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DEMOCRATIE, GROEPSBELEDIGING 
EN HAATZAAIEN
Aernout Nieuwenhuis*

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien 
(art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van 
meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op 
het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland 
bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde 
bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt 
daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in. 

Vrijheid van meningsuiting en democratie
Vrijheid van meningsuiting en democratie worden 
stelselmatig met elkaar verbonden. Uitlatingen over 
openbare aangelegenheden vormen immers ‘the es-
sence of self-government’1 zoals het Supreme Court 
in de Verenigde Staten heeft overwogen; daarom 
moet het publieke debat ‘uninhibited, robust and 
wide open’ zijn.2 Het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) hanteert het uitgangspunt dat 
de vrijheid van meningsuiting ‘one of the essential 
foundations of a democratic society’ is.3 De vrijheid 
van meningsuiting krijgt relatief veel gewicht wan-
neer uitlatingen bijdragen aan het maatschappelijk 
en politiek debat. Mede daarom is de vrijheid van 
meningsuiting ook van toepassing in geval uitlatin-
gen kwetsen, shockeren of verontrusten.4 

Democratie in de VS 
impliceert dat ieders politieke 
opvatting in beginsel een 
even grote bescherming 
van het First Amendment 
toekomt. Die bescherming 
ziet dus ook op racistische of 
fascistische propaganda

Amerikaanse benadering 
De geschetste overeenkomsten mogen de verschil-
len tussen de benadering van het Supreme Court 
en het EHRM niet verhullen. Democratie in de VS 

impliceert dat ieders politieke opvatting in beginsel 
een even grote bescherming van het First Amend-
ment toekomt. Die bescherming ziet dus ook op ra-
cistische of fascistische propaganda, anders wordt 
de gelijke vrijheid van de individuele burgers om aan 
de politieke wilsvorming deel te nemen aangetast.5 
Het Supreme Court heeft dat zo verwoord: ‘At the 
heart of the First Amendment lies the principle that 
each person should decide for him or herself the 
ideas and beliefs deserving of expression, consider-
ation, and adherence. Our political and cultural life 
rests upon this ideal.’6 Daarbij bestaat er een zeker 
vertrouwen dat ‘verkeerde’ opvattingen na verloop 
van tijd vanzelf het loodje leggen op de ‘free market 
place of information and ideas’.7 Ingrijpen door de 
overheid is zo beschouwd niet alleen principieel 
onjuist maar ook onnodig.

In twee soorten gevallen zijn inmengingen wel 
toegestaan. Wanneer een uitlating ‘incitement to 
imminent lawless action’ vormt,8 is ingrijpen door de 
overheid geoorloofd. Een dergelijke directe dreiging 
van onwettige handelingen mag niet te snel worden 
aangenomen: het betoog dat de regering met 
geweld omver geworpen moet worden is beschermd 
door het First Amendment,9 net zoals de uitlating van 
een demonstrant dat de straat op de politie heroverd 
zal worden.10 In geval van persoonsgerichte intimida-
tie mag de overheid ook optreden. Een voorbeeld is 
het verbranden van een kruis in de voortuin van een 
zwart gezin, een van oudsher door de Ku Klux Klan 
gebruikte vorm van bedreiging.11 

Daar staat tegenover dat de overheid niet mag 
optreden tegen het verkondigen van de opvatting 
dat – de leden van – bepaalde bevolkingsgroepen 
minderwaardig zijn of dat aan hen hun rechten 
ontnomen moeten worden. Bijeenkomsten van 
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de Ku Klux Klan12 en demonstraties van de Ameri-
kaanse nazi-partij13 moeten dan ook ongemoeid 
worden gelaten. Meer in het algemeen is in de First 
Amendment-doctrine ook geen plaats voor normen 
gericht tegen het aanzetten tot discriminatie, groeps-
belediging of het ernstig kwetsen van gevoelens van 
– leden van – groepen.

‘Europese’ benadering 
De ‘Europese’ benadering, zoals deze naar voren 
komt in het EVRM en de daarop gebaseerde jurispru-
dentie van het EHRM is een andere. In de eerste 
plaats valt te wijzen op de ‘misbruik van recht’-
bepaling (art. 17 EVRM) waaruit blijkt dat personen 
of groepen die streven naar de vernietiging van de in 
het verdrag vastgelegde rechten geen beroep op de 
vrijheid van meningsuiting kunnen doen. Hoewel het 
Hof toepassing van deze bepaling alleen in extreme 
gevallen aangewezen acht,14 blijkt duidelijk dat niet 
iedere politieke opvatting evenveel bescherming toe-
komt. Het Hof heeft deze bepaling zowel toegepast 
op totalitaire politieke stromingen als meer in het 
algemeen op uitlatingen die ‘ran counter to the text 
and the spirit of the Convention’.15 Daarvan is volgens 
het Hof sprake bij antisemitische uitlatingen,16 bij 
racistische uitlatingen en bij vergaande islamofobe 
uitlatingen.17 

Ook los van de ‘misbruik van recht’-bepaling is 
er onder het EVRM meer ruimte voor het beperken 
van politieke uitlatingen dan in de VS. Dat is niet 
alleen mogelijk bij het direct of indirect oproepen 
tot of rechtvaardigen van geweld, maar ook bij het 
oproepen tot en rechtvaardigen van haat en onver-
draagzaamheid. Bij de beoordeling of een inmenging 
voldoet aan het vereiste dat deze als ‘noodzakelijk 
in een democratische samenleving’ (art. 10 lid 2) 
kan worden beschouwd, dient daarmee rekening 
te worden gehouden.18 Van groot belang is ook of 
de uitlatingen zijn gericht tegen de overheid dan 
wel tegen bepaalde bevolkingsgroepen: ‘The Court 
has been particularly sensitive towards sweeping 
statements attacking or casting in a negative light on 
entire ethnic, religious or other groups’.19 

Het EHRM heeft overwogen dat 
het beschermen van de gelijke 
menselijke waardigheid van de 
leden van bevolkingsgroepen 
zwaarder kan wegen dan het recht 
op vrijheid van meningsuiting

Het Hof heeft overwogen dat het beschermen van 
de gelijke menselijke waardigheid van de leden van 
bevolkingsgroepen zwaarder kan wegen dan het 
recht op vrijheid van meningsuiting.20 In een demo-
cratie is een minimum aan respect tussen burgers 
onderling met andere woorden minstens zo belangrijk 
als de vrijheid van meningsuiting.21 Indien uitlatingen 
dat respect aantasten, kan een inmenging daarom 
proportioneel zijn, ook zonder dat onmiddellijk tot 
strafbare feiten wordt opgeroepen. Nog een stap 
verder gaat het oordeel van het EHRM dat tegenover 
het recht op vrijheid van meningsuiting een verplich-

ting staat om godsdienstige gevoelens niet nodeloos 
te grieven. Doet men dat wel, dan is de uitlating in elk 
geval niet als bijdrage aan het maatschappelijk debat 
te beschouwen, zo heeft het EHRM beredeneerd.22 

Er dienen overigens wel enige kanttekeningen 
geplaatst te worden bij het idee van een ‘Europese’ 
benadering. Bij een deel van de aangehaalde uitspra-
ken bleek onenigheid binnen het Hof, zowel over de 
vraag waar de grens precies getrokken moet worden 
als over de vraag of die grens in casu was overschre-
den.23 In andere uitspraken was het Hof unaniem, 
maar legde het de nadruk op het bestaan van een 
relatief ruime appreciatiemarge voor de nationale 
autoriteiten, ondanks het feit dat het maatschap-
pelijk debat beperkt wordt.24 Immigratie en integratie 
roepen namelijk niet overal dezelfde reacties op en 
de noodzaak om de vrijheid van meningsuiting te be-
perken kan verschillen. Meer in het algemeen wordt 
de grens tussen beschermde en strafbare uitlatingen 
niet overal in Europa op dezelfde manier getrokken. 

Het Nederlands recht zou 
een toets aan het First 
Amendment uiteraard in geen 
enkel opzicht doorstaan

Nederland: strafwet 
Tegen deze achtergrond kan een eerste karakte-
risering van het verbod van groepsbelediging en 
haatzaaien tegen een groep wegens ras (waar-
onder ook etnische en nationale afkomst begrepen 
moet worden),25 godsdienst of levensovertuiging, 
geslacht,26 hetero- of homoseksuele gerichtheid of 
handicap (art. 137c t/m e Sr) plaatsvinden. 

Het Nederlands recht zou een toets aan het First 
Amendment uiteraard in geen enkel opzicht door-
staan. Zo is artikel 137c Sr, dat ziet op de groeps-
belediging, geheel in strijd met het idee dat dergelijke 
beledigingen veelal meningen zijn waarvan het beoor-
delen van de waarde of de verwerpelijkheid niet aan 
de overheid is, maar aan de medeburgers. Die deze 
meningen dan wel eerst moeten kunnen horen. Arti-
kel 137d Sr, waarin het aanzetten tot haat, discrimi-
natie en geweld strafbaar is gesteld, voldoet evenmin 
aan de eisen gesteld door het First Amendment. Dat 
zou alleen het geval kunnen zijn wanneer er wordt 
aangezet tot onmiddellijk dreigende strafbare feiten. 
Dat is in de delictsomschrijving echter niet vereist, 
hetgeen bij uitstek ook blijkt uit het verbod aan te 
zetten tot haat; haten is immers in het geheel niet 
strafbaar. Het gaat met andere woorden niet alleen 
om onmiddellijk aanwijsbare schadelijke effecten. Het 
feit dat de delicten in de titel ‘Misdrijven tegen de 
openbare orde’ staan, doet daar niet aan af. 

Omgekeerd maakt het Nederlandse recht geen 
gebruik van alle door het EVRM en de daarop geba-
seerde jurisprudentie van het EHRM geboden ruimte 
voor beperkingen. Hier valt in het bijzonder te wijzen 
op het afschaffen van het verbod op godslastering, 
terwijl het EHRM de sanctionering van bepaalde 
vormen daarvan geoorloofd acht. Wat betreft de toe-
passing van artikel 137c Sr is minstens zo belangrijk 
dat de Hoge Raad in 2009 heeft overwogen dat 
alleen uitlatingen die onmiskenbaar over een groep 
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(2003).

13 Supreme Court (Verenigde 
Staten) 14 juni 1977, Skokie 
v. National Socialist Party 
of America 373 N.E.2nd 21 
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HR: 2012: BW9189.

30 Rb. Amsterdam 23 juni 2011, 
ECLI: NL: RBAMS: 2011: 
BQ9001.

31 Vgl. Rb Amsterdam 8 decem-
ber 2011, ECLI: NL: RBAMS: 
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33 Vgl. A. Nieuwenhuis, Over 
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gelovigen gaan, aan de delictsomschrijving kunnen 
voldoen.27 Kwetsende kritiek op een godsdienst en op 
haar hoofdfiguren, alsmede op de bijbehorende voor-
schriften en gebruiken, valt daar in beginsel niet onder. 

Een dergelijk onderscheid tussen een geloof en 
de aanhangers ervan mag op het eerste gezicht wat 
gekunsteld overkomen. Het strookt echter met het idee 
dat burgers in een democratie een minimum aan res-
pect verdienen, maar dat die eis niet op dezelfde wijze 
geldt voor opvattingen en ideeën, in het bijzonder ook 
in zoverre deze verweven zijn met ideeën over de juiste 
moraal en de juiste inrichting van de samenleving. Dit 
oordeel van de Hoge Raad was overigens gebaseerd 
op de wetshistorie en niet rechtstreeks op het belang 
van de vrijheid van meningsuiting.

De Hoge Raad heeft uitdrukkelijk in het midden ge-
laten of de gevolgde redenering ook geldt ten aanzien 
van andere discriminatiegronden. Zo ligt een strikt 
onderscheid tussen negatieve uitlatingen over een ras 
enerzijds en over een groep mensen wegens hun ras 
anderzijds minder voor de hand, juist ook omdat het 
belang van een vrijelijke discussie over de opvattingen 
van een bepaalde groep hier niet op vergelijkbare wijze 
kan worden aangevoerd. 

Context maatschappelijk debat
De Hoge Raad had al veel eerder vastgesteld dat 
een op zichzelf beledigende uitlating het beledi-
gend karakter kan verliezen in de context van het 
maatschappelijk debat, de uiteenzetting van de 
geloofsovertuiging en ‘in artis’, mits de uitlating niet 
onnodig grievend is. Men zou dat kunnen zien als 
een compromis tussen het met de strafbepaling 
gemoeide belang en het belang van de vrijheid van 
meningsuiting. Deze benadering heeft ertoe geleid 
dat bijvoorbeeld een vergelijking tussen dieven en 
homoseksuelen in het kader van de uiteenzetting 
van de geloofsovertuiging niet strafbaar was,28 maar 
het uitmaken van bevolkingsgroepen voor kakker-
lakken en berberapen wél.29 

Er bestaat enige onduidelijkheid in hoeverre 
de geschetste benadering getransponeerd kan 
worden naar artikel 137d Sr. Enerzijds ligt het niet 
in de rede om bijvoorbeeld bij het aanzetten tot 
(racistisch) geweld alsnog een afweging te maken 
met het belang van de vrijheid van meningsuiting. 
Anderzijds zal er in een democratie ruimte moeten 
blijven voor sterk afwijkende opvattingen en zal het 
doen van controversiële voorstellen niet te snel als 
‘aanzetten tot’ gekwalificeerd mogen worden. 

Pas wanneer de uitlatingen 
voldoende krachtige termen 
bevatten, wordt een inmenging 
door de rechtbank als 
proportioneel beschouwd. Dat 
strookt tot op zekere hoogte 
met het idee dat ‘haat’ niet 
louter een negatief oordeel is 
maar ook een heftig gevoel

In de eerste zaak tegen Wilders heeft de recht-
bank getracht het belang van de vrijheid van 
meningsuiting bij de uitleg van artikel 137d Sr 
te verdisconteren door bij het aanzetten tot haat 
een ‘krachtversterkend element’ te vereisen.30 
Pas wanneer de uitlatingen voldoende krachtige 
termen bevatten,31 wordt een inmenging door 
haar als proportioneel beschouwd. Dat strookt 
tot op zekere hoogte met het idee dat ‘haat’ niet 
louter een negatief oordeel is maar ook een heftig 
gevoel.32 

Bij het aanzetten tot discriminatie kwam de 
rechtbank met de aanvullende eis dat de betref-
fende uitlatingen ‘grensoverschrijdend’ zouden 
moeten zijn. Het is niet duidelijk wat de rechtbank 
daarmee precies bedoelde, ook al omdat strafbare 
uitlatingen per definitie een bepaalde grens over-
schrijden. Een mogelijke interpretatie is dat in het 
politiek debat zeer veel geoorloofd moet zijn, en dat 
met immigratie en integratie verbonden problemen 
‘bij de naam genoemd’ moeten kunnen worden, 
maar dat er ook – of juist – in een democratie een 
uiterste grens geldt, die overschreden kan worden 
door het aanzetten tot uitsluiting van bevolkings-
groepen.33Foto: Manon Heinsman | © Ars Aequi



opinie824  Ars Aequi november 2016 arsaequi.nl/maandblad  AA20160821

Voortgaande discussie 
Gezien het feit dat de verbinding tussen vrijheid van 
meningsuiting en democratie niet volstrekt eenduidig 
is en gezien het feit dat artikel 137c en artikel 137d 
Sr tot heikele strafzaken hebben geleid (Van Dijke, 
Van Gogh, Goeree, Janmaat, Wilders I, Wilders II) is 
het niet vreemd dat de bepalingen en hun interpre-
tatie voortdurend aanleiding tot discussie vormen. 
Het meest verstrekkend in dezen is een aanhangig 
wetsvoorstel om beide bepalingen grotendeels te 
schrappen.34 In dit wetsvoorstel, dat geïnspireerd lijkt 
door het Amerikaanse recht, is nog slechts plaats voor 
de strafbaarstelling van het aanzetten tot geweld. Dat 
doet de vraag opkomen in hoeverre dat nog wat toe-
voegt aan de opruiing (art. 131 Sr). Tegelijkertijd kan 
men zich afvragen of Nederland nog wel voldoet aan 
haar verdragsverplichtingen, indien het aanzetten tot 
rassenhaat en rassendiscriminatie niet meer strafbaar 
zou zijn.35 

Men kan zich afvragen of 
Nederland nog wel voldoet aan 
haar verdragsverplichtingen, indien 
het aanzetten tot rassenhaat 
en rassendiscriminatie niet 
meer strafbaar zou zijn

Los daarvan bestaan er ook meningsverschillen over 
de interpretatie en juiste toepassing van de be-
staande bepalingen. In dit verband valt te wijzen op 
de opdracht die het Hof Amsterdam in 2011 aan het 
OM gaf om Wilders te vervolgen. In zijn overwegingen 
sprak het hof het vermoeden uit dat er sprake was 
van misbruik van recht en maakte ook voor het overige 
maximaal gebruik van de onder het EVRM geboden 
ruimte tot strafbaarstelling.36 Datzelfde hof heeft in 
twee recente arresten blijk gegeven van een benade-
ring die juist de vrijheid van meningsuiting een groot 
gewicht geeft. In het eerste arrest stelde het hof zich 
na onderzoek van de jurisprudentie van het EHRM 
op het standpunt dat een politicus – die in casu een 
negatieve tirade had gehouden over homoseksuelen 
in stadsbestuur en stad – slechts bestraft kan worden 
voor uitlatingen die aanzetten tot haat, discriminatie 
of geweld.37 Daarmee werd de zelfstandige betekenis 
van artikel 137c Sr naast artikel 137d Sr min of meer 
opgeheven. In cassatie heeft de Hoge Raad echter 
bepaald dat uit de jurisprudentie van het EHRM 
blijkt dat aan de trits ‘haat, geweld en discriminatie’ 
‘onverdraagzaamheid’ toegevoegd dient te worden.38 
Wel komt uit het arrest van de Hoge Raad eens te 
meer naar voren dat de strafbepaling niet zozeer de 
gevoelens van de leden van de groep in kwestie wil 
beschermen, maar dat de norm veeleer ziet op het 
tegengaan van bij derden op te roepen reacties. 

34 Kamerstukken II 2014/15, 
34501. 

35 Uitgebreid over dit wets-
voorstel M. van Noorloos, 
‘Herziening van de strafwet-
geving over groepsbelediging 
en haatzaaien’, Mediaforum 
2015, p. 162 e.v. 

36 Hof Amsterdam 21 januari 
2009, ECLI: NL: GHAMS: 
2009 : BH0496.

37 Hof Amsterdam 11 maart 
2013, ECLI: NL: GHAMS: 
2013: BZ3787.

38 HR 16 december 2014, 
ECLI: NL: HR: 2014: 3583. Zie 
al eerder EHRM 6 juli 2006, 
15948/03 (Erbakan/Turkije): 
‘il est d’une importance 
cruciale que les hommes po-
litiques, dans leurs discours 
publics, évitent de diffuser 
des propos susceptibles 
de nourrir l’intolérance’. Vgl. 
ook EHRM (GK) 15 oktober 
2015, 27510/08 (Perinçek/
Zwitserland). 

39 Hof Amsterdam 9 maart 
2016, ECLI: NL: GHAMS: 
2016: 828.

Een recenter zaak bij het Hof Amsterdam had be-
trekking op bepaalde uitlatingen die geacht werden 
over moslims te gaan, namelijk dat zij ‘fervent kon-
tenbonkers’ zijn en dat zij ‘kleine jongetjes neuken’. 
Nu de uitlatingen gedaan werden voorafgaand aan 
een Pegida-demonstratie, worden ze door het Hof 
Amsterdam in het kader van het maatschappelijk 
debat geplaatst. Vervolgens stelt het hof vast dat de 
uitlatingen in die context hun beledigend karakter 
verliezen,39 nu ze niet als onnodig grievend moeten 
worden beschouwd. Het is wederom de vraag of 
een dergelijke redenering nog veel ruimte laat voor 
toepassing van artikel 137c Sr. Het OM is dan ook 
in cassatie is gegaan. 

Uitleiding 
Veel van de hier beschreven ideeën over de verbin-
ding tussen democratie en vrijheid van menings-
uiting komen terug in de verschillende opvattingen 
over de huidige vervolging van Wilders. Deze staat 
uiteraard haaks op de First Amendment-doctrine, 
nu zijn uitlatingen noch als ‘incitement to imminent 
lawless action’ noch als op specifieke personen ge-
richte intimidatie zijn te beschouwen. De ‘Europese’ 
verbinding tussen vrijheid van meningsuiting en 
democratie laat echter in het algemeen meer ruimte 
voor beperkingen van het politiek debat. 

Men mag aannemen dat het 
OM dit keer, anders dan in 
Wilders I, niet zal aansturen 
op vrijspraak, zodat het niet 
ondenkbaar is dat de zaak de 
Hoge Raad zal bereiken

Neemt men de bestaande strafbepalingen als gege-
ven, dan kan over de uitleg ervan nog onenigheid 
bestaan, zo is hierboven gebleken. Los daarvan 
kent de zaak uiteraard ook tal van bijzondere as-
pecten. Men denke bijvoorbeeld aan de vraag hoe 
de gewraakte uitlatingen precies begrepen dienen 
te worden, waarop hier verder niet zal worden 
ingegaan. 

Wat deze bijdrage wel duidelijk heeft gemaakt, 
is de relevantie van het proces. Dat bevindt zich 
op een kruispunt van democratie-opvattingen en in 
het spanningsveld tussen discriminatie en vrijheid 
van meningsuiting. Wat de precieze uitleg van de 
strafbepalingen betreft, kan het proces op bepaalde 
punten voor meer duidelijkheid zorgen. Men mag 
immers aannemen dat het OM dit keer, anders dan 
in Wilders I, niet zal aansturen op vrijspraak, zodat 
het niet ondenkbaar is dat de zaak de Hoge Raad 
zal bereiken. 


