein laten zetten door de security of door de politie. De eigen 
security mag je niet met geweld van het terrein zetten. Daarvoor moeten ze de politie erbij 
halen. Wel kunnen ze je activiteiten verhinderen. Dit onderscheid is wel nogal theoretisch: in de 
praktijk zal bij acties in het grootwarenhuis de security niet wachten op de politie, maar zal ze 
voor acties op de parking met veel actievoerders wel de politie erbij roepen. 
 

c. Pestzegels kleven op Israëlische producten 

Art.  528 Sw. Elke vernieling, elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, 
gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank of met een van 
die straffen alleen. (boete nu: 130 - 2500 euro / de maximumstraffen zijn nogal theoretisch) 

Deze strafbaarstelling stelt als bijkomende vereiste dat de beschadiging gepaard is gegaan met 
geweld of bedreiging. Het louter zegeltjes plakken op producten is dus niet strafbaar. 
Wel kan je je, wanneer het warenhuis lucht krijgt van je actie, aan behoorlijk kwade reacties 
verwachten. Bereid je activisten dus best goed voor om hiermee om te gaan. (Een activist die uit 
de bol gaat, kan grotere problemen veroorzaken.) 
Het valt ook te verwachten dat de security bij dit soort actie onmiddellijk optreedt en dat de 
politie erbij gehaald wordt. De politie zal vaak het zekere voor het onzekere nemen en dus 
arresteren en een onderzoek starten. Zoals gezegd staat dit niet gelijk aan ook daadwerkelijk 
vervolgd worden later. 

Er moet wel rekening gehouden worden met eventuele schade-eisen, bv. de kosten om alle 
zegels te verwijderen om de producten weer verkoopsklaar te maken of eventueel de kost van 
de producten zelf. Opnieuw staat eisen niet gelijk met gelijk krijgen, maar probeer het risico wat 
te minimaliseren (bv. maak het product niet onbruikbaar) en let erop dat de deelnemers geen 
verklaringen tegenover de politie afleggen over wie verantwoordelijk is. 
 

d. Al dan niet met boycot-T-shirt aan als ‘ontradingsteam’ postvatten bij de Israëlische 
producten en klanten trachten te overhalen ze niet te kopen 

Je begaat geen enkele overtreding en je staat dus niet bloot aan gerechtelijke vervolging. Wel 
kan het grootwarenhuis je actie stoppen en je buiten zetten. 
 
 
2. Toegang tot een (Israëlisch) bedrijf blokkeren (divestment-actie). 
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Het is van belang erop te letten of je op de openbare weg aan het blokkeren bent of op privé-
terrein. Het blokkeren van de openbare weg is strafbaar: 
Art.  406. Met (opsluitingvan vijf jaar tot tien jaar) wordt gestraft hij die kwaadwillig het verkeer 
op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enige handeling die een 
aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel, of door enige andere 
handeling die het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die 
ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen. 
  Buiten de gevallen van het vorige lid wordt met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 
maanden, en met geldboete van zesentwintig frank tot duizend frank gestraft hij die kwaadwillig 
het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enig voorwerp 
dat een belemmering voor het verkeer met of voor het gebruik van vervoermiddelen uitmaakt. 
  Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig 
frank tot vijfhonderd frank wordt gestraft hij die, door enige andere handeling, kwaadwillig het 
verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg, belet. 
Vermenigvuldig het getal in frank met 5, dan heb je de huidige boete in euro. 

Het blokkeren van een toegang op privé-domein is niet strafbaar, zelfs als daardoor een file op 
de openbare weg ontstaat. Let wel op het al te creatief gebruiken van de omheining en 
toegangspoorten bij je blokkade; het vernielen van een omheining is op zich al een misdrijf. 
Dit is een algemeen antwoord. Let erop of er geen speciale regelingen gelden, bv. op luchtvaart- 
of haventerreinen. 
 
Dit betekent niet dat je zomaar kan blijven zitten. Het is aan de politie (onder bevel van de 
burgemeester) om te beoordelen of ze deze ordeverstoring laat gebeuren of niet.  
In theorie kan bij een succesvolle blokkade die het bedrijf stillegt en economische schade doet 
leiden, door het bedrijf schadevergoeding geëist worden. 
 
 
3. Op groenten-, fruit- of bloemenveiling met spandoek en megafoon boycot Israël promoten 

bij de producten uit Israël. 

 Art.  313 Sw. Zij die, door samenscholing en door geweld of bedreiging, de openbare orde op 
markten of in graanhallen storen met het oogmerk om plundering uit te lokken, of alleen maar 
om de verkopers te dwingen hun waren van de hand te doen tegen een lagere prijs dan die 
welke uit vrije mededinging zou ontstaan, worden gestraft met gevangenisstraf van drie 
maanden tot twee jaar. 
  De hoofden of aanstokers worden gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar. 

  Art. 314 Sw. Zij die bij toewijzingen van de eigendom, van het vruchtgebruik of van de huur van 
roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van 
enige dienst, de vrijheid van opbod of van inschrijving door geweld of bedreiging of door 
schenkingen of beloften of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmeren of storen, 
worden gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 
honderd frank tot drieduizend frank. 

Het laatste artikel is heel breed en spreekt ook van storen, dus het zou tegen een dergelijke 
actie gebruikt kunnen worden. Anderzijds is er sprake van een 'frauduleus middel', wat ruimte 
geeft voor de verdediging. Nogmaals, dit is de theorie. Je moet volgens mij al heel ver gaan voor 
een procureur een protest-actie op deze basis vervolgt, maar het kan. Best kijk je ook eens na of 
er een gemeentelijke marktreglementering is. 



BDS – Boycot Desinvestering Sancties 
 

13 

 

Los van eventuele vervolging kan je natuurlijk buitengezet worden door security en politie om 
de veiling zijn 'normale, ordelijke verloop' te laten kennen. Dit is gelijkaardig aan de 
afradingsacties in de grootwarenhuizen. 
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BIJLAGE 1: platformtekst BDS 

 

Platformtekst voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël 

 

Sinds 1967, al bijna 40 jaar lang, bezet Israël de Palestijnse Westelijke Jordaanoever (inclusief 
Oost-Jeruzalem), de Gazastrook en de Syrische Golanhoogte en blijft het er zijn nederzettingen 
voor joodse kolonisten uitbreiden. Het bezette Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte zijn al 
geannexeerd, nu worden met de Muur de facto belangrijke grote delen van de Westelijke 
Jordaanoever bij Israël ingelijfd. Terwijl de nederzettingen in de Gazastrook in augustus 2005 
werden ontruimd, breidden die op de Westelijke Jordaanoever verder uit. De staat Israël is in 
1948 opgericht op voornamelijk etnisch gezuiverd land - gezuiverd van zijn Palestijnse 
eigenaars. Vandaag zijn de meeste Palestijnen vluchteling, de meerderheid van hen is zelfs 
staatloos. Ook tegenover zijn eigen Arabisch-Palestijnse burgers voert Israël nog altijd een 
politiek van systematische discriminatie. 
 
Israël maakt zich hiermee voortdurend schuldig aan schendingen van het Internationaal Recht. 
Sinds 1948 hebben talrijke VN-resoluties het koloniale en discriminerende beleid van Israël 
illegaal verklaard en opgeroepen tot uitvoering van die resoluties. Op 9 juli 2004 werd de Muur 
die Israël op bezet Palestijns gebied bouwt evenals alle nederzettingen illegaal verklaard in het 
Advies van het Internationaal Gerechtshof, maar Israël negeert het daaruit voortgekomen VN-
besluit van 20 juli 2004 en blijft gewoon verder bouwen. Internationale bemiddeling en 
vredesbesprekingen zijn onvoldoende gebleken om van Israël respect voor het internationaal 
humanitair recht en de mensenrechten af te dwingen, en de bezetting en verdrukking van het 
Palestijnse volk te doen eindigen. 
 
Toch heeft de internationale gemeenschap in het verleden al de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om onrecht te bestrijden, zoals in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Diverse 
vormen van boycot, het terugtrekken van investeringen en politieke sancties steunden toen de 
strijd van de Zuid-Afrikanen tegen Apartheid en gaven zo blijk van internationale solidariteit bij 
het consequent hanteren van  morele maatstaven en verzet tegen onrechtvaardigheid en 
onderdrukking.  
 
Verschillende vertegenwoordigers van de Palestijnse burgermaatschappij hebben organisaties 
uit het internationale maatschappelijk middenveld en bewuste burgers over de hele wereld 
opgeroepen tot een breed gedragen boycot en initiatieven van desinvestering tegen Israël, 
gelijkaardig aan die tegen het voormalige Apartheidsregime in Zuid-Afrika. We scharen ons 
hierachter en doen daarbij een beroep op elke bewuste burger om bij de eigen staat te pleiten 
voor embargo’s en sancties tegen Israël. Daarbij doen we een oproep aan elke individuele 
consument om zelf een voorbeeld te stellen en niet langer Israëlische producten te kopen. 
 
Dit is een  geweldloze actie die moet doorgaan tot Israël zijn verplichtingen nakomt, het 
onvervreemdbare recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk erkent en zich volledig aan 
de internationale rechtsregels houdt. We eisen dat Israël: 

● de bezetting en kolonisatie van alle Arabisch land dat het sinds 1967 bezet, beëindigt en 
de Muur ontmantelt conform het advies van het Internationaal gerechtshof. 
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● het fundamentele recht op volledige gelijkheid van de Arabisch-Palestijnse burgers van 
Israël erkent; 

● het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en 
eigendommen en het recht op compensatie –zoals vastgelegd in VN-resolutie 194- 
respecteert, beschermt en bevordert. 

 
Deze tekst is gebaseerd op de oproep tot boycot, desinvestering en sancties tegen Israël van 9 
juli 2005, onderschreven door Palestijnse politieke partijen, vakbonden, verenigingen, coalities 
en organisaties, die de 3 belangrijkste groepen van het Palestijnse maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen: Palestijnse vluchtelingen, Palestijnen onder bezetting en Palestijnse burgers 
van Israël. 
 
© 
Oorspronkelijke Engelse tekst gepubliceerd in:  
“Al Majdal”, driemaandelijks tijdschrift van Badil Resource Center for Palestinian Residency and 
Refugee Rights, Betlehem, nr, 26, zomer 2005, p. 61-62 
www.badil.org  
 
Vertaling: Tiene Holvoet 
Bewerking: Soetkin Desmet, Tobias Van Os, Ine Pieters, Wim Lankamp 

http://www.badil.org/
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BIJLAGE 2: begeleidende brief bij platformtekst voor ondertekenaars 
 
 
Beste, 
 
Bent u begaan met  het probleem van de Palestijnen en bent u niet akkoord met de aanpak van 
de Israëlische regering in dit conflict? 

Palestina Solidariteit vzw, ijvert in ons land voor een rechtvaardige oplossing van dit conflict. 
Daarom geven we hierover informatie, doen we bewustmakingsacties naar het publiek en 
proberen we onze eigen overheid te overtuigen een duidelijk standpunt in te nemen. 

Maar we proberen ook een rechtstreekse impact te hebben op het beleid van de Israëlische 
regering: we geven actief gehoor aan de oproep van bijna tweehonderd Palestijnse organisaties 
die u in bijlage vindt.  Ze vragen om Israël te boycotten, om sancties te nemen tegen Israël en 
om kapitaal terug te trekken uit bedrijven die in Israël opereren. 

Palestina Solidariteit vzw voert vooral campagne rond de boycot1 van producten uit Israël. Dit 
naar analogie met de boycot van fruit en groenten uit Zuid-Afrika tussen 1985 en 1989. Die 
campagne heeft ertoe geleid dat het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime ten val is gekomen. Met 
de boycot van fruit en groenten uit Israël willen we druk zetten op de Israëlische regering omdat 
er op politiek vlak te weinig gedaan wordt tegen de Israëlische bezetting van Palestina. 

De boycotacties groeien elk jaar. Om onze campagne meer slagkracht te geven, zoeken we 
morele ondersteuning bij organisaties en bekende personen. De minimale ondersteuning die we 
zoeken is de ondertekening van bijgaande oproep van de Palestijnse organisaties. We zullen de 
namen van de ondertekenende organisaties of bekende personen vermelden in onze externe 
communicatie. 

 
Hopelijk wil u door uw handtekening en/of die van uw organisatie deze acties ten voordele van 
Palestina meer slagkracht geven. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Palestina Solidariteit vzw 
Vierwindenstraat 60 
1080 Brussel 
secretariaat@palestinasolidariteit.be 
www.palestinasolidariteit.be 

 
1 Op internationaal niveau zijn er organisaties die zich bezighouden met boycot op andere 

terreinen: cultureel, sportief, wetenschappelijk, ... Als u daar interesse voor heeft, kunnen we u  

daarover informatie bezorgen. 
 

mailto:vpk@vlaamspalestinakomitee.be
http://www.boycotisrael.info/
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BIJLAGE 3: voorbeeld van actie-aanvraag 
 
 

Brussel, 15 februari 2020 
 
 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Stad Leuven 
Boekhandelstraat 2 
3000 Leuven 

 
 
Aanvraag voor toelating om een happening te organiseren op het Ladeuzeplein in het kader van de 
Internationale Dag van de Fair Trade op 15 mei van 13 tot 17 uur. 
 
Geachte dames, 
Geachte heren, 
 
Deze brief gaat uit van de Leuvense Oxfam-Wereldwinkels en Vredeseilanden. 
 
Op 15 mei, Internationale Dag van de Fair Trade, willen we een lange koffietafel op het Ladeuzeplein 
zetten. Onder het motto Mag het wat meer zijn? brengen we het belang van stabiele prijzen voor 
landbouwproducten onder de aandacht van beleidsmakers en de publieke opinie en versterken we de 
stem van Afrikaanse boeren op de internationale fora. Daarnaast vragen we dat boeren toegang krijgen 
tot duidelijke en voldoende informatie over de markt. We verzamelen op die dag zoveel mogelijk 
petitiekaarten en informeren de bevolking over de eisen die we willen voorleggen aan de beleidsmakers. 
De actiedag maakt deel uit van de gezamenlijke campagne Ik ben verkocht van Oxfam-Wereldwinkels, 
Vredeseilanden en Max Havelaar. Bovendien kan hij bijdragen tot een grotere uitstraling van Leuven als 
fairtradegemeente. 
 
Wij vragen de toelating om op 15 mei tussen 13 en 17 uur op het Ladeuzeplein: 
- een klein podium (5x2m) en een geluidsinstallatie te plaatsen om het geheel verstaanbaar te kunnen 

presenteren; 
- 10-tallen meters koffietafels te plaatsen (dat is afhankelijk van het aantal deelnemers en kunnen we 

nu nog onmogelijk zeggen); 
- voor randanimatie te zorgen: djembé-spelers; 
- een eerlijke-handelsspel te laten spelen door jongeren uit jeugdbewegingen. 
Kan de stad – als fairtradegemeente – kosteloos een elektriciteitsaansluiting op het plein toegankelijk 
maken? 
Kan het volledige plein voor onze happening worden vrijgehouden? 
 
We hebben meer dan voldoende mensen en middelen om een snelle opbouw en afbraak te garanderen.  
 
 
Hopend op een positieve reactie, groet ik, 
 
Hoogachtend, 
 
 
MVH, voor Palestina Solidariteit vzw 
Contactgegevens invoegen  
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