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VOORWOORD 

Deze masterproef kwam tot stand in het kader van het behalen van het diploma Master 

Rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens deze opleiding heb ik mijn vaardigheden kunnen 

ontwikkelen en ben ik zodoende ook op persoonlijk vlak gegroeid. Graag zou ik van dit 

voorwoord dan ook gebruik maken om enkele personen te bedanken die gedurende de vijf jaar 

bijgedragen hebben tot deze persoonlijke ontwikkeling.  

In de eerste plaats wil ik graag mijn promotor, Prof. Tom Vander Beken, en vervangend 

promotor, Prof. K. Verpoest, bedanken voor de begeleiding en het aangereikte advies bij de 

totstandkoming van deze thesis.  

Daarnaast wil ik ook zeer graag de organisatie European Law Student Association (ELSA) 

bedanken voor de kans die ik gekregen heb om mee te werken aan het onderzoek omtrent 

online hate speech dat door ELSA werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. 

Tijdens deze ervaring heb ik met personen afkomstig uit de verschillende landen van Europa, 

met verschillende achtergronden, kunnen debatteren over de toekomstige strijd omtrent 

online hate speech. Tot op heden kan ik, indien nodig, bij velen van hen nog steeds terecht voor 

advies of een tweede opinie, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben.  

Tot slot zou ik graag ook mijn ouders en zus bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die zij 

mij in de laatste vijf jaar gegeven hebben. Hierbij zou ik ook in het bijzonder mijn zus willen 

bedanken om mijn thesis na te lezen. 
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INLEIDING 

Met één klik haat verspreiden over de hele wereld dat voor eenieder beschikbaar is op, en dit 

op elke seconde van de dag. Het internetmedium zorgde voor de opkomst van een vernieuwde 

vorm van hate speech. Online hate speech, haatuitlatingen die via het internet worden 

verspreid, kennen een exponentiële groei. Het meldpunt dat door het Centrum voor Gelijke 

Kansen en Racismebestrijding in het leven werd geroepen, ontving in 2013 reeds 281 klachten 

over haat via de media, waarvan 88% haatuitlatingen op het internet of cyberhaat uitmaakt. 

Deze stijging toont aan dat online hate speech ook in België een probleem is.  

De strijd tegen hate speech in de offline-vorm wordt reeds lange tijd zowel vanuit 

Europeesrechtelijke hoek als Belgische hoek zeer ernstig gevoerd omdat de impact ervan niet 

te onderschatten is. Door de jaren heen kende hate speech aangepaste vormen maar een 

nieuwe vorm kwam er met de opkomst van het internet. Hoewel het internet reeds bestond in 

de jaren 70 van de vorige eeuw, werd het pas in de jaren 90 opengesteld voor het brede 

publiek. Deze evolutie zorgde voor nieuwe ontwikkelingen op alle vlakken van de maatschappij, 

maar ook de maatschappelijke problemen vonden hun weg op het internet. Ook hate speech 

kreeg een online vorm die mogelijks zelfs nog krachtiger is dan de voorheen reeds lang gekende 

offline vorm.  

Het internet is sinds zijn openstelling voor het brede publiek een zeer toegankelijk medium met 

talrijke mogelijkheden om informatie te verzamelen, maar ook om zelf informatie uit te sturen. 

Inherent aan dit informatiekanaal is de grote mate van anonimiteit die men bezit bij het 

verspreiden van informatie. Hoewel men op veel vlakken merkt dat deze anonimiteit 

afbrokkelt, kan men nog steeds informatie op het internet plaatsen zonder zich kenbaar te 

maken. Het feit dat men anoniem zaken op het internet kan plaatsen, komt volgens velen het 

recht op vrije meningsuiting ten goede, maar men kan niet ontkennen dat het een grote invloed 

heeft op online hate speech. De anonimiteit online brengt met zich mee dat mensen minder 

scrupule aan de dag leggen om vrij hun mening te spuien via het internet. Binnen Europa wordt, 

net zoals in België, het recht op vrijheid van meningsuiting gezien als een grondrecht, maar net 

zoals men offline de grenzen van het recht kan overschrijden kan dit ook online. In de praktijk 

ervaart men bij dat overschrijden van de grenzen bovendien dat de impact online groter is dan 

offline.  

De overschrijding van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting online situeren zich op 

dezelfde vlakken als offline, zijnde haat in de vorm van racisme, discriminatie, intolerantie en 

dergelijke meer. Deze haatuitingen kennen in hun online vorm een wijdere verspreiding, een 

grotere openbaarheid en een hogere frequentie met daaruit volgend een verhoogde impact. 

Deze verhoogde impact wordt verder versterkt door de grote mate van anonimiteit en de vele 

mogelijkheden die het internet biedt om informatie de wereld in te sturen. Op deze manier zijn 
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de personen achter de informatieverstrekking meestal geen journalisten of publieke figuren 

zoals men ze offline kent, maar vooral burgers die zich ‘burgerjournalist’ wanen. Deze evolutie 

is een logisch gevolg gezien de verschillende kanalen die het internet ter beschikking stelt aan 

de 'gewone' burger, zoals de klassieke websites, weblogs, internetfora, sociale media en 

dergelijke.  

Via deze verschillende kanalen worden zowel door journalisten, publieke figuren als 

burgerjournalisten meningen geuit die niet altijd binnen de grenzen van het recht op vrije 

meningsuiting vallen. In de gevallen waarbij het gaat over hate speech dat via door het internet 

gecreëerde kanalen verspreid wordt, gaat het over online hate speech. 

In deze thesis zal de strijd tegen online hate speech op Europees en nationaal niveau besproken 

worden. Internationaalrechtelijk zullen enkele initiatieven vermeld worden, maar gezien de 

focus op Europa en België ligt, zal voornamelijk gekeken worden naar de initiatieven genomen 

op deze niveaus.  

Europeesrechtelijk voelde men al zeer snel aan dat criminaliteit via computers en internet een 

nieuwe uitdaging vormden voor de Europese regelgeving. Begin de 21e eeuw, niet lang na de 

openstelling van het internet voor het brede publiek, startte Europa de strijd tegen deze nieuwe 

vorm van criminaliteit, nl. cybercriminaliteit. Kort nadien breidde zij haar initiatieven uit om de 

strijd tegen online hate speech, een specifieke vorm van cybercriminaliteit, aan te gaan. De 

nationale initiatieven zijn evenwel veel beperkter, om niet te zeggen nihil. Net zoals de meeste 

andere lidstaten, gaat België er van uit dat haar bestaande nationale wetgeving, mits evolutieve 

interpretatie, volstaat om online hate speech te bestrijden. Deze thesis onderzoekt de 

overeenstemming tussen het Belgisch recht en het Europees recht en de mate waarin de 

Belgische strijd tegen online hate speech aan verbetering toe is.  

Het eerste hoofdstuk behandelt de vraag naar wat verstaan dient te worden onder het begrip 

online hate speech, vooraleer over te gaan naar het Europees kader. Er is geen algemeen 

aanvaarde definitie, waardoor gekeken zal moeten worden naar de bestaande definities en de 

componenten ‘online’ en ‘hate speech’ om een beter beeld te schetsen van wat in deze thesis 

gezien wordt als online hate speech. Bij deze definiëring van het begrip wordt ook ingegaan op 

het recht van vrijheid van meningsuiting en haar rol in de strijd tegen (online) hate speech. Het 

belang van dit grondrecht schuilt in het feit dat hetgeen gewaarborgd wordt onder de vrijheid 

van meningsuiting niet gekwalificeerd kan worden als hate speech. Zowel online als offline hate 

speech bevinden zich daar waar de grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting 

overschreden worden. Het grondrecht wordt slechts kort in kaart gebracht, aangezien er zowel 

bij de bespreking van het Europese als het Belgische dieper op wordt ingegaan bij het maken 

van de afbakening tussen vrijheid van meningsuiting en (online) hate speech. 

In het tweede hoofdstuk zal het Europees kader geschetst worden op basis van de toepasselijke 

grondrechten, de genomen bindende en niet-bindende initiatieven en hun implicaties. 
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Alvorens over te gaan tot het schetsen van het regelgevend kader zal gekeken worden naar de 

genomen initiatieven die het belang van de strijd tegen online hate speech aantonen. Binnen 

Europa dient hierbij gewezen te worden op de door de Raad van Europa gelanceerde ‘No hate 

speech Movement’ die een breder kader vormt voor heel wat verschillende initiatieven ter 

bewustmaking van de burger. Daarnaast zal ook de Commissie voor Racisme en Intolerantie 

vermeld worden, die later in het hoofdstuk aan bod zal komen om via haar aanbevelingen de 

overgang naar het Belgische kader te maken. Na het aantonen van het belang van de strijd, zal 

gekeken worden naar de afbakening tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en (online) 

hate speech, de definities van online hate speech met daaraan gekoppeld de strafbaarstellingen 

en uiteindelijk de verantwoordelijkheid.  

De afbakening die gemaakt dient te worden tussen de vrijheid van meningsuiting en (online) 

hate speech wordt bekeken aan de hand van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM) en de daarbij horende interpretatieve rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM). Hoewel de afbakening op het eerste zicht subjectief is, heeft het 

EHRM getracht om in haar rechtspraak objectieve criteria aan te reiken die in de nationale 

rechtspraak gehanteerd moeten worden bij de beoordeling van (online) hate speech. Op deze 

manier tracht men tot een consistente beoordeling van het recht van vrijheid van 

meningsuiting en hate speech te bewerkstelligen binnen de lidstaten van het EVRM.  

De objectivering van de afbakeningscriteria wordt verder meegenomen in de bespreking van 

de bestaande Europese regelgeving omtrent online hate speech. Kort wordt aangehaald welke 

initiatieven op internationaal niveau genomen zijn, maar de focus in deze thesis ligt op de 

Europese en Belgische strafrechtelijke strijd tegen online hate speech. Binnen Europa werden 

vanuit verschillende hoeken bindende en niet-bindende initiatieven, met een eigen gezag en 

waarde, genomen ter bestrijding van online hate speech. De belangrijkste bindende initiatieven 

werden genomen in de schoot van Europa, namelijk het EVRM, de rechtspraak van het EHRM, 

het Verdrag van Boedapest en het Aanvullend Protocol bij dit verdrag, maar ook andere 

instanties droegen hun steentje bij. Zo kwam in de schoot van de Europese Unie een bindend 

Kaderbesluit, met betrekking tot de strafrechtelijke bestrijding van racisme en 

vreemdelingenhaat, tot stand en werden niet-bindende initiatieven aangenomen in de vorm 

van Aanbevelingen van het Comité van Ministers en Resoluties van het Europees Parlement. Bij 

deze niet-bindende instrumenten wordt bovendien ook gekeken naar de Europese Commissie 

tegen Racisme en Intolerantie (ECRI), die toezicht houdt op de lidstaten in hun strijd tegen 

racisme en intolerantie. De Commissie stelt rapporten op met aanbevelingen, gericht aan de 

verschillende lidstaten met daarin aandachtspunten die binnen de lidstaten beter moeten 

worden uitgewerkt. In het kader van deze thesis is het van belang te kijken naar het rapport dat 

door de Commissie werd uitgevaardigd met betrekking tot België. 

Na de bespreking van deze regelgevende instrumenten en initiatieven kan een beeld gevormd 

worden van de definiëring en strafbaarstelling waar men binnen Europa toe wil komen. 



 10 

Vermeld dient te worden dat daarbij steeds de auteur gezocht moet worden om over te gaan 

tot aansprakelijkheid, maar in de praktijk blijkt dat met betrekking tot online hate speech het 

zoeken van de auteur vaak een zoektocht naar een speld in een hooiberg is. De grote mate van 

anonimiteit online bemoeilijkt de efficiënte en effectieve strafbaarstelling van online  hate 

speech. Om die reden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de deur geopend 

voor de verantwoordelijkheid van Internet Service Providers voor inhoud dat gecreëerd is door 

derden die anoniem op het internet informatie verspreiden die als hate speech aanzien wordt. 

Het openen van deze deur wordt sterk bekritiseerd, maar desalniettemin zijn er argumenten 

die in het voordeel van een dergelijke verantwoordelijkheid pleiten.  

In het derde hoofdstuk zal gekeken worden naar het Belgische kader dat op dit moment bestaat 

met betrekking tot online hate speech. Opnieuw zal eerst gekeken worden naar de genomen 

initiatieven door de verschillende organisaties die het belang aantonen van de strafrechtelijke 

strijd tegen online hate speech. Zo wordt onder meer gekeken naar de initiatieven genomen 

door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding met betrekking tot enerzijds het 

informeren van de burgers, maar anderzijds ook het formuleren van aanbevelingen gericht aan 

de overheid en de beleidsmaker. Andere te vermelden nationale initiatieven zijn onder meer 

het eCops, een initiatief van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke 

Politie (FCCU) met betrekking tot een betere doorstroming van de meldingen van 

cybercriminaliteit, en de ISPA, een vereniging van Belgische Internet Service Providers die via 

een gedragscode tracht mee te werken aan de strijd tegen cybercrime.  

Vervolgens zal gekeken worden naar de afbakening, de definiëring en strafbaarstelling en de 

verantwoordelijkheid, waarbij telkenmale gekeken zal worden naar de beschikbare wetgeving, 

rechtspraak en rechtsleer om na te gaan wat de regeling voor België is en in welke mate er 

overeenstemming is met het Europese recht. 

Het eerste deel, de afbakening, gaat na in welke mate de objectieve criteria die door het EHRM 

worden aangereikt, worden overgenomen door de nationale rechter. Daartoe wordt eerst 

gekeken naar de afbakeningscriteria en in welke mate het recht op vrijheid van meningsuiting 

een vertaling krijgt in het Belgisch Grondwettelijk recht. Nadien worden enkele Belgische zaken 

met betrekking tot hate speech besproken waarbij specifiek gepeild wordt naar de criteria die 

door de Belgische rechtbanken gehanteerd worden in het maken van de afbakening tussen de 

vrijheid van meningsuiting en hate speech. 

Vervolgens zal gekeken worden naar de definiëring en strafbaarstellingen van (online) hate 

speech zoals zij op dit moment in het Belgisch recht vervat is. Binnen België gaat men er vanuit 

dat hetgeen offline geldt, ook online moet worden gehanteerd. Het Belgische kader zal dan ook 

geschetst worden aan de hand van de wetgeving die bestaat voor offline hate speech en de 

bijhorende rechtspraak die een evolutieve interpretatie geeft aan de betrokken bepalingen. De 

bindende wetgeving die bekeken zal worden, is de Grondwet, het Strafwetboek, de Anti-
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Racismewet, de Anti-Discriminatiewet en de Negationismewet. De veelheid aan bepalingen die 

volgt uit deze verschillende wetten doet de vraag rijzen naar de wisselwerking tussen de 

verschillende bepalingen.  

Deze wisselwerking en zodoende ook de Belgische strijd tegen online hate speech komt 

duidelijk tot uiting in een recente zaak tegen Fouad Belkacem, die onmiddellijk na de 

bespreking van het wettelijk kader aan bod zal komen. Uit deze zaak blijkt duidelijk dat er 

binnen het nationaal kader nog heel wat ruimte voor verbetering is en dat de wetgeving die 

bestaat ter bestrijding van offline hate speech niet steeds aangepast is aan de complexiteit die 

de online vorm met zich meebrengt.  

Opnieuw volgt aan het einde een bespreking van de verantwoordelijkheid met betrekking tot 

online hate speech. Opvallend is dat men binnen het Belgisch kader veel eerder de deur heeft 

geopend voor een getrapte verantwoordelijkheid indien de auteur onbekend is. Hierbij dient 

ook nogmaals gewezen te worden op het genomen initiatief door de ISPA om via vereniging 

van de Internet Service Providers een gedragscode uit te werken en zo de strijd tegen 

cybercrime te steunen. Of deze regelingen reeds voldoende duidelijk zijn en een eenvormige 

toepassing kennen, zal verder moeten blijken, maar een basis is zeker en vast aanwezig in het 

Belgische recht.  

Tot slot wordt in een vierde hoofdstuk enerzijds een synthese gegeven van de werkpunten en 

anderzijds op grond van deze werkpunten, rekening houdend met de rechtszekerheid, gekeken 

naar eventuele voorstellen de lege ferenda ter verbetering van de huidige wetgeving. Op die 

manier zal getracht worden om een antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvragen, 

zijnde in welke mate het Belgisch recht reeds in overeenstemming is met het Europese kader 

én in welke mate er nog ruimte voor verbetering is.  
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HOOFDSTUK 1: HET BEGRIP ONLINE HATE SPEECH 

1.1 DEFINIËRING ONLINE HATE SPEECH 

Tot op heden is er geen algemeen aanvaarde definitie van online hate speech. Om het begrip 

een omkadering te geven, is het nuttig om het begrip op te splitsen in de componenten ‘online’ 

en ‘hate speech’, waarbij telkens gekeken wordt naar wat onder deze begrippen verstaan dient 

te worden. Hate speech is in het Belgisch recht geen nieuw fenomeen, de component ‘online’ 

is daarentegen wel voorwerp van een recentere evolutie die er kwam door de groeiende rol 

van het internet in de huidige maatschappij.  

Hoewel hate speech een lang bestaand fenomeen is, bestaat ook voor dit begrip tot op heden 

geen algemeen geldende definitie. De term komt voor in meerdere regelgevingen, zowel 

nationaal als internationaal, waarbij telkenmale opnieuw een eigen definitie gegeven wordt. 

Enkele voorbeelden zijn de definitie de in de Europese rechtspraak gehanteerd wordt, namelijk 

“alle vormen van expressies die haat gebaseerd op intolerantie (ook religieuze intolerantie)  

verspreiden, ertoe aanzetten of promoten”1 en de definitie uit de Aanbeveling van het Comité 

van Ministers waarin gesteld wordt dat hate speech “alle vormen van expressies die het 

verspreiden, aanzetten tot, promoten of rechtvaardigen van haat gebaseerd op ras, xenofobie, 

antisemitisme of andere vormen van haat gebaseerd op intoleranties inclusief intoleranties 

geuit via agressief nationalisme en etnocentrisme, discriminatie en vijandigheid tegen 

minderheden, migranten en mensen van vreemde origine”2 omvat. Verder in deze thesis zullen 

ook andere definities aan bod komen.  

De belangrijkste elementen in de verschillende defnities, die voor deze thesis het uitgangspunt 

zijn, zijn dat hate speech gaat over uitingen die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld 

tegen groepen van personen of individuen gebaseerd op intoleranties. De intoleranties die in 

deze thesis aan bod zullen komen zijn onder meer racisme, discriminatie, xenofobie, 

antisemitisme, homohaat en dergelijke meer.  

                                                        
1 Letterlijk: “all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on intolerance (including 

religious intolerance)” in EHRM 6 juli 2007, nr.59405/00, Erbakan/Turkije en EHRM 14 juni 2004, nr. 35071/97, 

Gündüz/Turkije.  
2 Letterlijk: “the term “hate speech” shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, 

promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, 
including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility 
against minorities, migrants and people of immigrant origin.” in Aanbeveling van het Comité van Ministers nr. 
97(20) met betrekking tot hate speech, zoals aangenomen op 30 oktober 1997, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf 
(consultatie 2 april 2015). 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf
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De vraag of uiting al dan niet onder de noemer hate speech valt, moet daarbij aanvullend 

beoordeeld worden in functie van het recht van vrijheid van meningsuiting. In principe worden 

uitingen beschermd onder het fundamenteel recht van vrijheid van meningsuiting, maar in de 

gevallen waarin de grenzen van het recht overschreden worden, kan sprake zijn van hate 

speech. De vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht, maar dient toch ruim 

geïnterpreteerd te worden. Desalniettemin zijn er heel wat gevallen waarin de mogelijkheid 

bestaat om het recht van vrijheid van meningsuiting te beperken omwille van misbruik of ter 

bescherming van de rechten van anderen, waaronder ook de bescherming tegen hate speech 

en reputatieschade. Deze afweging wordt verder toegelicht onder 1.2 van dit hoofdstuk. 

Naast de component hate speech, is er ook de online component die in het kader van online 

hate speech een grote rol speelt. Het onlinekarakter houdt in dat de uitingen verspreid worden 

via een computernetwerk, zijnde het internet. Het internet is een wereldwijd computernetwerk 

dat het mogelijk maakt om informatie te verspreiden, op te zoeken en te e-mailen. Deze 

mogelijkheden van informatieverspreiding worden nog verder verruimd via de door het 

internet gecreëerde kanalen zoals websites, weblogs, internetfora en sociale media. Deze 

nieuwe vormen en kanalen van informatieverspreiding zorgen voor een ongelimiteerde 

verspreiding van informatie, die daarenboven een wijder publiek bereiken en elke seconde van 

de dag consulteerbaar zijn. Deze specifieke kenmerken van de verspreiding van informatie via 

het internet brengen met zich mee dat ook de 'gewone' burger zich journalist waant en de 

gedane uitingen een veel grotere openbaarheid en impact kennen.  

Online hate speech moet zodoende gezien worden als hate speech die via online media 

verspreid wordt, zoals websites, weblogs, internetfora, sociale media en dergelijke. Deze online 

vorm van hate speech kent een grotere impact dan de offline vorm omwille van de specificiteit 

van het internet, die gekenmerkt wordt door een ongelimiteerde wijdere openbare 

verspreiding. Het feit dat de uiting elke seconde van de dag raadpleegbaar is, verhoogt de 

impact op die wijze dat het bereikte aantal personen – en zodus ook de openbaarheid – op 

dergelijke wijze aanzienlijk verhoogd kan worden.  

Concluderend gaat het over het via internet verspreiden van, aanzetten tot en promoten van 

haat, racisme en discriminatie ten aanzien van groepen van personen en personen gebaseerd 

op intoleranties zoals racisme, discriminatie, xenofobie, antisemitisme, homohaat en 

dergelijke. 
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1.2 RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING 

Hate speech schuilt daar waar de grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting 

overschreven worden. Om een idee te hebben van de omkadering van hate speech, dient naast 

een definiëring van hate speech, ook gekeken te worden naar wat gedekt wordt door het recht 

van vrijheid van meningsuiting en wat de grenzen overschrijdt. Een kort overzicht van wat 

onder vrijheid van meningsuiting moet worden verstaan, is dan ook aan de orde. In de volgende 

hoofdstukken zal aan de hand van het Europeesrechtelijk artikel 10 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en het nationale artikel 19 van de Grondwet dieper worden 

ingegaan op de concrete implicaties van het recht van vrijheid van meningsuiting.  

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een grondrecht waarbij aan eenieder de vrijheid 

wordt gewaarborgd om inlichtingen of denkbeelden van welke aard ook op te sporen, te 

ontvangen en door te geven, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de 

vorm van kunst of met behulp van andere3.  

Het recht op vrije meningsuiting ligt nationaal verankerd in artikel 19 van de Grondwet dat luidt 

als volgt: “De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid 

om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de 

misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd”. Het 

gaat aldus om een grondrecht dat evenwel beperkt kan worden ingeval men misbruik maakt 

van de gekregen vrijheid.  

Europeesrechtelijk en internationaal vindt men gelijkaardige bepalingen terug in onder andere 

artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens4, artikel 19 §§2-3 en 20 van 

het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten5. Deze bepalingen bevatten 

net zoals artikel 19 van de Belgische Grondwet een ruime vrijheid die beperkt kan worden. Deze 

bepalingen bevatten net zoals artikel 19 van de Belgische Grondwet een ruime vrijheid die 

beperkt kan worden. De beperkingen kunnen gerechtvaardigd worden door de rechten of de 

goede naam van anderen, maar ook door de nationale veiligheid, de goede zeden en de 

openbare orde6.  

Wat betreft online hate speech moet aldus de afweging gemaakt worden tussen de vrije 

meningsuiting en de rechten of de goede naam van anderen. De beoordelingscriteria die 

gehanteerd worden bij de afweging vloeien voort uit zowel de wetgeving als de rechtspraak, 

en dit zowel internationaal als nationaal. De voornaamste elementen ter afwegingen zijn de 

                                                        
3 E. DIRIX, B. TILLEMAN, P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
451. 
4 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, BS 
19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961. 
5 Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, BS 6 juli 1983. 
6 Artikel 19, 3 BUPO. 
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inhoud van de uiting, de context waarin de uiting gedaan wordt, de status van diegene die de 

uiting doet en de status van diegene tot wie de uiting gericht is. Deze elementen zullen verder 

in het Europees kader aan bod komen bij de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens. Dit Hof werd reeds meermaals geconfronteerd met de te maken afweging en uit 

de verschillende uitspraken kunnen enkele principes worden afgeleid. 
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HOOFDSTUK 2: HET EUROPESE KADER 

2.1 INLEIDING 

Op Europees vlak voelde men zeer snel aan dat cybercriminaliteit, en ook de specifieke vorm 

online hate speech, een nieuw complex maatschappelijk probleem vormde dat nood had aan 

een specifiek regelgevend kader. Vanuit heel wat Europese hoeken werden dan ook zeer vroeg 

initiatieven genomen met betrekking tot de omkadering, definiëring en strafbaarstelling van 

cybercriminaliteit en online hate speech.  

Naast deze regelgeving, heeft men vanuit Europa ook heel wat initiatieven op poten gezet om 

de mensen bewust te maken van wat online hate speech is en waarom het voeren van een 

strijd van groot belang is. De twee voornaamste initiatieven die door de Raad van Europa zijn 

genomen, en aldus van belang zijn voor de 47 lidstaten, zijn de ‘No Hate Speech Movement’ en 

de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). 

De ‘No Hate Speech Movement’ is een campagne van de Raad van Europa, die door de 

jeugdsectie bij de Raad gelanceerd werd in 20127. De campagne werd gelanceerd door de 

jeugdsectie omdat de Raad van Europa er van overtuigd is dat het probleem zich voornamelijk 

bij jongeren situeren en zij zodoende nauw bij het project betrokken worden8. De campagne 

benadrukt de noodzakelijkheid van de strijd tegen online hate speech meer vanuit een 

sensibiliseringsoogpunt. Het doel van de campagne is het bestrijden van online hate speech 

door enerzijds racisme en discriminatie online onder de aandacht te brengen en anderzijds 

organisaties en personen mobiliseren om de strijd tegen online hate speech mee te voeren. Het 

is geenszins de bedoeling van de campagne om de vrijheid van meningsuiting online te 

beperken; men tracht louter om te komen tot een haatvrij internet.  

Binnen het grote Europese project worden verschillende deelprojecten gelanceerd op 

Europees en nationaal vlak. Heel wat nationale staten lanceerden hun eigen nationale tak van 

de ‘No Hate Speech Movement’, maar ook Europeesrechtelijk zette de jeugdsectie bij de Raad 

van Europa aan tot initiatieven. Eén van die initiatieven die hierbij het vermelden waard is, is 

een van de vele projecten die de Raad van Europa op poten zette met ‘ELSA International’, een 

vereniging van Europese rechtenstudenten9. Het project had tot doel om in samenwerking met 

studenten uit de verschillende lidstaten het huidige regelgevend kader met betrekking tot 

                                                        
7 No Hate Speech Movement, Council Of Europe, http://nohate.ext.coe.int/The-Campaign (consultatie 4 april 
2015). 
8  No Hate Speech Movement, Council Of Europe, http://nohate.ext.coe.int/The-Campaign en 
http://www.nohatespeechmovement.org (consultatie 8 april 2015). 
9 European Law Student Association, http://elsa.org/ (consultatie 2 april 2015). 

http://nohate.ext.coe.int/The-Campaign
http://nohate.ext.coe.int/The-Campaign
http://elsa.org/
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online hate speech in de verschillende lidstaten in kaart te brengen10. Door studenten uit 17 

lidstaten werden rapporten opgesteld over de nationale situaties, waaruit concluderend bleek 

dat heel wat lidstaten nog niet klaar zijn om online hate speech te bestrijden. In de praktijk blijkt 

dat men wel tracht om de rechtspraak van het EHRM waar nodig toe te passen, maar dat op 

regelgevend vlak men vaak tekort schiet. In functie van deze bevindingen werd geopteerd om 

een praktisch directief te creëren waarin de criteria ter beoordeling van (online) hate speech, 

aangereikt door het EHRM, samen gebracht worden11. Het doel van dit directief is om een 

richting te geven aan hoe men moet omgaan met het modereren van online hate speech12. 

Andere initiatieven in samenwerking met ELSA International werden in de vorm gegoten van 

een schrijfwedstrijd en een online onderzoek peilend naar de kennis over online hate speech 

van young professionals in de juridische sector13.  

Hoewel noch deze campagne, noch de genomen initiatieven enige bindende kracht kennen, 

worden zij in samenwerking met de Raad van Europa gerealiseerd. Om die reden wordt 

verwacht dat deze initiatieven mogelijks een invloed zullen hebben op de toekomstige 

regulering afkomstig van de Raad van Europa.  

Naast het opzetten van een campagne tegen online hate speech, heeft de Raad van Europa een 

nieuw instituut, de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, in het leven 

geroepen14. Deze Commissie, afgekort als ECRI, heeft tot doel de bestrijding van racisme en 

intolerantie en daarbij de bescherming van de mensenrechten binnen Europa15. De Commissie 

richt algemene en individuele aanbevelingen tot de lidstaten om hen te helpen een nationaal 

beleid te ontwikkelen dat racisme en intolerantie op een efficiënte wijze bestrijdt16. De meest 

recente aanbeveling gericht aan België werd goedgekeurd op 4 december 2013 en 

gepubliceerd op 25 februari 201417. In die aanbeveling stelt de Commissie dat België reeds heel 

wat voortgang geboekt heeft op vlak van racisme en intolerantie; de rol van het Centrum voor 

Gelijke Kansen en Racismebestrijding (verder: CGKR) wordt in het bijzonder aangemoedigd 

door de Commissie. Anderzijds is de Commissie van mening dat België nog een lange weg af te 

leggen heeft, zeker op vlak van bevoegdheidsverdeling en de aanpak van hate speech op het 

                                                        
10 International Legal Research Group on online hate speech, ELSA International in cooperation with the Council 
of Europe, 7 oktober 2013, http://files.elsa.org/AA/Final_Report_OHS_Final.pdf (consultatie 2 april 2015).  
11 Tackling Hate Speech, a pratical guideline on moderating Online Hate Speech, 
http://files.elsa.org/AA/OHS_Guideline.pdf (consultatie 2 april 2015). 
12 Ibid.  
13 ELSA Hate speech Outline, No Hate Speech Movement, Council Of Europe, 
http://nohate.ext.coe.int/News/ELSA-Essay-Competition-Online-Hate-Speech-right-or-crime (consultatie 8 april 
2015). 
14  Engelse benaming: European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (consultatie 8 april 2015). 
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17  ECRI-rapport over België (vijfde monitorcyclus), gepubliceerd op 25 februari 2014, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf 
(consultatie 8 april 2015). 

http://files.elsa.org/AA/Final_Report_OHS_Final.pdf
http://files.elsa.org/AA/OHS_Guideline.pdf
http://nohate.ext.coe.int/News/ELSA-Essay-Competition-Online-Hate-Speech-right-or-crime
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf
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internet18. De concrete aanbevelingen die de Commissie aan België deed met betrekking tot 

online hate speech, zullen verder in deze thesis aan bod komen. 

Naast deze initiatieven die het belang van de strijd tegen online hate speech aantonen, werd 

op Europees vlak ook regelgeving uitgevaardigd met implicaties op de nationale regelgeving. 

Een eerste vraag die rijst bij het bespreken van het Europees kader is hoe Europa de afbakening 

maakt tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en hate speech. Vervolgens stelt zich de 

vraag wat men concreet onder hate speech gaat vatten en hoe men een strafbaarstelling 

binnen Europa ziet, waaruit blijkt dat men – logischerwijze – in de eerste plaats de auteur van 

een uitlating wil onderwerpen aan de strafrechtelijk aanpak. In de praktijk blijkt evenwel dat 

het niet altijd even eenvoudig is om in een omgeving waarin anonimiteit overheerst, de auteur 

achter een uitlating te vinden. Om te vermijden dat regelgeving met betrekking tot de 

strafbaarstelling zonder effect zou blijven, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens reeds de deur op een kier gezet voor een getrapte verantwoordelijk. Deze beslissing is 

onderworpen aan zeer veel kritiek en wordt voor de Grote Kamer gebracht, maar 

desalniettemin is het belangrijk om het te vermelden in de context van deze thesis aangezien 

het mogelijk implicaties heeft op de toekomst met betrekking tot online hate speech.  

  

                                                        
18 Ibid, p. 24 punt 62-64. 
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2.2 DE AFBAKENING  

De afbakening die gemaakt dient te worden tussen het grondrecht vrijheid van meningsuiting 

en hate speech volgt binnen het Europese kader logischerwijze uit het Europees Verdrag van 

de Rechten van de Mens (EVRM), dat de Europese grondrechten vastlegt19. Het EVRM stelt het 

recht van vrijheid van meningsuiting voorop als een van de meest fundamentele grondrechten, 

die desalniettemin niet absoluut is 20.  

De bespreking van de afbakening in het Europese recht vereist eerst een korte uitzetting van 

het belang van het EVRM binnen Europa, met daaraan gekoppeld de relevante bepalingen met 

betrekking tot (online) hate speech. Hoewel in deze thesis aangetoond wordt dat de online-

vorm van hate speech een andere benadering behoeft, blijft de afbakening tussen het recht 

van vrijheid van meningsuiting en hate speech dezelfde. De impact die volgt uit de uiting staat 

immers los van de beoordeling of er al dan niet sprake is van hate speech. Het belang van deze 

bepalingen en de concrete uitwerking ervan zullen verder besproken worden aan de hand van 

de relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze 

relevante rechtspraak tracht een objectivering van de afbakeningscriteria aan te reiken om 

zodoende een consistente afbakening te bekomen binnen de Europese lidstaten.  

 

2.2.1 HET EVRM EN (ONLINE) HATE SPEECH21 

Het oudste bindend Europees instrument met betrekking tot de grondrechten in Europa, is 

wellicht een van de belangrijkste instrumenten om de basis te leggen in de analyse van de strijd 

tegen online hate speech. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens werd op 4 

november 1950 ondertekend door de 47 leden van de Raad van Europa, waaronder ook België, 

kent een directe werking in de lidstaten22.  

Het doel van dit Europees Verdrag is de eenheid tussen de lidstaten te versterken en te komen 

tot gerechtigdheid en vrede23. Dit doel tracht men te verwezenlijken door het vastleggen van 

fundamentele vrijheden en rechten die afdwingbaar zijn voor een uniek rechtscollege dat zich 

                                                        
19 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, BS 
19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961. 
20 Art. 10 EVRM; R.B. STEEN, Workshop “Hate Speech: A Threat to Basic Human Rights”, 4 december 2013, Oslo, 
Noorwegen; E. HEINZE, Workshop “Citizenship unmodified: Democracy and the problem of hatred”, 4 december 
2013, Oslo, Noorwegen.  
21 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 4 november 1950, BS 19 augustus 1955, err. BS 29 juni 
1961. 
22  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 4 november 1950, voorwoord p. 5, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf ( consultatie 20 oktober 2014). 
23 Ibid.  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
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enkel toespitst op vermeende schendingen van het EVRM24. Aan de uitspraken van dit uniek 

rechtscollege, zijnde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), wordt een 

bijzondere waarde gehecht. Hoewel artikel 46 EVRM slechts een bindende kracht voorziet 

tussen de partijen, is men van mening dat de uitspraken van het EHRM een nadere invulling 

geven aan de rechten die vastgelegd zijn in het verdrag25. Om die reden is het dan ook vereist 

dat de andere lidstaten zich schikken naar de bestaande rechtspraak om in overeenstemming 

te zijn met het verdrag26. Een verdere bespreking van dit bijzonder gezag dat toegekend wordt 

aan de uitspraken van het EHRM, volgt bij de bespreking van de relevante rechtspraak.  

A. De relevante Verdragsbepalingen 

In de strijd tegen (online) hate speech maakt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

gebruik van artikel 10, tweede lid en artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens. Afhankelijk van de feitelijke situaties kiest het Hof voor een toepassing van de 

beperkingsclausule uit artikel 10 of de misbruikclausule uit artikel 17. Een toelichting bij de 

artikelen dringt zich op alvorens over te gaan tot de bespreking van de relevante rechtspraak.  

Artikel 10 – Het recht van vrijheid van meningsuiting 

In artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens ligt de vrijheid van 

meningsuiting vervat, waarbij het omschreven wordt als de vrijheid om “een mening te 

koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder 

inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen”. Deze vrijheid is van fundamenteel 

belang voor de lidstaten van het EVRM, en wordt ruim geïnterpreteerd in die zin dat zelfs 

beledigende, shockerende en verstorende meningen onder artikel 10 beschermd wordt27. In 

een democratische maatschappij is het immers noodzakelijk dat er ruimte is voor afwijkende 

‘hinderlijke’ informatie of meningen ten overstaan van de overheid of bepaalde groepen in de 

samenleving28.  

 

                                                        
24 Art. 19 e.v. EVRM. 
25 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel I. Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
721; A.S. SWEET en H. KELLER, “The reception of the ECHR in national legal orders”, in A.S. SWEET en H. KELLER, A 
Europe of rights – the impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford, New York by Oxford University 
Press, 2008, 3. 
26 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel I. Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia 2005, 
723. 
27 Letterlijk: “Right to offend, shock and disturb”; EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/Verenigd 
Koninkrijk; EHRM 9 juni 1998, nr. 22678/93, Incal/Turkije; D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of 
the European Convention on Human Rights”, NQHR 2007, 641. 
28 D. VOORHOOF, “Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel 
II – Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 855(1066); M. C. Kettemann, “Freedom of Expression on the 
internet”, Council of Europe Publishing, Parijs, 2013, 24. 
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Het recht van vrijheid van meningsuiting moet aldus ruim worden geïnterpreteerd, maar is niet 

absoluut. In het tweede lid van artikel 10 wordt bepaald dat “indien het bij wet voorzien is, 

noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van de nationale veiligheid, 

territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid en de goede zeden, de bescherming van de goede 

naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te 

voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen” het 

gerechtvaardigd kan zijn om het recht van vrijheid van meningsuiting in te perken. Het EVRM 

stelt hiermee inhoudelijk voorwaarden om overheidsbeperkingen te rechtvaardigen29. Enkel 

indien aan de vereisten van ‘bij wet voorzien’, ‘het nastreven van een legitiem doel’ en 

‘noodzakelijkheid in een democratische samenleving’ voldaan is, zal een overheidsbeperking 

als rechtmatig aanzien kunnen worden 30 . Hieruit vloeit voort dan indien één van de 

voorwaarden niet voldaan is, er sprake is van een onrechtmatige beperking van het recht van 

vrijheid van meningsuiting. 

 

In de context van online hate speech moet het recht van vrijheid van meningsuiting ruim op 

dezelfde wijze geïnterpreteerd worden als voor wat betreft hate speech in de offline-vorm; de 

interpretatie geldt namelijk ongeacht het gebruikte medium 31 . Hoewel in de Universele 

Verklaring voor de Rechten van de Mens wel gewag gemaakt werd van het medium, doet men 

dit in het EVRM niet. Uit dit stilzwijgen van het EVRM leidt men af dat het artikel niet verbonden 

is aan een specifiek medium en geldt ten aanzien van alle media32. Online hate speech vindt 

zijn weg via een relatief nieuw technologisch medium en de kanalen daartoe breiden zich 

steeds verder uit, waardoor de irrelevantie van het gebruikte medium van groot belang is. 

 

Het recht van vrijheid van meningsuiting moet aldus ongeacht het medium ruim 

geïnterpreteerd worden. Desalniettemin betreft het geen absoluut recht en zijn beperkingen 

mogelijk en misbruik mogelijk. Het is dan ook bij het overschrijden van de grenzen van de 

vrijheid van meningsuiting omwille van rechtmatige beperkingen of misbruik dat men zich 

begeeft in de context van (online) hate speech.  

 

Artikel 17 - Misbruikclausule 

Artikel 17 van het EVRM bepaalt dat “Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden 

uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit 

                                                        
29 D. VOORHOOF, “Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel 
II – Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 845. 
30 Artikel 10 §2 EVRM. 
31 W. BENEDEK en M. C. KETTEMANN, “Freedom of Expression on the internet”, Council of Europe Publishing, Parijs, 
2013, 24. 
32 Ibid.  
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aan de dag te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden 

welke in dit Verdrag zijn vermeld, te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken 

dan bij dit Verdrag is voorzien”.  

Het Verdrag beoogt hiermee twee vormen van rechtsmisbruik te verbieden, enerzijds het 

gebruik van een grondrecht met het oog op de vernietiging ervan en anderzijds het gebruik van 

de grondrechten om deze overmatig in te perken33. In dergelijke gevallen van misbruik kan het 

Hof ertoe beslissen dat er geen bescherming verleent wordt daar waar men zich normalerwijze 

wel zou kunnen beroepen op bescherming via de grondrechten. De bepaling is evenwel niet 

van toepassing op alle verdragsbepaling, onder meer processuele bepalingen worden 

uitgesloten van de toepassing van artikel 1734. In het kader van deze thesis is artikel 10 EVRM, 

recht van vrijheid van meningsuiting, van belang, wat wel onder de toepassing van artikel 17 

gebracht kan worden35. Een korte bespreking van de implicaties die volgen uit artikel 17 EVRM 

is dan ook nuttig voor het begrip van de relevante rechtspraak. 

Artikel 17 beoogt daden of activiteiten te verbieden die tot doel hebben de rechten uit het 

Verdrag te vernietigen of overmatig te beperken. De daden en activiteiten die daarbij beoogt 

worden, moeten zeer ruim geïnterpreteerd worden; zo vallen ook het verspreiden van politieke 

ideeën, terroristische activiteiten, het uitdelen van pamfletten, etc. onder daden en 

activiteiten36. In het kader van (online) hate speech, is deze ruime interpretatie van belang 

aangezien het daarbij voornamelijk gaat over het verspreiden van ideeën. Daarenboven dient 

hierbij opgemerkt te worden dat artikel 17 toe laat om artikel 10 te beperken op grond van de 

inhoud van de uiting, daar waar men in het tweede lid van artikel 10 enkel nagaat of er sprake 

is van een rechtmatige inperking gebaseerd op de voorwaarden gesteld door het artikel37. 

De vormen van rechtsmisbruik, die onder artikel 17 gevat kunnen worden, kunnen uitgaan van 

en gericht zijn tot zowel de staat als van een particulier 38 . De juridische inzet van de 

verdragsbepaling is verschillend naargelang het uitgaat van een particulier dan wel een 

lidstaat39. In de situatie waarbij een lidstaat de strijd aangaat tegen antidemocratische groepen 

                                                        
33 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 245; Y. HAECK EN C.B. HERRERA, Procederen voor het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, Antwerpen, Intersentia, 2011, 80. 
34 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004,260. 
35 D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of the European Convention on Human Rights”, NQHR 2007, 
641(-663); Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – 
Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 259. 
36 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 266-270. 
37 D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of the European Convention on Human Rights”, NQHR 2007, 
656. 
38 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 259. 
39 Ibid, 249. 
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en personen zijn er meerdere gebruikswijzen van artikel 1740. Een eerste mogelijkheid die door 

het Hof gehanteerd wordt, is het besluiten tot vervallenverklaring of niet-inroepbaarheid van 

verdragsbepaling, maar artikel 17 laat ook beleidsruimte om een situatie onbestraft of 

onaangeroerd te laten41. In de zaak Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands (1979) 

maakte het Hof toepassing van deze hakbijl omdat Glimmerveen en Hagenbeek een schending 

van artikel 10 EVRM aanvoerde omwille van hun veroordeling volgend op racistische 

pamfletten42. Het Hof oordeelde hier dat de twee misbruik maakten van de verdragsbepaling 

daar zij hun vrijheid van meningsuiting wilden gebruiken om extreem racistische meningen te 

uiten43. De directe toepassing van artikel 17 leidde ertoe dat de rechten van diegene die de 

schending aanvoerden, beperkt worden44. Een tweede mogelijkheid die het Hof hanteert, is 

het gebruik van artikel 17 als interpretatiebeginsel en hulpmiddel bij de toetsing van de 

toepassing van de beperkingsclausules die uit andere verdragsbepalingen voortvloeien 45 . 

Hierbij kan de zaak Kühnen v. Germany (1988) ter illustratie vermeld worden46. Wederom ging 

het over racistische pamfletten die verspreid werden en waarvoor de applicant nationaal 

veroordeeld was47 . De veroordeling werd door het Hof geacht noodzakelijk te zijn in een 

democratische maatschappij, waarbij het Hof verwees naar artikel 1748. Deze loutere verwijzing 

zorgt voor een indirecte toepassing van artikel 17 en geniet sinds de zaak Kühnen veelal de 

voorkeur ten opzichte van de hakbijltoepassing49. Een derde mogelijkheid is de niet-toepassing 

van artikel 1750. Het Hof dient in principe ambtshalve het artikel op te werpen, laat zij dit na, 

dan is er sprake van niet- toepassing. Het EHRM hanteert alle drie de gebruikswijzen afhankelijk 

van het doel dat zij voor ogen heeft met betrekking tot de zaak waarover ze dient te oordelen51. 

In de situatie waarbij een particulier zich richt tegen een Staat, zijn de mogelijkheden beperkter. 

De Staten mogen net als particulieren de rechten uit het EVRM niet vernietigen of overmatig 

                                                        
40 Ibid. 
41 Ibid, 250. 
42 EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland. 
43 Zie verder; D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of the European Convention on Human Rights”, 
NQHR 2007, 643; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek 
EVRM – Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia 2004, 251. 
44 EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland; EHRM 24 juni 2003, 
nr. 65831/01, Garaudy/Frankrijk; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. 
HAECK, Handboek EVRM – Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia 2004, 250. 
45 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia 2004, 251. 
46 EHRM 12 mei 1998, nr. 12194/86, Kühnen/Duitsland. 
47 Ibid.  
48 Ibid; D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of the European Convention on Human Rights”, NQHR 
2007, 644; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – 
Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 252. 
49 EHRM 23 september 1998, nr. 24662/94, Lehideux en Isorni v. Frankrijk; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van 
rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia, 
2004, 251. 
50 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 254. 
51 Ibid.  
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beperken. De particulier kan tegen onregelmatigheden optreden door artikel 17 in 

ondergeschikte orde aan het in hoofdorde ingeroepen verdragsrecht toe te voegen52. Het 

onderzoek van artikel 17 is in dit geval steeds ondergeschikt aan de vaststelling van een 

verdragsrecht, wat er in de praktijk toe leidt dat artikel 17 in het merendeel van de zaken niet 

onderzocht wordt53. Indien de verdragsbepaling die in hoofdorde voorligt geen specifiek of een 

minder expliciete beperkingsgrond bevat, zal artikel 17 wel nog als autonoom of aanvullend 

criterium worden beoordeeld54.  

Opgemerkt dient evenwel te worden dat er in de rechtsleer verdeeldheid is over het gebruik 

van artikel 17 EVRM ter bestrijding van hate speech. VOORHOOF en CANNIE menen dat de 

toepassing van artikel 17 op hate speech niet wenselijk is voor de democratie binnen Europa55. 

Het tweede lid van artikel 10 voorziet in beperkingen op het recht van vrije meningsuiting om 

onder andere hate speech te vermijden 56 . Aan deze beperkingen zijn de voorwaarden 

‘voorgeschreven bij wet’, ‘proportionaliteit’ en ‘noodzakelijkheid in een democratische 

maatschappij’ verbonden57. Het gebruiken van artikel 17 EVRM om aan deze voorwaarden te 

ontkomen, is volgens deze twee rechtsgeleerden problematisch in een democratische 

maatschappij58. (voor meer informatie over dit topic zie: H. CANNIE en D. VOORHOOF, “The abuse 

clause and freedom of expression in the European Human Rights Convention: an added value 

for democracy and human rights protection?”, NHQR 2011, 54-83.) 

 

B. Relevante uitspraken van het EHRM 

Het Hof dat belast is met de geschillenbeslechting met betrekking tot de rechten uit het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens59. Dit rechtscollege heeft tot taak om het EVRM als instrument ‘levend’ te houden door 

middel van evolutieve interpretaties60.  

                                                        
52 Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – 
Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 263. 
53 I. CAMERON, An introduction to the European Convention on Human Rights, Uppsala, Iustus Förlag, 135; Y. HAECK, 
“Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – Volume II, 
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54 Ibid.  
55  H. CANNIE en D. VOORHOOF, “The abuse clause and freedom of expression in the European Human Rights 
Convention: an added value for democracy and human rights protection?”, NHQR 2011, 65. 
56 Ibid, 66. 
57 Artikel 10, tweede lid EVRM. 
58  H. CANNIE en D. VOORHOOF, “The abuse clause and freedom of expression in the European Human Rights 
Convention: an added value for democracy and human rights protection?”, NHQR 2011, 66. 
59 Artikel 32 EVRM. 
60 A.S. SWEET en H. KELLER, “The reception of the ECHR in national legal orders”, in A.S. SWEET en H. KELLER, A Europe 
of rights – the impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford, New York by Oxford University Press, 2008, 
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De grootste uitdaging voor het EHRM met betrekking tot hate speech, is het vinden van een 

balans tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting, inclusief ‘the right to shock, 

offend and disturb’, en anderzijds hate speech. In een aantal zaken werd het Hof 

geconfronteerd met het maken van deze afweging; een bespreking van enkele van deze zaken 

is in het kader van deze thesis uiterst relevant. In deze zaken wordt er steeds van uitgegaan dat 

wat offline geldt, ook online geldt, en zodoende de gestelde principes ook betrekking hebben 

op online hate speech61. Het hof maakt hierbij evenwel een nuance omtrent de impact (zie 

verder)62.  

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de relevante uitspraken van het EHRM met 

betrekking tot (online) hate speech, stelt zich de vraag naar het belang van deze uitspraken 

voor de lidstaten die gebonden zijn door het EVRM. Aan de uitspraken wordt immers een 

specifiek gezag toegekend waardoor ze ook uitwerking krijgen in de lidstaten die niet betrokken 

waren bij de concrete zaak. Een korte bespreking van dit specifiek gezag is aldus zeer nuttig 

alvorens over te gaan tot de bespreking van de principes die daardoor uitwerking krijgen in alle 

lidstaten van het EVRM, waaronder ook België.  

De principes met betrekking tot de afbakening tussen het recht van vrijheid van meningsuiting 

en hate speech worden besproken aan de hand van enerzijds hetgeen volgens het Hof wél 

onder het recht van vrijheid van meningsuiting beschermd moet worden, en anderzijds 

hetgeen volgens het Hof de grenzen van het grondrecht overschrijdt.  

Bij deze bespreking dient ook gewezen te worden op enkele zaken waarin, ondanks het 

stilzwijgen van het EVRM over het medium, door het Hof gesteld wordt dat het gebruikte 

medium een invloed heeft op de impact van uitlatingen. Deze verhoogde impact moet, volgens 

het Hof, in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de uitlating. Gezien de specifieke 

kenmerken van het internet, zijnde een wijdere verspreiding, grotere openbaarheid en hogere 

frequentie, kan ook in het geval van online hate speech een verhoogde impact worden 

geponeerd.  

Na de bespreking van de principes en de impact van het medium zal gekeken worden naar de 

objectieve criteria die aldus door het Hof worden aangereikt met betrekking tot de beoordeling 

van de afbakening tussen de vrijheid van meningsuiting en hate speech.  

Het belang van de rechtspraak van het EHRM 

De uitspraken van het Hof zijn in principe enkel bindend voor de betrokken partijen, gezien zij 

een relatief gezag van gewijsde kennen63. Aan de interpretaties die uit de uitspraken volgen, 
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wordt evenwel een bijzonder gezag toegekend ten aanzien van de lidstaten die niet in het 

geding betrokken waren. De interpretaties die volgen uit de arresten worden geacht deel uit te 

maken van het EVRM, waardoor alle lidstaten ertoe gehouden zijn deze interpretatie in hun 

recht in te passen64. Men gaat uit van een interpretatief gezag van gewijsde dat bindend is erga 

omnes en volgt uit de ondertekening en aanvaarding van het Verdrag door de lidstaten65. Door 

het aanvaarden van het Verdrag, aanvaarden de lidstaten dat het Europees Hof bevoegd is voor 

de interpretatie van het EVRM, en aanvaarden ze aldus dat ze gebonden zijn door de 

interpretaties die het Hof geeft66. In de praktijk blijkt evenwel dat de lidstaten zich niet altijd 

schikken naar de rechtspraak van het EHRM, ondanks de verplichting die daartoe op hen rust. 

Gezien in deze thesis gekeken wordt naar de overeenstemming tussen het Belgisch en 

Europees recht, zal bij de bespreking van het Belgisch kader gekeken worden naar de mate 

waarin de Belgische rechter zich schikt naar de uitspraken van het EHRM. (voor meer informatie 

over de niet-naleving van het interpretatief gezag van gewijsde zie: G. MARTINICO en O. POLLICINO, 

The national Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, Groningen, Europa Law Publishing, 

2010, 511p en A.S. SWEET en H. KELLER, A Europe of rights – the impact of the ECHR on National 

Legal Systems, Oxford, New York by Oxford University Press, 2008, 852p). 

De juridische grondslag voor dit interpretatief gezag van gewijsde ligt vervat in artikel 32 §1 

EVRM juncto artikel 19 EVRM, wat ingesteld is om de interpretatie van het EVRM te 

verzekeren 67 . Via dit interpretatief gezag van gewijsde tracht men om het doel van 

rechtsgelijkheid en rechtseenheid tussen de verschillende lidstaten, dat door het EVRM 

geformuleerd wordt, kracht bij te zetten 68 . Concreet tracht men rechtsgelijkheid en 

rechtseenheid te bekomen door aan de uitspraken een objectief karakter te verlenen waardoor 

ze enerzijds gezag erga omnes krijgt en anderzijds retroactief kan worden toegepast69. De 

uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de nationale rechter die verondersteld wordt om de 

interpretaties, volgend uit uitspraken van het EHRM, toe te passen in de nationale rechtspraak 
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in de gevallen waarin hij geen appreciatiemarge heeft70. Indien de rechter zou besluiten om in 

een concrete zaak de interpretaties van het EHRM links te laten liggen, zal hij moeten 

beargumenteren waarom hij die beslissing maakt71. Daarbij moet opgemerkt worden dat de 

rechter zich bewust moet zijn van het feit dat hij mogelijks een inbreuk op het EVRM pleegt72.  

Beperkingen van het recht van vrijheid van meningsuiting 

De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot (online) 

hate speech werd door het Hof zelf gegroepeerd in een factsheet73. Een aantal zaken uit deze 

factsheet zullen hieronder besproken worden samen met enkele niet-vermelde zaken waaruit 

principes afgeleid kunnen worden met betrekking tot hate speech die geweerd moet worden 

van de bescherming van artikel 10 EVRM74. Het Hof maakt daarbij gebruik van de in 2.2.1 A 

aangehaalde bepalingen, zijnde artikel 10 lid 2 en artikel 17 EVRM75. In dit deel zal gekeken 

worden naar hetgeen als hate speech aanzien moet worden, om vervolgens in het hierop 

volgende deel te kijken naar wat volgens het Hof toch beschermd moet worden onder het recht 

van vrijheid van meningsuiting.  

Algemeen dient wederom gewezen te worden op het feit dat het recht van vrijheid van 

meningsuiting slechts beperkt kan worden indien voldaan is aan de voorwaarden ‘voorzien bij 

wet’, ‘legitiem doel’ en ‘noodzakelijkheid in een democratische samenleving’ 76 . Bij de 

beoordeling van deze voorwaarden laat het Hof aan de lidstaten een zekere mate van 

beoordelingsvrijheid, maar laat zij het anderzijds niet na om te wijzen op de context, de rechten 

van anderen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen77. 

In de zaak Seurot v. France (2004) stelde het Hof als algemeen principe dat er “geen twijfel is 

omtrent het feit dat elke opmerking die rechtstreeks indruist tegen de onderliggende waarden 

van het EVRM, niet onder de bescherming van artikel 10 EVRM vallen”78. Het is dan ook in het 

licht van deze onderliggende waarden van het EVRM dat in volgende zaken besloten werd dat 
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de beperking van het recht op vrije meningsuiting gerechtvaardigd is. De zaken zullen 

gegroepeerd worden aan de hand van het principe dat er uit kan worden afgeleid.  

Een eerste principe dat afgeleid kan worden is dat in de gevallen waarin er sprake is van 

totalitaire doctrine, terrorisme of ideeën die een bedreiging vormen voor de democratie, de 

beperking van het recht op vrije meningsuiting vaak als noodzakelijk wordt beschouwd. Dit 

principe kan afgeleid worden uit meerdere zaken, waarvan de recentste de zaak Schimanek v. 

Austria (2000) is79. Het Hof oordeelde in deze zaak, met betrekking tot het promoten van het 

Naziregime, dat er een verbod van toepassing is om grondrechten te gebruiken met het oog op 

het teniet doen van grondrechten van anderen80. Daarnaast werd het Hof in het verleden ook 

geconfronteerd met een zaak waarbij een cartoon over 9/11 aanleiding zou geven tot 

terrorisme, namelijk de zaak Leroy v. France (2008)81. Aan de basis lag een cartoon met daarbij 

als opschrift “We all dreamt of it… Hamas did it”. Het Hof meende hier dat door het opschrift 

de cartoonist te kennen gaf dat hij het terrorisme steunde en zelfs promootte, wat 

onaanvaardbaar is binnen de waarden van het EVRM. Het Hof gaf daarbij ook aan dat het feit 

dat de krant een beperkte reikwijdte had, niet afdoet aan de ernst van de inbreuk. Hieruit leidt 

men af dat een beperkte reikwijdte, niet afdoet aan de ernst van de inbreuk en dat wat betreft 

het internet, dat een zeer grote toegankelijkheid heeft, geijverd moet worden voor een nog 

sterkere bescherming tegen hate speech82. 

In deze context kan ook de zaak Sürek v. Turkey (1998) vermeld worden. In deze zaak besloot 

het Hof dat in bepaalde nationale situaties een hogere bescherming van de rechten van 

anderen vereist kan zijn. Het ging over lezersbrieven die werden gepubliceerd in een weekblad, 

waarin de militaire acties van het Turkse leger afgeschilderd werden als onderdrukking. Sürek 

werd als hoofdaandeelhouder van het weekblad veroordeeld voor het verspreiden van 

propaganda die haat provoceert en waarbij het openbare van gegevens van bepaalde personen 

hen mogelijks het doelwit van terroristische aanvallen zou maken. Het Hof oordeelde in deze 

zaak dat hoewel de man zelf de brieven niet geschreven had, hij door de publicatie wel 

verantwoordelijk was voor het verspreiden van haat. Het Hof voegde er daarenboven aan toe 

dat in een land als Turkije het risico op terroristische acties hoger ligt en een hogere 

bescherming van de betrokken personen dan ook vereist is83.  

Een tweede principe is dat etnische hate speech niet onder de bescherming van het recht van 

vrijheid van meningsuiting valt. In de zaak Pavel Ivanov v. Russia (2004) oordeelde het Hof dat 

het aanzetten tot haat ten aanzien van de Joden niet strookt met de onderliggende waarden 
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van het Verdrag. Ivanov werd, in eigen land, veroordeeld voor het schrijven en publiceren van 

artikelen die de Joden afschilderen als zijnde het kwaad van Rusland. De man klaagde deze 

veroordeling in het algemeen aan en voegde artikel 13 en 14 toe aan zijn betoog, claimend dat 

hij geen effectieve rechtsgang had kunnen genieten. Het Hof verklaarde de eis onontvankelijk 

en voegde eraan toe dat het de applicant eigenlijk ging om een beperking van zijn recht van 

vrijheid van meningsuiting, maar dat ook een dergelijke claim geen stand kon houden gezien 

de feiten onverenigbaar zijn met de waarden van het EVRM84. 

 

Een derde principe is dat negationisme en revisionisme normaliter niet onder de bescherming 

van het recht van vrijheid van meningsuiting valt, maar dat in bepaalde gevallen wel ruimte 

moet zijn voor historisch debat. Hierbij kunnen twee zaken vermeld worden, Garaudy v. France 

(2003) en Lehideux and Isorni v. France (1998). In de zaak Garaudy v. France (2003) oordeelde 

het Hof dat het ontkennen van de Holocaust en het ontkennen van misdaden tegen de 

mensheid, aanzetten tot haat is in de ergste vorm en geweerd moet worden op basis van artikel 

17 EVRM85. Garaudy, een voormalig politicus, had een boek gepubliceerd waarin de oorzaak en 

feiten van de Holocaust in twijfel getrokken werden. In Frankrijk werd hij veroordeeld omwille 

van het ontkennen van misdaden tegen de mensheid, maar hij claimde dat zijn recht op vrije 

meningsuiting geschonden was. Het Hof deed deze redenering teniet en stelde dat hij misbruik 

maakte van zijn rechten. In de zaak Lehideux and Isorni v. France (1998) benadrukte het Hof 

evenwel dat jaren na dergelijke historische feiten er ruimte moet zijn voor debat. In deze zaak 

ging het over de publicatie van een advertentie in de krant ‘Le Monde’ met als titel “People of 

France, you have short memories”. De advertentie was afkomstig van de ‘Assocation for the 

Defence of the Memory of Marshal Pétain’, een vereniging opgericht om de daden van de 

maarschalk in herinnering te houden86. Lehideux en Isorni, die achter de advertentie zaten, 

werden nationaal veroordeeld voor het publiek verdedigen van collaboratie87. Het EHRM legde 

evenwel de nadruk op het feit dat de twee zelf stelden dat ze een grote afkeer hebben voor de 

“Nazi wreedheden en vervolgingen”, dat de advertentie geplaatst was in naam van de 

vereniging en het feit dat de vereniging juridisch correct opgericht was. Omwille van deze 

feitelijke elementen besloot het Hof dat, hoewel het weglaten van een aantal gegevens 

immoreel en verwerpelijk is, over historische feiten jaren na datum gedebatteerd moet kunnen 

                                                        
84 EHRM 20 februari 2007, nr. 35222/04, Ivanov/Rusland. 
85 EHRM 24 juni 2003, nr. 65831/01, Garaudy/Frankrijk.; W. BENEDEK en M. C. KETTEMANN, Freedom of Expression 
on the internet, Parijs, Council of Europe Publishing, 2013, 85. 
86 EHRM 23 september 1998, nr. 24662/94, Lehideux en Isorni/Frankrijk 
87 Ibid; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel 
II – Volume II, Antwerpen, Intersentia 2004, 255. 
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worden88. Of deze redenering in het kader van het Aanvullend Protocol bij het Cybercrime-

verdrag nog stand zal houden, blijft evenwel de vraag89. 

Een vierde principe houdt in dat ook racistische hate speech normaliter niet onder de 

bescherming van artikel 10 EVRM kan worden gebracht, maar dat nuances mogelijk zijn in het 

geval het hoofddoel van de uitlating het informeren van het publiek over een maatschappelijk 

probleem is. In een eerste zaak Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands (1979), maakte 

het Hof toepassing van artikel 17 EVRM door te stellen dat de misbruikbepaling werd ingevoerd 

om te voorkomen dat totalitaire groeperingen de beginselen opgenomen in het EVRM in hun 

eigenbelang zouden gebruiken90. In de zaak werden door Glimmerveen en Hagenbeek, twee 

politici, flyers uitgedeeld aan het bredere publiek. De flyers waren gericht aan “our white 

people” en bevatte uitspraken zoals “The truth is that the major part of our population since a 

long time has had enough of the presence in our country of hundreds of thousands of 

Surinamers, Turks and other so-called guest workers, who, moreover, are not at all needed here 

and that the authorities as servants of our people merely have to see to it that these undesired 

aliens leave our country as soon as possible"91. Het Hof oordeelde dat het beleid dat rassenhaat 

promoot en aanzet tot rassenhaat, geweld en vijandigheid de basis kan vormen voor een 

beperking van het recht op vrije meningsuiting92. Dezelfde redenering werd gevolgd in de zaak 

Féret v. Belgium (2009) waarbij Daniel Féret, voormalig voorzitter van het Front National, 

racistische flyers had uitgedeeld en daarvoor veroordeeld werd93. Ook hier kan men ervan 

uitgaan dat de verspreiding van dergelijke politieke slogans via het internet een nog grotere 

impact zullen hebben en aldus een verhoogde beschermingsgraad ten aanzien van hate speech 

vragen94. 

In een derde zaak met betrekking tot racistische hate speech, Jersild v. Denmark (1989) werd 

gewezen op het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen degene die de uiting doet en 

degene die over de uiting rapporteert95. Het publiek belang heeft er, volgens het Hof, ook baat 

bij om geïnformeerd te worden over maatschappelijke problemen, in casu racisme en 

                                                        
88 EHRM 23 september 1998, nr. 24662/94, Lehideux en Isorni v. Frankrijk; Y. HAECK, “Artikel 17 Verbod van 
rechtsmisbruik”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – Volume II, Antwerpen, Intersentia, 
2004, 255. 
89 Zie 2.3.1, punt A, Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest, waarbij in bepaalde gevallen ontkenning 
en revisionisme uitgesloten worden van de bescherming van artikel 10 EVRM; EHRM 23 september 1998, nr. 
24662/94, Lehideux en Isorni v. Frankrijk.  
90 Letterlijk: 'The general purpose of article 17 is to prevent totalitarian groups from exploiting in their own 
interests the principles enunciated by the convention…(…)'; EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, 
Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland. 
91 EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland. 
92  Ibid; EHRM 13 januari 1998, nr. 24122/94, Sürek/Turkije; EHRM 20 februari 2007, nr. 35222/04, 
Ivanov/Rusland. 
93 EHRM 16 juli 2009, 15615/07, Féret/België.  
94 W. BENEDEK en M. C. KETTEMANN, Freedom of Expression on the internet, Parijs, Council of Europe Publishing, 
2013, 84. 
95 EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, Jersild/Denemarken; W. BENEDEK en M. C. KETTEMANN, Freedom of 
Expression on the internet, Parijs, Council of Europe Publishing, 2013, 84. 
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xenofobie. Het doel van de documentaire over ‘The Greenjackets’ was het informeren van het 

publiek dat racisme serieus genomen moet worden en in geen geval getolereerd moet worden. 

De media speelt op dit vlak een belangrijke rol als zogenaamde public watchdog en kan daarbij 

rekenen op een ruimere invulling van het recht van vrijheid meningsuiting indien het gaat over 

het verspreiden van informatie of ideeën over zaken met een publiek belang96.  

Een vijfde principe richt zich tot religieuze hate speech, waarbij kennelijke beledigingen van 

morele waarden en religieuze overtuigingen een grond tot beperking van het recht van vrijheid 

van meningsuiting kunnen zijn. In een Britse zaak, Wingrove v. UK (1996), ging het over het 

script van de film ‘Visions of Ecstacy’ dat werd geweigerd omdat Moeder Theresa werd 

afgebeeld op een wijze die niet strookte met de morele waarden van het Christendom. De 

weigering was volgens de British Board of Film Classification gebaseerd op het feit dat het beeld 

indruiste tegen de morele waarden en religieuze overtuigingen van een geloof. Het EHRM 

bevestigde deze visie en oordeelde dat de beperking van het recht op vrije meningsuiting geen 

schending was van het EVRM omwille van de kennelijke beledigingen van morele waarden en 

religieuze overtuigingen97.  

Een zesde principe heeft betrekking op hate speech gebaseerd op het feit dat  seksuele 

voorkeur even ernstig genomen moet worden als hate speech op basis van ras, afkomst of 

huidskleur. Dit principe kan afgeleid worden uit de zaak Vejdeland and others v. Sweden (2012). 

In Zweden werden door de organisatie ‘National Youth’ flyers verspreid in een school met 

daarop presumpties dat homoseksualiteit “de oorzaak was van de ontwikkeling van HIV en 

AIDS” en “een moreel destructief effect heeft op het bestaan van de maatschappij”98. Het Hof 

benadrukte dat ondanks het feit dat niet aangezet wordt tot geweld, dergelijke discriminerende 

vooroordelen geweerd moeten worden uit een democratische maatschappij99.  

Concluderend kunnen als principes worden aangehaald dat hate speech gebaseerd op 

terrorisme, totalitarisme, etnische hate speech, negationisme, revisionisme, racisme, religieuze 

hate speech en seksuele voorkeur niet verenigbaar zijn met de onderliggende waarden van het 

EVRM. In bepaalde gevallen zijn nuances mogelijk omwille van de context, zoals in een publiek 

debat, of met het oog op het informeren van het publiek over maatschappelijke problemen. 

Hieruit kunnen we meteen afleiden dat volgens het Hof gekeken moet worden naar enerzijds 

de inhoud van de uitlating, maar ook naar de context waarin de uiting gedaan wordt. In het 

volgende deel met betrekking tot uitlatingen die wél beschermd worden onder het recht van 

vrijheid van meningsuiting, zal gekeken worden naar de elementen die naast de inhoud en de 

context ook in rekening moeten worden gebracht bij de beoordeling van de afbakening. 

                                                        
96 EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, Jersild/Denemarken. 
97 EHRM 25 november 1996, nr. 17419/90, Wingrove/Verenigd Koninkrijk. 
98 Letterlijk: “responsible for the development of HIV and AIDS” en “a morally destructive effect on the 
substance of society”, EHRM 9 februari 2012, nr. 1813/07, Vejdeland/Zweden. 
99 EHRM 9 februari 2012, nr. 1813/07, Vejdeland/Zweden. 
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Bescherming onder het recht van vrijheid van meningsuiting 

Het recht op vrije meningsuiting kan beperkt worden in het geval de uiting indruist tegen de 

onderliggende waarden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In bepaalde 

gevallen wordt evenwel een groter gewicht toegekend aan het recht op vrije meningsuiting om 

de waarborgen van een democratische maatschappij te verzekeren. Hieronder zullen enkele 

principes uiteengezet worden wanneer er sprake is van primauteit van het recht op vrije 

meningsuiting volgend uit onder meer de factsheet van het Hof100.  

Een eerste belangrijk principe is dat er in een publiek debat op tegenspraak en tijdens een 

politieke campagne een ruimer recht van vrijheid van meningsuiting moet worden 

gewaarborgd101. In de zaak Müslüm Gündüz v. Turkey (2004) oordeelde het Hof dat een debat 

waarin tegenspraak gegeven kan worden, een ruimer recht op vrije meningsuiting geldt102. 

Müslüm Gündüz, de leider van Islamitische sekte, had in een TV-interview op de Turkse televisie 

openlijk beledigende opmerkingen gemaakt over bepaalde personen en had de toepassing van 

de Sharia in Turkije gepropageerd. Het Hof meende dat de bedoeling van het debat was om 

visies over de Staat uit te wisselen en elkaars visie te becommentariëren, waardoor een ruimere 

mate van vrijheid van meningsuiting aanvaardbaar moet zijn. Het Hof voegt daar nog aan toe 

dat bovendien geen sprake kan zijn van hate speech op grond van het louter verdedigen van de 

Sharia, aangezien er niet opgeroepen wordt tot geweld103.  

In een andere zaak, de zaak Erbakan v. Turkey (2006), stelde het Hof evenwel dat politici er in 

hun speeches op moeten letten dat ze geen intolerantie prediken, maar dat in het kader van 

de vrijheid van politiek debat in een democratische maatschappij het recht van vrijheid van 

meningsuiting ook een grote rol speelt104. Het Hof oordeelde dat in dit geval het recht van 

vrijheid van meningsuiting primeerde enerzijds omwille van het politiek debat, maar anderzijds 

ook omwille van het feit dat men nationaal meer dan vier jaar gewacht had om een procedure 

in te stellen. De lange periode wijst er namelijk op dat de politieke speech geen “direct risico en 

dreigend gevaar” met zich had meegebracht105. Hieruit kan afgeleid worden dat in het kader 

van een politiek debat een zeer ruime mate van recht op vrije meningsuiting geldt, maar dat 

ingeval van risico en dreigend gevaar, het alsnog beperkt kan worden. Dezelfde redenering 

werd gevolgd in de zaak Faruk Temel v. Turkey (2011) waar het ging over de voorzitter van een 

                                                        
100 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, “Factsheet on Hate Speech”, november 2014, 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf (consultatie 23 maart 2015).  
101 EHRM 4 december 2003, nr. 35071/97, Gündüz/Turkije; EHRM 6 juli 2007, nr.59405/00, Erbakan/Turkije;  
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103 Ibid. 
104 EHRM 6 juli 2007, nr.59405/00, Erbakan/Turkije. 
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to, or been likely to give rise to, a “present risk” and an “imminent danger”; EHRM 6 juli 2007, nr.59405/00, 
Erbakan/Turkije. 
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politieke partij die openlijk kritiek had geuit op o.m. de interventie van de Verenigde Staten in 

Irak106.  

Bij deze zaken kan wederom verwezen worden naar de reeds eerder behandelde zaken 

Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands (1979) en Féret v. Belgium (2009) waarbij de 

context ook een is van politieke campagne, maar de grens van het recht op vrije meningsuiting 

wél wordt overschreden 107 . Er wordt dus wel degelijk een ruimere mate van tolerantie 

ingebouwd ten aanzien van politieke campagnes, maar deze tolerantie is niet onbeperkt.  

Een ander criterium waar het Hof naar kijkt, is de status van de partijen die betrokken zijn in de 

feitelijke situatie. Het gaat daarbij over de persoon die de uiting gedaan heeft, en de persoon 

tegen wie de uiting gericht is. In een eerste zaak, met een gelijkaardige context aan 

bovengenoemde, de zaak Incal v. Turkey (1998), oordeelde het Hof dat de vrijheid van 

meningsuiting van politieke partijen ruim geïnterpreteerd moet worden108. Incal deelde, als lid 

van een politieke partij, flyers uit waarin kritiek geuit werd ten aanzien van de overheid. De 

flyers werden aanzien als een aanzet tot rebellie ten opzichte van de overheid, maar het Hof 

meende dat het binnen de normen van aanvaardbare kritiek valt. Zij merkte daarbij ook op dat 

er geen sprake was van hate speech omwille van het feit dat er geen aanzet tot haat, 

vijandigheid of geweld was. Het Hof voegde er daarenboven aan toe dat aan de ene kant de 

politieke partijen een ruimere vrijheid van meningsuiting hebben, maar dat aan de andere kant 

de overheid, als ontvanger, een ruimere mate van kritiek moet kunnen verdragen dan private 

personen of niet-verkozen publieke personen109 . Uit deze zaken kan als principe afgeleid 

worden dat de rol van degene die de mening uit en degene tegen wie de mening gericht is, een 

rol spelen in de beoordeling van de mate van vrijheid van meningsuiting.   

Ook in een andere zaak, Lingens v. Austria (1986), oordeelde het Hof dat (verkozen) politici 

meer kritiek moeten verdragen dan de modale persoon110. Aan de basis van de zaak lag een 

artikel in een magazine waarin de kanselier, tevens voorzitter van een politieke partij, 

bekritiseerd werd voor het beschermen van Nazisympathisanten. De kanselier had nationaal 

de veroordeling van Lingens, de journalist die het artikel geschreven had, bekomen. Het Hof 

oordeelde evenwel dat er hier een schending was van artikel 10 EVRM omdat in de context van 

een politieke debat er een ruimere vrijheid van meningsuiting is en een politiek persoon meer 

kritiek moet kunnen verdragen. In een Spaanse zaak, Castells v. Spain (1992), werd een rechter 

veroordeeld voor het beledigen van de overheid111. In deze zaak benadrukte het Hof dat het 
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recht op vrije meningsuiting niet absoluut is, maar dat ten aanzien van politici de grenzen van 

aanvaardbare kritiek ruimer zijn dan ten aanzien van een privaat persoon.  

De vraag die hierbij gesteld wordt is of niet-verkozen publieke figuren dezelfde mate van kritiek 

moeten aanvaarden als verkozen politici. In de zaak Pedersen and Baadsgaard v. Denmark 

(2004) boog het Hof zich over deze vraag en beantwoordde ze deze negatief. Pedersen en 

Baadsgaard maakten een documentaire over een persoon die veroordeeld was voor de moord 

op zijn eigen vrouw, waarbij felle kritiek werd geuit op de manier van handelen van de politie. 

De twee werden nationaal veroordeeld voor laster ten aanzien van de politie maar stapten naar 

het EHRM omdat zij meenden dat er sprake was van een disproportionele beperking van hun 

recht op vrije meningsuiting. Het Hof oordeelde hierbij dat niet-verkozen publieke figuren niet 

hetzelfde niveau van kritiek moeten verdragen als verkozen politici. In deze context voegde het 

Hof er aan toe dat niet-verkozen publieke figuren buiten hun functie gelijkgesteld moeten 

worden met privépersonen112.  

Uit deze zaken kan worden afgeleid dat hoewel in eerste instantie de inhoud blijk geeft van 

hate speech, het niet altijd als dusdanig moet worden beoordeeld omwille van de context of de 

status van de betrokken partijen. De belangrijkste principes die hierbij worden aangehaald is 

dat enerzijds de context van een politiek of maatschappelijk debat, zeker als er sprake is van 

tegensprekelijkheid, een ruimere mate van vrijheid van meningsuiting rechtvaardigen. 

Anderzijds dient ook gekeken te worden naar de status van de betrokken partijen, zowel van 

degene die de uitlating doen als van degene tegen wie de uitlating gericht is; bepaalde 

personen worden verwacht meer kritiek te aanvaarden dan anderen.  

Relevantie van het medium 

Specifiek aan online hate speech is dat het gebruikte medium het internet is, waarbij met één 

klik hate speech verspreid wordt over de hele wereld. Het internet is “een wereldwijd 

computernetwerk dat het mogelijk maakt informatie te verspreiden of te zoeken en te e-

mailen”113. Uit deze definitie kunnen we reeds afleiden dat internet een grote impact heeft 

omwille van de mogelijkheid om zeer eenvoudig informatie wereldwijd te verspreiden.  

In verschillende arresten van het Hof gaf het aan dat de grootte van de impact van een medium 

invloed heeft op de beoordeling of er nog bescherming is onder artikel 10 of er sprake is van 

hate speech. In 1994 bevestigde het Hof dat “de potentiële impact van het medium een 

belangrijke factor is en dat het algemeen geweten is dat audiovisuele media vaak een directer 

en krachtiger effect hebben dan geprinte media” 114 . Hoewel internet geen audiovisueel 
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medium is, kan uit deze zaak afgeleid worden dat de potentiële verhoogde impact van het 

medium een rol speelt. Gezien het wijdverspreide karakter, de grote toegankelijkheid, de 

anonimiteit, en dergelijke meer van het internet, kan aangenomen worden dat ook dit medium 

een ‘directer en krachtiger effect’ kent.   

In een andere zaak, Karatas v. Turkey (1999) oordeelde het hof dat hoewel er in de concrete 

zaak bescherming was onder artikel 10 EVRM niet ontkend kan worden dat hoe groter de 

impact van een uiting, hoe groter de impact van een verstoring van de openbare orde115. Gezien 

enerzijds aangenomen kan worden dat het specifieke karakter van het internet zorgt voor een 

verhoogde impact, kan ook aangenomen worden dat uitlatingen online een grotere verstoring 

van de openbare orde met zich mee kunnen brengen.  

Objectieve criteria volgend uit de rechtspraak met betrekking tot artikel 10  

Uit bovenstaande uitspraken kunnen vijf elementen worden afgeleid waar het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens zich op baseert om de afbakening tussen het recht van vrijheid 

van meningsuiting en hate speech te beoordelen. De criteria zijn de inhoud, de context, de 

status van degene van wie de uiting afkomstig is, de status van de persoon tegen wie de uiting 

gericht is én het medium dat invloed heeft op de impact van de uiting.  

Bij de beoordeling van de inhoud wordt gekeken of er geen onverenigbaarheid is met de 

onderliggende waarden van het EVRM116. Hate speech gebaseerd op terrorisme, totalitarisme, 

etnische hate speech, negationisme, revisionisme, racisme, religieuze hate speech en seksuele 

voorkeur kan volgens het Hof normaliter niet beschouwd worden als verenigbaar met het 

EVRM117. Algemeen wordt aangenomen dat er een ‘right to offend, shock and disturb’ bestaat, 

waaruit volgt dat niet alles wat hinderlijk kan zijn per se hate speech is118. In een democratische 

                                                        
more immediate and powerful effect than the print media”; EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, 
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maatschappij is het noodzakelijk dat afwijkende meningen, binnen de grenzen van het 

redelijke, getolereerd worden119.  

In bepaalde gevallen is het EHRM van mening dat er nuances gemaakt moeten worden omwille 

van de context en de status van de betrokken partijen, waardoor uitlatingen die in eerste 

instantie hate speech lijken, alsnog gerechtvaardigd kunnen worden.  

Bij het maken van deze nuances wordt aldus in de eerste plaats gekeken naar de context. In 

bepaalde contexten, zoals die van een politieke campagne, een publiek debat, en dergelijke 

meer moet een ruimere mate van vrijheid van meningsuiting aanvaard worden omwille van het 

feit dat er tegenspraak mogelijk is120. In een democratische samenleving is het essentieel dat 

afwijkende meningen geformuleerd kunnen worden, zeker in de gevallen waarin er 

tegenspraak mogelijk is en men kan debatteren over de geformuleerde afwijkende mening. 

Desalniettemin is deze vrije meningsuiting niet ongebreideld, in het geval er effectief wordt 

aangezet tot haat of geweld, blijft het onder hate speech vallen en geniet het geen bescherming 

onder het recht op vrije meningsuiting121. Een ruimere mate van vrijheid van meningsuiting 

wordt ook toegeschreven aan de opmerkingen die als doel hebben het informeren van het 

publiek over zaken van openbaar belang en opmerkingen gemaakt binnen een historisch 

debat122. 

In de tweede plaats wordt gekeken naar de status van de betrokken partijen, degene die de 

uitlating doet enerzijds en degene tegen wie de uitlating gericht is anderzijds. Het Hof is van 

mening dat bepaalde personen, zoals verkozen publieke personen, een ruimere mate van 

vrijheid van meningsuiting moet worden toegekend, maar dat zij zelf moeten waarborgen dat 

ze geen intolerantie prediken. Daarnaast moeten diezelfde verkozen publieke personen ook 

een grotere mate van kritiek geuit aan hun adres kunnen tolereren dan een private burger.  

Tot slot wordt naast de inhoud, de context, de status van degene die de uitlating doet en de 

status van degene tot wie de uiting gericht is, ook gekeken naar de impact dat het gebruikte 

medium heeft. Hoewel het EVRM in se stilzwijgend is over het gebruikte medium, werd door 

het Hof wel geoordeeld dat in bepaalde gevallen bij de beoordeling van de afbakening rekening 

moet worden gehouden met de verhoogde mate van verstoring van de openbare orde die 

gepaard gaat met de verhoogde impact dat een medium met zich meebrengt.  

In de afbakening tussen vrijheid van meningsuiting en hate speech moeten aldus verschillende 

feitelijke elementen afgewogen worden. Hoewel het deels een subjectieve beoordeling blijft, 

                                                        
119 Ibid.  
120 EHRM 4 december 2003, nr. 35071/97, Müslüm/Gündüz, EHRM 6 juli 2007, nr. 59405/00, Erbakan/Turkije; 
EHRM 1 februari 2011, nr. 16853/05, Faruk Temel/Turkije; EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, 
Jersild/Denemarken. 
121 EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland; EHRM 16 juli 2009, 
nr. 15615/07, Féret/België. 
122 EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, Jersild/Denemarken. 
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heeft het Hof via bovengenoemde zaken getracht om meer objectiviteit aan te brengen met 

betrekking tot bepaalde beoordelingscriteria.  

 

2.2.2 CONCLUSIE 

De afbakening tussen het recht op vrije meningsuiting en hate speech wordt binnen het 

Europees regulerend kader gecreëerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens en de bijhorende interpretaties gegeven door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens.  

Het EVRM zorgt voor de vastlegging van het recht van vrijheid van meningsuiting, namelijk “een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 

verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen” 123 . Daarbij 

bepaalt het Verdrag dat dit recht beperkt kan worden in het geval de beperking voorzien is bij 

wet, een legitiem doel nastreeft en noodzakelijk is in een democratische maatschappij. Indien 

een schending van artikel 10 wordt aangekaart bij het Hof, zal zij in het licht van artikel 10, 

tweede lid en 17 EVRM nagaan of er al dan niet sprake is van een gerechtvaardigde beperking 

van het EVRM én of er geen misbruik gemaakt wordt van de grondrechten die door het EVRM 

worden gewaarborgd.  

Het Hof zal zich bij de beoordeling van de voorliggende feiten laten leiden door de inhoud van 

de uitlating, de context waarin deze werd gedaan, de status van degene die de uiting doet, de 

status van degene tegen wie de uiting gericht is en het gebruikte medium.  

In eerste instantie wordt gekeken of de inhoud van de uiting verenigbaar is met de 

onderliggende waarden van het EVRM, waarbij het Hof als principe aangeeft dat hate speech 

gebaseerd op terrorisme, totalitarisme, etniciteit, negationisme, revisionisme, racisme, religie 

en seksuele voorkeur normaliter niet beschouwd worden als verenigbaar met het EVRM. In 

bepaalde gevallen kunnen de context en de status van de partijen evenwel zorgen voor nuances 

waardoor een ruimere mate van vrijheid van meningsuiting aanvaard moet worden.  

Zo is het Hof van mening dat in gevallen van publiek debat, politieke campagne en andere 

situaties waarin tegenspraak mogelijk is, een ruimere mate van vrijheid van meningsuiting 

gewaarborgd moet worden én afwijkende meningen toelaatbaar moeten zijn in een 

democratische samenleving. Eenzelfde nuance maakt het Hof met betrekking tot de betrokken 

partijen; indien het gaat over publiek verkozen figuren, wordt hen enerzijds een ruime vrijheid 

toegekend, maar wordt anderzijds verwacht dat zij zelf waarborgen dat zij geen intoleranties 

prediken. Aan de andere kant worden zij ook als ontvanger van uitingen die mogelijks als hate 

                                                        
123 Artikel 10 EVRM. 



 38 

speech beschouwd kunnen worden, verwacht meer tolerantie aan de dag te leggen dan een 

private burger.  

De gecreëerde criteria situeren zich op het vlak van offline hate speech, maar zijn relevant daar 

het EVRM oordeelt dat het medium irrelevant is. De gecreëerde criteria kunnen dan ook 

analoog worden toegepast op online hate speech. Hierbij wordt door het Hof een nuance 

gemaakt aangezien aan dergelijke nieuwe media mogelijks wel een hogere impact moet 

worden toegeschreven dan aan de klassieke media. Aangenomen kan worden dat het internet 

gezien haar wereldwijd karakter en specifieke kenmerken zoals anonimiteit, grote 

toegankelijkheid en grote verspreidingskracht een grotere impact kent dan de klassieke media. 

Het is dan ook aangewezen dat deze verhoogde impact meegenomen wordt in de beoordeling 

van de vermeende hate speech. 

Concluderend moet bij de beoordeling van online hate speech gekeken worden naar de 

mogelijke beperkingen op het recht van vrijheid van meningsuiting, de inhoud van de uiting, de 

context en de status van de betrokken partijen rekening houdend met de verhoogde impact 

die het internet toevoegt aan de uitingen.  
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2.3 HET REGELGEVEND KADER 

Hate speech schuilt daar waar het recht van vrijheid van meningsuiting overschreden wordt, 

maar wat wordt concreet onder hate speech verstaan, dat is de vraag die in dit deel wordt 

behandeld voor het Europese kader. Binnen Europa zijn verschillende bindende en niet-

bindende instrumenten aangenomen waarbij men enerzijds een definitie tracht te geven van 

(online) hate speech en anderzijds tracht om verplichtingen op te leggen aan de Staten om de 

strijd tegen (online) hate speech aan te gaan.  

Naast de Europese initiatieven werden ook op internationaal vlak instrumenten aangereikt ter 

bestrijding van online hate speech, denk maar aan het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten (BUPO) en het Internationaal Verdrag inzake uitbanning van 

alle vormen van rassendiscriminatie (IVRD)124. Deze twee instrumenten zullen in het kader van 

deze thesis niet aan bod komen, maar vermeld dient wel te worden dat zij positieve 

verplichtingen opleggen aan lidstaten om maatregelen te nemen ter bestrijding van racisme in 

het algemeen. Op een VN-Conferentie heeft men in de context van online hate speech, wel 

beslist om een evolutieve interpretatie te geven aan het IVRD waardoor het sedertdien ook 

geldt voor racisme verspreid via internet125.  

Dit eerder beperkt internationaal kader wordt binnen Europa aangevuld door heel wat 

initiatieven die een breder kader trachten te creëren met betrekking tot hate speech offline en 

online. Gezien in het kader van deze thesis de focus ligt op de overeenstemming tussen het 

Europese kader en het Belgische met betrekking tot online hate speech, zal in dit deel gekeken 

worden naar welke regelgevende initiatieven van toepassing zijn binnen het Europese kader. 

Heel wat elementen die voorkomen in het internationaal kader, meer bepaald het BUPO en het 

IVRD liggen ook vervat in de Europese instrumenten en zullen aan de hand van deze behandeld 

worden.  

Het regelgevend kader wordt gevormd door enerzijds initiatieven met een bindend karakter en 

anderzijds initiatieven zonder bindend karakter die een moreel gezag bezitten. Zowel de 

bindende als de niet-bindende instrumenten zijn afkomstig van de Europese Raad en de Raad 

van Europa. Deze diepte van de bespreking van deze instrumenten is afhankelijk van enerzijds 

de concrete relevantie en anderzijds de effectieve meerwaarde die ze bieden ten aanzien van 

het reeds bestaande kader.  

  

                                                        
124  Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten van 19 december 1966, BS 6 juli 1983; 
Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 7 maart 1966, BS 11 
december 1975.  
125 I. RORIVE, “Strategies to tackle Racism and Xenophobia on the internet- Where are we in Europe?”, 2002-
2003, http://ijclp.net/old_website/7_2003/pdf/rorive-ijclp-artikel.pdf, (consultatie 28 februari 2015). 

http://ijclp.net/old_website/7_2003/pdf/rorive-ijclp-artikel.pdf
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2.3.1 BINDENDE INSTRUMENTEN 

A. Verdrag van Boedapest van 23 november 2001 

Het oudste Europese instrument in de strijd tegen (online) hate speech werd aangenomen door 

de Raad van Europa, bestaande uit 47 Europese lidstaten. Begin de 21e eeuw was de Raad van 

Europa zich reeds bewust van het gevaar van cybercriminaliteit en enige tijd later, in 2001, 

werd in de schoot van de Raad een Verdrag gesloten met betrekking tot cybercriminaliteit126. 

Het verdrag heeft tot doel de strafbaarstelling van cybercriminaliteit maar richt zich niet 

specifiek tot online hate speech, daartoe werd een Aanvullend Protocol aangenomen127.  

Het Verdrag geldt als het eerste bindende instrument binnen Europa met betrekking tot 

cybercriminaliteit. Hoewel in se enkel Europese lidstaten betrokken zijn bij de Raad van Europa, 

werd het Verdrag ook ondertekend door niet-Europese Staten zoals de Verenigde Staten, 

Canada en Japan128. Het Aanvullend Protocol kon op minder succes rekenen en werd door heel 

wat minder staten ondertekend en door nog minder geratificeerd129. Zo onthield onder meer 

de Verenigde Staten zich van het Protocol omwille van een sterke overtuiging van het recht op 

vrije meningsuiting als zijnde een absoluut recht130. 

Ondanks het feit dat de VS het Aanvullend Protocol niet ondertekende, kan men het belang van 

het verdrag op zich niet ontkennen. Het is niet alleen het eerste bindende instrument, maar 

het kent ook een zeer ruim toepassingsgebied. Het toepassingsgebied ratione materiae van het 

verdrag omvat informaticamisdrijven zoals misbruik van vertrouwelijke computerdata, 

kinderpornografie, inbreuk tegen het auteursrecht en dergelijke. Het verdrag probeert om van 

informaticamisdrijven zowel de constitutieve elementen als de straffen te harmoniseren. 

Daarnaast wordt voor een efficiënte harmonisatie te bekomen ook een internationale 

samenwerking naar voren geschoven.  

                                                        
126 Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, 23 november 
2001,http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20and%20

protocol/ETS%20185%20Dutch.pdf (consultatie 2 april 2015). 
127  Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van 
racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van informaticasystemen, aangenomen in Straatsburg op 28 
januari 2003, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm, (consultatie 2 april 2015). 
128 Overzicht van de status van het Verdrag van Boedapest zoals op 2 april 2015, Convention on Cybercrime (CETS 
Nr. 185), Treaty Office, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG, 
(consultatie 2 april 2015). 
129 Overzicht van de status van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest zoals op 2 april 2015, 
“Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning, the criminalisation of acts of racist and 
xenophobic nature committed through computer systems” (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 
130 J. DEENE, ‘Raad van Europa opent deur voor filtering internetverkeer’, Juristenkrant 2003, afl. 67, 7.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20and%20protocol/ETS%20185%20Dutch.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20and%20protocol/ETS%20185%20Dutch.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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Hoewel het Verdrag in eerste instantie op een grote golf van ondertekening kon rekenen, liet 

de ratificatie in vele landen, waaronder ook België langer op zich wachten. België past reeds in 

2006 haar strafwetboek aan in overeenstemming met het Verdrag (en ook deels aan het 

Aanvullend Protocol), maar wachtte evenwel tot 2012 alvorens over te gaan tot ratificatie van 

het Verdrag131. Deze ratificatie van het Verdrag van Boedapest, door middel van de Wet van 3 

augustus 2012 houdende de instemming met het Verdrag betreffende computercriminaliteit, 

volgde pas na 10 jaar omwille van de onenigheid over het Aanvullend Protocol132. België heeft 

er dan ook voor geopteerd om voorlopig enkel het Verdrag zelf te ratificeren133.  

B. Aanvullend protocol bij het verdrag van Boedapest134 

In de context van online hate speech werd, zoals reeds vermeld, een Aanvullend Protocol 

aangenomen bij het Verdrag van Boedapest. Het Protocol kende evenwel minder succes dan 

het Verdrag zelf, wat zich uitte in enerzijds het lage aantal ondertekeningen en anderzijds het 

nog lagere aantal ratificaties135. Heel wat landen, waaronder ook België, ondertekenden het 

Protocol wél, maar hebben het tot op heden nog niet geratificeerd136. Desalniettemin trad het 

verdrag in werking op 1 maart 2006 en is het momenteel belangrijkste Europese bindend 

instrument in de strijd tegen online hate speech. Het is dan ook om die reden dat een 

uitgebreide analyse van de inhoud van het Protocol in deze thesis op zijn plaats is. 

Het Protocol heeft tot doel de strafbaarstelling van de verspreiding van racistisch en 

xenofobisch materiaal via een computersysteem en geldt momenteel als belangrijkste 

Europeesrechtelijk instrument in de strijd tegen online hate speech. Het verdrag definieert 

racistisch en xenofobisch materiaal als zijnde “alle geschreven materiaal, elke afbeelding of elke 

andere presentatie van ideeën of theorieën, die het bevorderen van of het aanzetten tot haat, 

discriminatie en geweld met zich meebrengt dat gericht is tegen een individu of een groep 

                                                        
131  Wet 15 mei 2006 tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het 
Strafwetboek, BS 12 september 2006; J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, ‘Tien jaar wet informaticacriminaliteit’, RW 
2010-2011, 562.  
132 Wet van 3 augustus 2012 houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, 
gedaan te Boedapest op 23 november 2001, BS 21 november 2012.  
133 Overzicht van de status van het Verdrag van Boedapest zoals op 2 april 2015, Convention on Cybercrime (CETS 
Nr. 185), Treaty Office, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG, 
geraadpleegd op 2 april 2015; Overzicht van de status van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest 
zoals op 2 april 2015, “Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning, the criminalisation of 
acts of racist and xenophobic nature committed through computer systems” (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 
134 Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van 
racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van informaticasystemen, aangenomen in Straatsburg op 
28 januari 2003 (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 
135 Ibid.  
136 Ibid.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/11/21_1.pdf#Page8
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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individuen, gebaseerd op ras, huidskleur, afkomst, etniciteit, nationale of regionale origine in 

geval het gebruikt wordt als dekmantel van een van voorgenoemde factoren”137. 

Het doel van het Protocol en de definitie van racistisch en xenofobisch materiaal worden 

gegeven in de eerste artikelen van het Protocol. Opvallend is wederom dat geen echte definitie 

wordt gegeven van het gebruikte medium, wellicht ook om ruimte te laten voor technologische 

evolutie.  

De daaropvolgende artikelen, zijnde artikel 3 tot en met 7, sommen concreet enkele misdrijven 

op die moeten worden bestreden. Artikel 3 behandelt de verspreiding van racistisch en 

xenofobisch materiaal via computersystemen, waarbij vereist wordt dat het gaat over materiaal 

dat naar het publiek gericht is. Om te bepalen of er al dan niet sprake is van publiekgerichtheid, 

moet gekeken worden naar de intentie van de auteur. In bepaalde gevallen zoals fora, 

chatkanalen, en dergelijke kan worden besloten dat er een duidelijke intentie tot publieke 

communicatie is138. Het protocol stelt hierbij aanvullend dat ingeval er geen sprake is van haat 

of geweld of indien de nationale wetgeving uitzonderingen kent omwille van recht van vrijheid 

van meningsuiting, de Staten het recht hebben om het misdrijf niet strafbaar te stellen.  

Artikel 4 behandelt de bedreiging op grond van racistische en xenofobische motieven. Het 

protocol laat hierbij een ruime marge aan de Staten en stelt dat het gaat om die bedreigingen 

die ook in het nationaal recht als ernstig misdrijf worden beschouwd139. Hierbij is niet vereist 

dat het gaat over een publieke bedreiging.  

Artikel 5 heeft het over de door racisme en xenofobie ingegeven beledigingen, waarbij gedoeld 

wordt op beledigingen die gericht zijn naar een individu of een groep individuen omdat ze 

behoren tot een bepaalde groep die zich onderscheidt van anderen op grond van specifieke 

kenmerken. Het artikel herneemt de vereiste van publiekgerichtheid, op basis van de intentie 

van de auteur, vooraleer sprake kan zijn van het misdrijf 'belediging' ingegeven door racisme 

en xenofobie.  

Artikel 6 handelt over de ontkenning, grove minimalisering, goedkeuring of rechtvaardiging van 

genocide of misdaden tegen de mensheid. Het gaat zowel over de verspreiding als over het 

beschikbaar maken van dergelijk materiaal.  

                                                        
137 Letterlijk: ‘racist and xenophobic material" means any written material, any image or any other representation 
of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any 
individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if 
used as a pretext for any of these factors’; Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake 
informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van 
informaticasystemen, aangenomen in Straatsburg op 28 januari 2003 (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 
138 J. DEENE, ‘Raad van Europa opent deur voor filtering internetverkeer’, Juristenkrant 2003, afl. 67, 7.  
139 Letterlijk: ‘a serious criminal offence as defined under its domestic law’ 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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Artikel 7 stelt dat ook de medeplichtigheid aan en het aanzetten tot het plegen van dergelijke 

misdrijven strafbaar moet worden gesteld.  

Tot slot bepaalt het verdrag dat ook de artikelen van het cybercrimeverdrag met betrekking tot 

onderzoeksmaatregelen en internationale samenwerking ook van toepassing zijn op het 

Aanvullend Protocol. Opmerkelijk en voor enige kritiek vatbaar is feit dat voor de artikelen in 

het Aanvullend Protocol een ruime voorbehoudsmogelijkheid wordt gelaten aan de lidstaten, 

wat de afdwingbaarheid verzwakt en gezien het aantal ratificaties duidelijk geen incentive geeft 

om sneller over te gaan tot ratificatie. Desalniettemin vormt de inhoud een goede basis om te 

komen tot een harmonisatie van de strafbaarstelling tussen de verschillende lidstaten.  

Uit dit geheel van regelgeving volgt de wil om het publiekelijk verspreiden van racistisch en 

xenofobisch materiaal via een computersysteem strafbaar te stellen, wat een beperking van 

artikel 10 EVRM met zich meebrengt. Gezien het gaat over situaties waarbij de rechten van 

anderen geschaad worden, kan een dergelijke beperking als gerechtvaardigd beschouwd 

worden indien voldaan is aan de voorwaarden uit artikel 10, tweede lid EVRM. Vereist is aldus 

wel dat de lidstaten de regelgeving volgend uit het Aanvullend Protocol omzetten op een wijze 

die verenigbaar is met artikel 10, tweede lid EVRM, om aan het Protocol het effect te koppelen 

dat het beoogt.  

Zoals reeds vermeld heeft België het Aanvullend Protocol tot op heden nog niet geratificeerd, 

wat betreurenswaardig is, zeker op vlak van harmonisatie en internationale samenwerking. 

Materieel strafrechtelijk biedt het voornamelijk meerwaarde door de toepasbaarheid online, 

van de regels omtrent de uitbanning van racisme, xenofobie en negationisme. Het is dan ook 

om die reden dat er door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie in zijn 

aanbevelingen de lidstaten van de Raad van Europa ertoe wil aanzetten om werk te maken van 

de ratificatie140. De concrete aanbevelingen gericht aan België zullen verder in deze thesis aan 

bod worden gebracht om de overgang te maken naar het Belgische kader. 

Hoewel het Aanvullend Protocol veelbelovend is, moet vastgesteld worden dat door het lage 

aantal ratificaties het protocol tot op heden meer symbolisch is dan werkelijk bindend141. 

Desalniettemin is het nog steeds de bedoeling van de Raad van Europa om naar de toekomst 

toe het aantal ratificaties, en daardoor ook de praktische implicaties van het Aanvullend 

                                                        
140  ECRI-rapport over België (vijfde monitorcyclus), gepubliceerd op 25 februari 2014, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf 
(consultatie 8 april 2015). 
141 Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van 
racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van informaticasystemen, aangenomen in Straatsburg op 
28 januari 2003 (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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Protocol, te verhogen. Om die reden is het dan ook van belang dat zowel binnen het Europese 

als het nationale kader rekening wordt gehouden met het Aanvullend Protocol.  

C. Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ142 

Enkele jaren na het initiatief van de Raad van Europa, werd ook binnen de Europese Unie het 

probleem van racisme nogmaals naar de voorgrond getild door het uitwerken van een 

Kaderbesluit. Binnen de Europese Unie wordt racisme en vreemdelingenhaat gezien als “een 

rechtstreekse schending van de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, beginselen waarop de 

Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten gemeen hebben”143. Om deze reden vaardigde 

de Europese Raad, als beleidsorgaan van de Europese Unie, eind 2008 een kaderbesluit uit 

betreffende de strafrechtelijke bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en 

vreemdelingenhaat. De draagwijdte van dit instrument is verbonden met de samenstelling van 

de Europese Raad, zijnde de 28 lidstaten van de Europese Unie waarvan de staatshoofden en 

regeringsleiders zetelen in de Raad.  

Het kaderbesluit richt zich tot racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat waarbij het 

gezamenlijk strafrechtelijk optreden van de lidstaten voorop wordt gesteld. Het besluit tracht 

om enerzijds in kaart te brengen welke gedragingen in alle lidstaten strafbaar moeten worden 

gesteld, en anderzijds dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn144. 

Ter bevordering van het realiseren van deze doelen wordt bovendien een verbetering van de 

justitiële samenwerking voorop gesteld. Daarnaast wordt ook aangegeven dat er ook niet-

strafrechtelijke initiatieven vereist zullen zijn om racisme en vreemdelingenhaat tegen te 

gaan145. 

Het kaderbesluit somt zelf een aantal delicten op, waaronder het publiekelijk aanzetten tot 

haat, al dan niet door middel van de verspreiding van geschriften, afbeeldingen of ander 

materiaal en het ontkennen van genocide146. De opsomming is evenwel niet alomvattend in die 

zin dat het besluit bepaalt dat ook andere delicten waarbij racisme en xenofobie een rol spelen, 

beoordeeld moeten worden in het licht van het besluit en aldus racisme en vreemdelingenhaat 

als verzwarende omstandigheden in acht moet worden genomen147. Desalniettemin kan uit de 

lijst afgeleid worden dat men getracht heeft om onder meer hate speech misdrijven te 

omkaderen in een Europees bindend instrument, zonder evenwel de vrijheid van meningsuiting 

                                                        
142 Kaderbesluit Raad van de Europese Unie nr. 2008/913/JBZ, 28 november 2008 ter bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, Publicatieblad.L. 6 
december 2008, afl. 328, 55. 
143 Overweging 1 van het Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
144 Artikel 1-3 Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
145 Overweging 6 van het Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
146 Artikel 1 Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
147 Artikel 4 Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
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aan te tasten148 . Het is namelijk zo dat de Europese Unie zeer veel belang hecht aan de 

bestrijding van racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat, maar dat daarbij de 

fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren.  

Hoewel men duidelijk de wil had om een Europees bindend kader te creëren, blijft de vraag of 

het Kaderbesluit daarvoor voldoende basis biedt. Het praktische belang van het besluit wordt 

in vraag gesteld omdat de lidstaten bij de totstandkoming ervan een grote inbreng hebben 

gehad bij het beperken van het toepassingsgebied en zodoende ook de gepoogde harmonisatie 

beperkt hebben. (Voor meer informatie zie: Masterproef A. HEYRMAN, “Het nieuwe kaderbesluit 

racisme en vreemdelingenhaat: kritische evaluatie en implicaties voor België en Italië”, 2011, 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/219/RUG01-001787219_2012_0001_AC.pdf) 

Concluderend kan gesteld worden dat de Europese Unie getracht heeft om via het kaderbesluit, 

aangenomen door de Europese Raad, een bindend kader te creëren met betrekking tot de strijd 

tegen racisme en vreemdelingenhaat maar dat in de praktijk de meerwaarde ervan sterk 

bekritiseerd kan worden. Desalniettemin toont het aan dat men binnen Europa wil komen tot 

de waarborging van de vrijheid van meningsuiting enerzijds, maar ook de uitbanning van 

racisme en vreemdelingenhaat anderzijds.  

 

2.3.2 NIET-BINDENDE INSTRUMENTEN 

Naast deze bindende instrumenten werden door zowel de instellingen van de Europese Raad 

als deze van de Raad van Europa niet-bindende initiatieven genomen ter bestrijding van 

(online) hate speech. Ondanks het feit dat ze niet bindend zijn, zijn ze relevant voor de 

toekomstige regelgeving binnen zowel Europa als de lidstaten en is een bespreking ervan dan 

ook relevant in het kader van deze thesis.  

A. Aanbeveling van het Comité van Ministers nr. 97(20) 

Binnen de Raad van Europa werd door het Comité van Ministers reeds in 1997 een aanbeveling 

met betrekking tot hate speech geformuleerd149. In Aanbeveling nr. 97(20) wordt hate speech 

gedefinieerd als zijnde ‘‘alle vormen van expressies die aanzetten tot racistische haat, 

xenofobie, antisemitisme en alle andere vormen van intolerantie, aangezien zij de 

democratische veiligheid, culturele samenhang en pluralisme ondermijnen”150. In 2004 nam het 

                                                        
148 Artikel 7 Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ. 
149 Aanbeveling van het Comité van Ministers nr. 97(20) met betrekking tot hate speech, zoals aangenomen op 
30 oktober 1997,  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-
lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf (consultatie 2 april 2015). 
150  Letterlijk: ‘all forms of expression which incite racial hatred, xenophobia, anti-Semitism and all forms of 
intolerance, since they undermine democratic security, cultural cohesion and pluralism’ 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/219/RUG01-001787219_2012_0001_AC.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf


 46 

Comité van Ministers een verklaring aan, waarin zij aanvullend op de aanbeveling stelde dat de 

vrijheid van politiek debat niet inhoudt dat men het recht krijgt om racistische, xenofobische, 

antisemitische of andere van intolerantie getuigende meningen te uiten151.  

Het belang van deze aanbeveling voor online hate speech schuilt in de toelichting volgend op 

de definitie, namelijk dat dergelijke vormen van expressie een grotere en meer schadelijke 

impact kunnen hebben indien zij plaats vinden via moderne media152. Reeds bij de bespreking 

van de afbakening kwam aan bod dat het internet zorgt voor een verhoogde impact omwille 

van de specificiteit van het medium. In deze aanbeveling wordt door het Comité van Ministers 

aangegeven dat met deze verhoogde impact rekening dient te worden gehouden. Hierbij 

aansluitend, en eveneens van groot belang, is dat de aanbeveling de verwachting creëert dat 

lidstaten in hun wetten en rechtspraak naar aansprakelijkheid toe een duidelijk onderscheid 

maken tussen de auteur van de expressie en de media verantwoordelijk voor de verspreiding 

ervan153.  

B. Resolutie 1510(2006)/1805(2007) van het Europees Parlement 

Naast het Comité nam ook het Europees Parlement, als onderdeel van de Europese Unie, 

enkele initiatieven ter bestrijding van hate speech. Een eerste is de Resolutie 1510(2006) met 

betrekking tot vrijheid van expressie en respect voor religie, waarbij de vrije meningsuiting 

opnieuw opgewaardeerd werd. De resolutie stelde dat de groeiende gevoeligheid van bepaalde 

religieuze groepen de vrijheid van meningsuiting, zoals gegarandeerd door artikel 10 EVRM, 

niet nog verder mogen beperken. Desalniettemin benadrukt de resolutie alsnog dat hate 

speech tegen religieuze groepen niet onder de bescherming van artikel 10 EVRM valt.  

In de daaropvolgende Resolutie 1805(2007) benadrukt het Parlement wederom dat een 

strafrechtelijke aanpak van hate speech nodig is, maar slechts in die gevallen waarin sprake is 

van expressie die opzettelijk en ernstig de openbare orde verstoren en uitroepen tot haat, 

discriminatie en geweld.  

Het belang van deze resolutie schuilt aldus in de heropwaardering van het recht van vrijheid 

van meningsuiting, waarbij desalniettemin aangegeven wordt dat expressies die opzettelijk en 

ernstig de openbare orde verstoren en uitroepen tot haat, discriminatie en geweld, geweerd 

moeten worden.  

 

                                                        
151  Declaration on freedom of political debate in the media, Adopted by the Committee of Ministers on 12 
February 2004 at the 872nd meeting of the Ministers' Deputies, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=118995 
(consultatie 4 april 2015). 
152 Overwegingen bij Aanbeveling nr. 97(20). 
153 Ibid.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=118995
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C. De Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) 

De Commissie tegen Racisme en Intolerantie werd door de Raad van Europa gecreëerd om een 

(moreel) toezicht te houden op de strijd tegen racisme en intolerantie in de verschillende 

lidstaten154. De Commissie, afgekort als ECRI, heeft tot doel om de strijd tegen racisme en 

intolerantie binnen Europa te stimuleren op een wijze waarbij de bescherming van de 

mensenrechten gewaarborgd blijft155. De Commissie tracht dit doel te verwezenlijken door 

algemene en individuele aanbevelingen te richten tot de verschillende lidstaten om hen aan te 

zetten om een nationaal beleid te ontwikkelen dat racisme en intolerantie op een efficiënte 

wijze bestrijdt156.  

In het kader van deze thesis is het nuttig te kijken naar de meest recente aanbeveling die door 

de Commissie aan België werd gericht. Het gaat over een relatief recente aanbeveling die werd 

goedgekeurd op 4 december 2013 en gepubliceerd op 25 februari 2014157. In die aanbeveling 

stelt de Commissie dat België reeds heel wat vooruitgang geboekt heeft op vlak van racisme en 

intolerantie, waarbij de rol van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (verder: 

CGKR)  in het bijzonder wordt aangemoedigd door de Commissie. Desalniettemin is de 

Commissie van mening dat België nog een lange weg heeft af te leggen, zeker op vlak van 

bevoegdheidsverdeling en de aanpak van hate speech op het internet158. In deze bespreking zal 

de focus gelegd worden op de werkpunten met betrekking tot online hate speech.  

Een eerste aanbeveling die de Commissie doet, is een herhaling van de reeds gemaakte 

aanbeveling om het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest, te ratificeren159. Dit 

Aanvullend Protocol heeft tot doel strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken te 

bestrijden en kan een grote stap vooruit betekenen in de strafbaarstelling van online hate 

speech binnen België.  

Een tweede aanbeveling die de Commissie maakt is om samen te werken met andere landen 

om mazen in de wetgeving die de verspreiding van online hate speech mogelijk maken, dicht 

te nijpen160. Deze aanbeveling wordt verder gekaderd in een algemene beleidsaanbeveling van 

het ECRI ter bestrijding van racistisch, xenofoob en antisemitisch materiaal via internet161. In 

deze algemene aanbeveling wordt onder meer gesteld dat samenwerking op internationaal 

vlak nodig is in de strijd tegen racisme, xenofobie en antisemitisme, maar dat ook de nationale 

                                                        
154  Engelse benaming: European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (consultatie 8 april 2015). 
155 Ibid.  
156 Ibid.  
157  ECRI-rapport over België (vijfde monitorcyclus), gepubliceerd op 25 februari 2014, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf 
(consultatie 8 april 2015). 
158 Ibid, p. 24 punt 62-64. 
159 Ibid, p. 24 punt 65. 
160 Ibid, p. 24 punt 63.  
161 Ibid, p. 24 punt 63. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf
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regels aangepast moeten zijn aan de racistische, xenofobische en antisemitische inbreuken 

gepleegd via internet 162 . Ook maatregelen zoals bewustmaking van de burgers en het 

ondersteunen van zelfregulerende initiatieven genomen door de internetindustrie worden in 

de aanbeveling aangehaald163. De algemene aanbeveling tracht, net zoals de staatsgerichte 

aanbevelingen, de strijd tegen online hate speech te verbeteren. 

In het rapport over België vermeldt de Commissie bovendien dat zij het in het bijzonder 

betreurt dat België de aanbevelingen die het CGKR uitvaardigde vooralsnog naast zich 

neerlegt164. Het gaat onder meer over aanbevelingen met betrekking tot het creëren van een 

wettelijk kader voor de verantwoordelijkheid van internet provider services en moderatoren 

van fora, blogs en websites, het opstellen van een lijst van racistische websites in overleg met 

de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en het extra opleiden van politieagenten met 

betrekking tot hate speech165. Daarnaast stelt het ECRI ook dat België haar inspanningen moet 

verhogen in het algemeen en specifiek ook moet proberen om internationaal samen te werken 

om zo de mazen in de huidige wetgeving dicht te nijpen166. De Commissie zet deze opmerking 

kracht bij door te stellen dat België werk moet maken van het ratificeren van het Aanvullend 

Protocol bij het Verdrag van Boedapest167.  

De opmerkingen van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie zullen verder in 

deze thesis meegenomen worden met het oog op het evalueren van de Belgische 

overeenstemming met het Europees kader op vlak van online hate speech.  

 

2.3.3 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat op Europees vlak men reeds lange tijd de noodzaak van 

een gezamenlijke strijd tegen hate speech aanvoelt, waarbij door de Aanbeveling van het 

Comité van Ministers benadrukt wordt dat de online vorm specifieke aandacht vereist. Er 

werden dan ook enkele belangrijke stappen gezet in de richting van het strafbaar stellen van 

online hate speech binnen Europa.  

                                                        
162  Algemene beleidsaanbeveling nr. 6 met betrekking tot het bestrijden van racisme, xenofobie en anti-
semitistisch materiaal dat verspreid wordt via het internet, aangenomen op 15 december 2000, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N6/Rec%206%20en.pdf, 
(consultatie 16 april 2015). 
163 Ibid.  
164  ECRI-rapport over België (vijfde monitorcyclus), gepubliceerd op 25 februari 2014, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf 
(consultatie 8 april 2015), p. 24 punt 62. 
165 Ibid, p. 24 punt 62.  
166 Ibid, p. 24 punt 62-63. 
167 Ibid, p. 24 punt 64-65 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N6/Rec%206%20en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf
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Het kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ van de Europese Unie benadrukte het belang van het 

bannen van racisme, discriminatie en xenofobie en trachtte een kader op te zetten om de 

bestrijding binnen de lidstaten verder uit te bouwen. In de praktijk bleef het belang van dit 

kaderbesluit evenwel beperkt gezien het toepassingsgebied door de verschillende lidstaten 

beperkend werd ingevuld.  

Een ander bindend instrument, dat reeds eerder werd aangenomen door de Raad van Europa, 

werd in de vorm van een Verdrag gegoten en kende wel een ruimere toepassing dan het 

Kaderbesluit. Het Verdrag richtte zich evenwel algemeen op cybercriminaliteit en voegde een 

Aanvullend Protocol toe dat meer gericht is op de bestrijding van online hate speech. Het 

Protocol creëert een specifiek kader met betrekking tot de strafbaarstelling van online hate 

speech en de internationale samenwerking in de bestrijding ervan. Het legt onder meer vast 

welke delicten in elke lidstaat strafbaar zouden moeten worden gesteld, maar ook welke basis 

vereist is om over te gaan tot internationale samenwerking en harmonisatie. De bepalingen 

met betrekking tot internationale samenwerking en harmonisatie volgen uit het verdrag zelf en 

zouden aldus door de vele ratificaties reeds mogelijk gemaakt moeten zijn.  

Het protocol zelf zou een zeer groot belang kunnen hebben, maar daartoe is het van belang 

dat het aantal ratificaties stijgt zodanig dat de afdwingbaarheid ervan verhoogd wordt. De 

Commissie tegen Racisme en Intolerantie tracht in de individuele rapporten aan de 

verschillende lidstaten aan te zetten tot de ratificatie van het Aanvullend Protocol en zodoende 

de effectiviteit van het verdrag naar de toekomst toe te verbeteren.  

Naast het bindend Kaderbesluit, het Verdrag en het Aanvullend Protocol, zijn er ook enkele niet 

bindende initiatieven die voornamelijk bijdragen tot de definiëring van het begrip online hate 

speech. Het belang van de Aanbeveling nr. 97(20) van het Comité van Ministers schuilt enerzijds 

in het aanreiken van een definitie, maar bovendien ook in het feit dat erkend wordt dat de 

impact van hate speech online groter is dan offline, omwille van de kracht van het medium. De 

Resolutie 1510(2006) en 1805(2007) herwaarderen de vrijheid van meningsuiting, maar 

bepalen dat een strafrechtelijke aanpak wel nodig blijft in de gevallen waarin de expressies 

opzettelijk en ernstig de openbare orde verstoren, oproepen tot haat, discriminatie en geweld.  

Ook de Commissie voor Racisme en Intolerantie, die bestaat onder de Raad van Europa, 

vaardigt niet-bindende instrumenten uit, die wel degelijk een moreel gezag bezitten. De niet-

bindende instrumenten die de ECRI uitvaardigt, zijn rapporten die aanbevelingen bevatten voor 

de lidstaten voor de toekomstige verbeteringen van de strijd tegen racisme en intolerantie. In 

de context van online hate speech stelde de Commissie vast dat België reeds heel wat stappen 

in de goede richting gezet heeft, maar dat zij op bepaalde vlakken nog steeds tekortschiet. Zo 

werd onder meer aangegeven dat België werk dient te maken van de ratificatie van het 

Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest, maar dat ook meer aandacht moet worden 

geschonken aan de aanbevelingen die door het Centrum voor Gelijke Kansen en 
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Racismebestrijding worden geformuleerd. Deze aanbevelingen die door de ECRI geformuleerd 

werden, zullen verder in deze thesis meegenomen worden.  

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen het Europees kader de vrijheid van 

meningsuiting als fundamenteel wordt beschouwd, maar niet absoluut is. Er zijn bindende 

instrumenten die hate speech verbieden en de strafbaarstelling in de verschillende lidstaten 

willen bekomen. Om de concrete kracht van deze Europese instrumenten na te gaan, zal 

gekeken moeten worden naar de navolging ervan in de verschillende lidstaten. In deze thesis 

zal gekeken worden naar de Belgische overeenstemming met het Europees recht.  
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2.4 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ISPS 

Online hate speech kan, zoals reeds meermaals gesteld, verspreid worden met één klik over de 

hele wereld, en dit vaak ook anoniem. In de praktijk is het vaak zo dat bij het verspreiden van 

online hate speech men zich verstopt achter een pseudoniem en veelal zonder enige vorm van 

identificatie de uiting de wereld in kan sturen. Dit gebrek aan identificatie brengt met zich mee 

dat het in de praktijk ook zeer moeilijk is om na te gaan wie de auteur is van een uiting. Met 

het oog op de strafbaarstelling kan deze anonimiteit tot ineffectiviteit van de regelgeving 

leiden.  

In werkelijkheid zijn er bij de verspreiding van hate speech via internet steeds andere actoren 

bij betrokken, zoals de moderatoren van websites en Internet Service Providers (of ISPs). De 

vraag stelt zich welke rol deze tussenpersonen spelen bij de verspreiding van online hate 

speech, en in welke mate zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verspreiding van hate 

speech waaraan zij al dan niet bewust hebben meegewerkt.  

Het feit dat de internet service providers zich door hun functie online blootstellen aan gevaren, 

werd ook door de ISPs zelf vrij snel ervaren. Reeds in 1997 werd de ‘EuroISPA’ opgericht, een 

vereniging van Europese ISPs met als doel het behartigen van de belangen van de leden op 

Europees vlak168. De vereniging telt inmiddels meer dan 2.300 leden, een aantal dat blijft 

stijgen, en tracht om de industrie te vertegenwoordigen door enerzijds zich te verdiepen in de 

regelgeving en anderzijds te trachten om invloed uit te oefenen op de Europese beleidsmakers, 

waar nodig169. De oprichting van een dergelijke vereniging toont aan dat ook de ISPs zelf 

aanvoelen dat hun rol in de informatieverspreiding online implicaties kan hebben op anderen.  

Binnen het Europese kader dient voor bestaande regelgeving omtrent een dergelijke 

verantwoordelijkheid gekeken te worden naar de E-Commercerichtlijn enerzijds en de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens anderzijds. 

 

2.4.1 DE RICHTLIJN INZAKE ELEKTRONISCHE HANDEL 

De Richtlijn 2000/31/EG dat door het Europees Parlement en de Raad werd aangenomen op 8 

juni 2000 heeft betrekking op bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij170. Deze Richtlijn heeft, in de context van online hate speech, niet tot 

                                                        
168 EuroISPA, http://www.euroispa.org/about/who-we-are/ (consultatie 2 mei 2015). 
169 Ibid. 
170 Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische 

aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 

(“Richtlijn inzake elektronische handel”), Publicatieblad nr. L303 2 december 2000, 16-22. 

http://www.euroispa.org/about/who-we-are/
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doel om te bepalen wanneer aansprakelijkheid mogelijk is, maar eerder om gevallen aan te 

duiden waarin aansprakelijkheid van de internet service providers niet mogelijk is.  

Alvorens over te gaan tot de bespreking van deze richtlijn, dient aangegeven te worden wat het 

begrip internet service provider inhoudt. Een internet service provider wordt gezien als een 

aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij, zijnde “elke dienst die gewoonlijk 

tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een 

afnemer diensten van diensten verricht wordt”171. 

De Richtlijn verbiedt in bepaalde gevallen dat er sprake zou kunnen zijn van aansprakelijkheid 

van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Een eerste geval is mere conduit, het 

optreden als doorgeefluik, in die gevallen waarin de dienstverlener geen initiatief neemt in de 

doorgifte en informatieselectie172. Een tweede geval is caching, de wijze van opslag, houdt in 

dat de dienstverlener enkel instaat voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van 

informatie173. Het gaat over opslag die enkel geschiedt voor latere doorgifte zonder dat er 

wijzigingen aan worden gebracht én met in achtname van de bestaande regelgeving met 

betrekking tot toegang tot informatie. Een derde geval is hosting waarbij het gaat over opslag 

van informatie op vraag van de verzoeker 174 . Bij deze aansprakelijkheidsbeperking wordt 

uitdrukkelijk aangegeven dat de dienstverlener geen kennis had van de onwettige activiteit of 

informatie. In dit geval zou aansprakelijkheid wél mogelijk kunnen zijn indien de dienstverlener 

kennis had van de onwettigheid. In het geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid gaat men er 

in de rechtsleer vanuit dat het moet gaan om daadwerkelijke kennis, terwijl men er in het geval 

van burgerlijke aansprakelijk uitgaat van een lager vereist kennisniveau, waarbij de 

dienstverlener niet op de hoogte moet zijn van alle feiten en omstandigheden opdat besloten 

kan worden dat hij kennis had175. Indien de dienstverlener kennis had, en zich blootstelt aan 

aansprakelijkheid, kan hij dit vermijden door ‘prompte reactie’, wat inhoudt dat hij tijdig 

reageert door de informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tijdigheid dient 

beoordeeld te worden aan de hand van verschillende factoren zoals de omvang van de 

onrechtmatige informatie, de eventueel voorziene klachtenprocedure, etc.176.  

De Richtlijn geeft bovendien in zijn overwegingen aan dat er geen algemene 

toezichtsverplichting bestaat 177 . Daarentegen is het wel mogelijk dat in bepaalde gevallen 

verwacht wordt dat er in het geval van onwettigheid ‘prompt’ gereageerd wordt door middel 

                                                        
171 Ibid; Artikel 1, lid 2, van Richtlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG. 
172 Artikel 12 Richtlijn inzake elektronische handel.  
173 Artikel 13 Richtlijn inzake elektronische handel.  
174 Artikel 14 Richtlijn inzake elektronische handel.  
175 J. DEENE, ‘Aansprakelijkheid van de internet service providers’, NJW 2005, 727. 
176 T. DE MEESE en K. JANSSENS, “En toutes choses il faut savoir raison garder”. Enkele actuele issues inzake de 
aansprakelijkheid van internet tussenpersonen”,  Jb.Hand. 2009, 505-507. 
177 Overweging 46 bij de Richtlijn inzake elektronische handel.  
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van verwijderen van de onwettigheid of voorkomen van de verspreiding 178 . Het is daarbij 

eveneens mogelijk dat de dienstverleners door de rechtbank van een lidstaat gevraagd worden 

om bepaalde informatie te verwijderen179. In deze regelgeving kan een basis gevonden worden 

voor een systeem van ‘notice and take down’ waarbij men zodra men kennis heeft van een 

onwettigheid overgaat tot het verwijderen ervan.  

Uit de Richtlijn 2000/31/EG volgt aldus dat er geen plicht bestaat tot voorafgaandelijke controle 

door de internet service providers, maar het wel nuttig kan zijn om een ‘notice and take down’-

systeem in te bouwen. De Richtlijn voorziet namelijk wel in een mogelijkheid tot 

aansprakelijkheid indien de ISPs op de hoogte zijn van onwettigheden die via hun diensten 

worden verspreid. Een aansprakelijkheid volgend uit een algemene toezichtsverplichting is, 

volgens de Richtlijn, een brug te ver gezien het onmogelijk is om alle inhoud te gaan controleren 

alvorens ze online wordt geplaatst. Een dergelijke plicht zou mogelijks censuur tot gevolg 

kunnen hebben, wat de vrijheid van meningsuiting ondermijnt en aldus niet wenselijk is binnen 

een democratisch Europa.  

 

2.4.2 EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

Meer dan een decennia nadat de Richtlijn 2000/31/EG de aansprakelijkheid van ‘Internet 

Service Providers’ beperkte, werd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de deur 

open gezet voor een ruimere verantwoordelijkheid van ISPs. Het EHRM oordeelde dat van 

internetdienstverleners verwacht mag worden dat zij bepaalde stappen ondernemen die de 

publicatie van hate speech via hun medium vermijden180. Hoewel deze uitspraak op heel wat 

kritiek kon rekenen én de verwijzing naar de Grote Kamer is gevraagd, is het desalniettemin 

van belang in de bespreking van de verantwoordelijkheid van ISPs zoals ze vandaag bestaat181.  

In de zaak Delfi AS v. Estonia (2013) werd de vraag gesteld naar de verantwoordelijkheid van 

de internet service providers voor inhoud gecreëerd door derden, maar verspreid via hun 

media182. Meer specifiek ging het over hate speech dat door derden werd geplaatst in de 

commentarenbox bij een online artikel. Delfi had, als nieuwswebsite, zelf een artikel geplaatst 

over een bedrijf dat ferrydiensten aanbood en verantwoordelijk bleek te zijn voor het niet meer 

dichtvriezen van sommige winterverbindingen tussen het vaste land en enkele eilanden in de 

Baltische zee 183 . Onmiddellijk na het online gaan van dit artikel, volgde een golf van 

                                                        
178 Ibid. 
179 Artikel 14, 3de lid Richtlijn inzake elektronische handel. 
180 EHRM 10 oktober 2013, nr. 64569/09, Delfi/Estland. 
181  Article 19, ‘European Court Strikes serious blow to free speech online’, 14 oktober 2013, 
http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-
speech-online (consultatie 8 april 2015). 
182 Letterlijk: ‘User Generated Content’;, EHRM 10 oktober 2013, nr. 64569/09, Delfi/Estland. 
183 Delfi, http://www.delfi.lt/ (consultatie 8 april 2015). 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-speech-online
http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-speech-online
http://www.delfi.lt/
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haatuitingen aan het adres van de grootste aandeelhouder van het vernoemde bedrijf, 

geplaatst door derden. 

Delfi had proactief reeds enkele maatregelen genomen om online hate speech op hun 

nieuwswebsite te vermijden, waarbij zij verder ging dan hetgeen verwacht wordt op grond van 

de Richtlijn inzake elektronische handel. Zo werd zowel een ‘notice and take down’-systeem als 

een automatische filterfunctie opgezet. Desalniettemin oordeelde het Hof dat deze 

maatregelen niet volstonden, omdat er enerzijds teveel vertraging zat op het ‘notice and take 

down’-systeem en anderzijds het systeem van automatische filtering niet op punt stond. 

Ondanks de argumentatie van Delfi dat zij eigenlijk reeds verder ging dan hetgeen van hen 

Europeesrechtelijk verwacht wordt, besloot het Hof dat een inperking van het recht van vrijheid 

van meningsuiting in deze situatie gerechtvaardigd was184.  

Het Hof gaat er in zijn redenering van uit dat Delfi, als nieuwsportaal, niet gezien dient te 

worden als een internetaanbieder in de zin van de Richtlijn van elektronische handel, maar wel 

als een (kranten)uitgever. Volgend op deze redenering gaat het Hof ervan uit dat Delfi, als 

uitgever, verantwoordelijk kan worden geacht voor uitingen gedaan door derden via zijn 

medium 185 . Het gebrek aan gedetailleerde bepalingen hieromtrent werd door het Hof 

geponeerd als een goede zaak, daar de algemene bewoordingen beter aangepast kunnen 

worden aan nieuwe omstandigheden186. 

In de rechtsleer wordt de redenering van het Hof sterk bekritiseerd omdat het de 

expressievrijheid op het internet enorm inperkt en de deur open zet voor (privé-)censuur door 

websitebeheerders en online nieuwsmedia187. Het is dan ook omwille van die bezorgdheid en 

het feit dat de argumenten van Delfi zonder meer van tafel werden geveegd, dat de verwijzing 

naar de Grote Kamer werd aangevraagd188. De goedkeuring van de verwijzing werd door heel 

wat websites, fora en dergelijke meer vol lof onthaald189. Zij grepen dan ook meteen hun kans 

om zich achter Delfi te scharen en de strijd aan te gaan tegen een dergelijke verregaande 

                                                        
184 EHRM 10 oktober 2013, nr. 64569/09, Delfi/Estland. 
185 Ibid; P. POPELIER, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(2012-2013), Tijdschrift voor wetgeving 2014, afl. 2, 108; D. VOORHOOF, “ISP of online uitgever. Delfi naar de Grote 
Kamer?”, Mediaforum 2014, 1. 
186 Ibid.  
187  Article 19, ‘European Court Strikes serious blow to free speech online’, 14 oktober 2013, 
http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-
speech-online (consultatie 8 april 2015); D. VOORHOOF, “ISP of online uitgever. Delfi naar de Grote Kamer?”, 
Mediaforum 2014, 2; D. Voorhoof, ‘Recente rechtspraak belaagt expressievrijheid op het internet’, Juristenkrant 
2013, afl. 278, 3. Index on Censorship, ‘Index on Censorship supports referral request in Delfi v. Estonia’, 14 
januari 2014, http://www.indexoncensorship.org/2014/01/index-supports-referral-request-delfi-v-estonia/ 
(consultatie op 9 april 2015). 
188 Grote Kamer bij het EHRM 17 februari 2014, nr. 64569/09, Delfi/Estonia acceptatie verwijzing naar Grote 
Kamer. 
189 Ibid; Index on Censorship, ‘Index on Censorship supports referral request in Delfi v. Estonia’, 14 januari 2014, 
http://www.indexoncensorship.org/2014/01/index-supports-referral-request-delfi-v-estonia/ (consultatie op 9 
april 2015). 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-speech-online
http://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-speech-online
http://www.indexoncensorship.org/2014/01/index-supports-referral-request-delfi-v-estonia/
http://www.indexoncensorship.org/2014/01/index-supports-referral-request-delfi-v-estonia/
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aansprakelijkheid voor hun activiteiten190. De vraag die rijst is of de Grote Kamer de redenering 

dat aanbieders van bepaalde internetdiensten als uitgever kunnen worden aanzien, zal 

behouden en zodoende de deur voor verantwoordelijkheid van de internet service provider zal 

openhouden of niet191.  

Hoewel de geuite kritiek gegrond is, kan niet ontkend worden dat de kwalificatie van 

nieuwswebsite als uitgever een logische redenering is gezien ook offline de verspreiders van 

nieuws gezien worden als uitgever. Op heel wat vlakken gaat men uit van wat offline geldt, ook 

online geldt, zodoende is een dergelijke redenering ook niet helemaal onlogisch. De – terechte 

– vrees rijst dat op dergelijke manier censuur ingebouwd zal worden, maar dit is niet 

noodzakelijk het geval. De aansprakelijkheid zou ook ingevuld kunnen worden op een wijze 

waarbij preregistratie ertoe leidt dat de auteur van de uiting steeds geïdentificeerd kan worden, 

waardoor de vraag naar aansprakelijkheid van ISPs voor door derden gecreëerde inhoud, niet 

gesteld moet worden.  

Samenvattend kan gesteld worden dat in de Delfi-zaak het Hof mogelijks een te grote stap gezet 

heeft én te weinig duidelijkheid heeft gegeven met betrekking tot haar beoordeling, maar dat 

de redenering daarom niet per se als onlogisch moet worden gezien. De beoordeling dat een 

nieuwswebsite ook voor inhoud gecreëerd door derden, gezien moet worden als uitgever, is 

verregaand en zou mogelijks censuur met zich meebrengen. Het is dan ook vanuit die 

bezorgdheid dat meer duidelijkheid gebracht dient te worden over de achterliggende 

redenering van het Hof en de implicaties voor de toekomst.  

 

2.4.3 CONCLUSIE 

De verantwoordelijkheid van de internet service providers stelt de vraag naar de 

aansprakelijkheid van tussenpersonen in het geval de auteur van een uitlating niet gevonden 

kan worden. Via het internet kan iedereen zijn mening delen, en dit vaak anoniem, het is 

evenwel onwenselijk om in de gevallen waarin de auteur anoniem is, online hate speech te 

laten bestaan.  

In 2000 werd een Richtlijn uitgevaardigd waarbij aangegeven wordt dat in bepaalde gevallen 

de ISP niet of slechts beperkt aansprakelijk kunnen worden gesteld. Binnen deze richtlijn wordt 

in bepaalde gevallen nog ruimte gelaten voor aansprakelijkheid, maar dat belette het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens niet om een andere weg in te slaan voor wat betreft 

internetdienstverleners die nieuws verspreiden. Het Hof oordeelde in een zaak tegen Estland 

                                                        
190 Ibid.  
191 EHRM 10 oktober 2013, nr. 64569/09, Delfi/Estland.; P. POPELIER, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2012-2013), TVW 2014, afl. 2, 108. 
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dat een (nieuws)portaalsite beschouwd kan worden als uitgever en zodoende op die manier 

aansprakelijk kan worden gesteld voor inhoud dat door derden werd verspreid via hun medium. 

Het Hof hield daarbij geen rekening met de argumenten van Delfi, waardoor Delfi de verwijzing 

heeft gevraagd naar de Grote Kamer bij het EHRM.  

Zowel Delfi als heel wat rechtsgeleerden en heel wat websites, fora, en dergelijk zijn van mening 

dat het Hof te ver gegaan is en hopen dat de Grote Kamer de uitspraak zal herzien. Hoewel de 

geuite kritiek gegrond en begrijpelijk is, kan ook niet ontkend worden dat de redenering van 

het Hof een logische toepassing is van wat offline geldt.  

Men vreest terecht dat als de rechtspraak van het EHRM boven de Richtlijn inzake elektronische 

handel wordt toegepast, dat er in de praktijk (privé-)censuur zal komen. De vraag stelt zich 

evenwel of dit noodzakelijk zo moet zijn. De optie van preregistratie zou in heel wat gevallen 

ervoor kunnen zorgen dat de auteur achter de mening bekend is, en dat het onnodig is om 

diens vrijheid van meningsuiting te laten beperken door privé-instellingen. In het geval, met 

preregistratie, hate speech verspreid wordt via bepaalde media, kan steeds gekeken worden 

naar de auteur, en kan deze daarop aangesproken worden waardoor de vraag naar de 

aansprakelijkheid van tussenpersonen niet gesteld dient te worden.  

Een dergelijke preregistratie voert geen algemene toezichtsplicht in, maar houdt louter in dat 

mensen alvorens over te kunnen gaan tot het verspreiden van informatie via bepaalde media, 

zich dienen te registeren. Het is daarbij niet noodzakelijk zo dat op het medium wordt 

weergegeven van wie de uiting afkomstig is, waardoor anonimiteit ten aanzien van de wereld 

gegarandeerd blijft, maar de auteur wel geïdentificeerd kan worden in die gevallen waarin het 

recht van vrijheid van meningsuiting overschreden wordt.  
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HOOFDSTUK 3: HET BELGISCHE KADER 

3.1 INLEIDING 

Na het Europees kader in kaart gebracht te hebben, is het voor het nagaan van de 

overeenstemming en de werkpunten van belang om het bestaande Belgisch kader van naderbij 

te bekijken. De bespreking is opgebouwd volgens dezelfde elementen, zijnde de afbakening, 

het regelgevend kader dat de definiëring en strafbaarstelling bevat en een mogelijke 

verantwoordelijkheid voor internet service providers.  

Hoewel men op Europees vlak zeer snel aanvoelde dat cybercriminaliteit een nieuw 

maatschappelijk probleem vormt, duurde het in België langer vooraleer men inzag dat er een 

probleem zat. Regelgevend gaat men er in de meeste gevallen vanuit dat wat offline geldt, ook 

online geldt, maar of dit steeds even efficiënt is, blijft zeer de vraag.  

In België is er één belangenvereniging, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding 

(CGKR), die zich bezighoudt met racisme en discriminatie, waaronder ook online hate speech. 

Het Centrum tracht om enerzijds mensen te gaan informeren over racisme en discriminatie, 

maar anderzijds ook om waar mogelijk oplossingen te bieden en invloed op de beleidsmakers 

uit te oefenen.  

Informatieverstrekking tracht ze te doen via campagnes, informatie op haar website en 

dergelijke. Online hate speech, zoals het in deze thesis behandeld wordt, wordt door het 

Centrum gevat onder de definitie “uitingen van haat (discriminerende uitlatingen, pesterijen, 

beledigingen) op internet tegen personen op basis van hun huidskleur, etniciteit, afkomst, 

seksuele geaardheid, handicap, ziekte, religie, …”192. Aan deze opsomming voegt men nog toe 

dat het ook kan gaan om antisemitische of negationistische uitspraken 193 . Het Centrum 

benadrukt bovendien dat enkel woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie tot 

vervolging kunnen leiden. 

Naast deze korte introductie op hun website, heeft het Centrum ook een brochure opgesteld 

waarin meer informatie gegeven wordt over racisme en discriminatie op het internet, en wat 

men kan ondernemen indien men ermee geconfronteerd wordt194. In deze brochure vermeldt 

men dat het in de eerste plaats goed kan zijn om een directe dialoog met ofwel de eigenaar 

ofwel de moderator van een blog of forum aan te gaan opdat de uitlating verwijderd of 

                                                        
192 CGKR, “Internet”, http://www.diversiteit.be/internet (consultatie 15 april 2015).  
193 Ibid.  
194 CGKR, “Delete Cyberhate” 2009, 
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/brochures/CGKR_cyberhate_NL.pdf, (consultatie 15 
april 2015).  

http://www.diversiteit.be/internet
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/brochures/CGKR_cyberhate_NL.pdf
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ontoegankelijk zou kunnen worden gemaakt. Daarnaast vermeldt zij de mogelijkheid om in het 

geval van cyberhate melding te maken bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU) of bij het 

centrum zelf. Hoewel een melding bij een belangenvereniging op het eerste zicht zinloos lijkt, 

kan omwille van de verschillende verkregen bevoegdheden en de invloed op de beleidsmakers, 

aangenomen worden dat dit alles behalve een zinloos meldpunt is. Dit praktisch belang blijkt 

enerzijds uit de cijfers van meldingen omtrent online hate speech, namelijk 281 in 2014, en de 

bevoegdheid die het Centrum heeft om een zaak op te starten ten voordele van andere op 

grond van schendingen van de Anti-Racismewet, Anti-Discriminatiewet en Negationismewet195. 

Deze bevoegdheid zorgt voor een verlaagde drempel voor het instellen van een rechtszaak 

aangezien een belangenvereniging een betere inschatting kan maken van de feiten en sneller 

zal over gaan tot het instellen van een rechtsvordering.  

De rol en bevoegdheden van de CGKR groeien steeds verder, wat in het rapport van de 

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie aan België sterk werd aangemoedigd. 

Desalniettemin gaf het rapport ook aan dat er nog steeds onvoldoende gevolg wordt gegeven 

aan de aanbevelingen van het Centrum. Concreet doelde de Commissie op de aanbevelingen 

gemaakt met betrekking tot het creëren van een kader voor de verantwoordelijkheid van 

internet service providers en moderatoren van fora, blogs en websites, maar ook het opstellen 

van een lijst van racistische websites in overleg met de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en 

het extra opleiden van politieagenten met betrekking tot hate speech196. Opvolging van de 

aanbevelingen van het Centrum zouden aldus een verbetering betekenen voor de strijd tegen 

online hate speech, zo wordt benadrukt vanuit Europa. 

Naast dit meldpunt bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding werd ook door 

de Federale Gerechtelijke Politie, binnen de schoot van zijn Federal Computer Crime Unit, een 

meldpunt voor internetmisdrijven gecreëerd, in verband met België of op het internet197. Dit 

meldpunt, eCops, heeft tot doel het vergemakkelijken van een klachtinstelling door het 

slachtoffer via het centraliseren van de klachtinstelling. Het is eCops dat de melding zal bekijken 

en verder zal doorgeven aan de bevoegde instantie. Deze manier van werken zorgt wederom 

voor een verlaagde meldingsdrempel en een verlaagde drempel voor het uiteindelijk instellen 

van een strafklacht. Op de website van eCops wordt aangegeven voor welke misdrijven een 

klacht kan worden ingesteld, namelijk fraude, kinderporno, misleidende informatie maar ook 

haat online198. Het is in dit kader dat zowel de ECRI als het CGKR aangeven dat een lijst de FCCU 

bovendien werk zou moeten maken van een lijst met racistische websites en het specifiek 

                                                        
195 Zie 3.3.1; Art. 16 Anti-Racismewet; Art. 2 Anti-Discriminatiewet; Art. 4 Negationismewet. 
196 Ibid, p. 24 punt 62.  
197 Belgisch online meldpunt, https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=NL (consultatie op 15 april 
2015).  
198 Ibid, eCops, http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_e_cops.jsp (consultatie 15 april 2015).  

https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=NL
http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_e_cops.jsp
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opleiden van agenten in de context van hate speech. Op die manier zou een verbeterde 

afhandeling binnen de politie kunnen worden bewerkstelligd.  

Ondanks deze initiatieven laten aanpassingen van de bestaande regelgeving in België op zich 

wachten. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de bestaande Belgische regelgeving en in 

welke mate deze in overeenstemming is met het Europees recht én in welke mate er ruimte 

voor verbetering is.  

 

3.2 AFBAKENING 

Binnen het Belgisch recht wordt het recht van vrijheid van meningsuiting enerzijds gehaald uit 

het Europees grondrecht uit artikel 10 EVRM, maar anderzijds uit het Belgisch grondrecht uit 

artikel 19 van de Grondwet199 . Hoewel het Belgisch Grondwettelijk recht een beperktere 

invulling kent dan artikel 10 EVRM, wordt door de rechtstreekse toepassing van artikel 10 EVRM 

dezelfde ruimere inhoud aan de bepaling gegeven als aan artikel 10 EVRM200. Hierbij stelt zich 

de vraag naar de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof, en hoewel zij in se enkel bevoegd is 

voor het toetsen van wetskrachtige normen aan grondwettelijke rechten, blijkt in de praktijk 

dat het EVRM een grote impact heeft op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof201. 

De afbakening die Europeesrechtelijk wordt gemaakt door het EVRM en de daarbij horende 

rechtspraak van het EHRM, werkt principieel rechtstreeks door in het Belgische recht. Dit 

principe volgt uit het interpretatief gezag van gewijsde dat aan arresten wordt toegekend, 

omwille van het feit dat zij geacht worden om (retroactief) deel uit te maken van het EVRM202. 

In dit deel zal gekeken worden naar de rechtspraak van de nationale rechter en meer bepaald 

in welke mate de uitspraken van het EHRM gevolg krijgen, daartoe zal eerst een recapitulatie 

gegeven worden van de criteria die het EHRM hanteert bij het maken van de afbakening. 

 

 

                                                        
199 De Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, BS 17 februari 1994.  
200  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 4 november 1950, voorwoord p. 5, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf (consultatie 20 oktober 2014);D. VOORHOOF, “Artikel 
10 – Vrijheid van meningsuiting”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel II – Volume I, 
Antwerpen, Intersentia 2004, 845. 
201 S. LAMBRECHT, “De houding van de vier hoogste rechtscolleges ten aanzien van het EVRM en het Europees Hof 
voor de rechten van de Mens: Strasbourg has spoken…”, TBP  2013, 69-94. 
202 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – Deel I. Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
721; A.S. SWEET en H. KELLER, “The reception of the ECHR in national legal orders”, in A.S. SWEET en H. KELLER, A 
Europe of rights – the impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford, New York by Oxford University 
Press, 2008, 3. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
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3.2.1 AFBAKENINGSCRITERIA VOLGEND UIT EVRM 

In 2.2 werden de gecreëerde objectieve criteria besproken die door het EHRM werden 

aangereikt en door de nationale rechters gehanteerd zouden moeten worden bij de 

beoordeling van (online) hate speech. Enerzijds moet gekeken worden naar of er een 

rechtmatige beperking van artikel 10 EVRM voor handen is, of er misbruik gemaakt wordt van 

artikel 10. Anderzijds gaat men verder beoordelen aan de hand van de inhoud, context, status 

van de partijen en het medium203. De inhoud mag, om beschermd te worden onder artikel 10 

EVRM, niet strijdig zijn met de onderliggende waarden van het EVRM; concreet gaat het dan 

onder meer over terrorisme, etnische hate speech, negationisme, racisme, religieuze hate 

speech en hate speech omwille van seksuele voorkeur die geen bescherming genieten onder 

het recht op vrije meningsuiting204. Desalniettemin dient bij de beoordeling van de inhoud 

rekening te worden gehouden met het feit dat er een ‘right to offend, shock and disturb’ 

bestaat, waaronder hinderlijke meningen niet steeds geweerd moeten worden uit de 

bescherming van artikel 10205. Deze afwijkende meningen die getolereerd moeten worden, 

omvatten evenwel niet hate speech.  

Naast de inhoud dient aldus ook gekeken te worden naar de context, waarbij in de gevallen van 

publiek debat en politieke campagnes een ruimere vrijheid van meningsuiting gewaarborgd 

dient te worden én afhankelijk van de status van de partijen meer of minder tolerantie aan de 

dag dient te worden gelegd. In al deze gevallen geldt evenwel dat er geen ruimte kan zijn voor 

hate speech waarbij aangezet wordt tot haat en geweld.  

3.2.2 TOEPASSINGEN BINNEN DE BELGISCHE RECHTSPRAAK 

In theorie moeten de principes volgend uit het EVRM en de rechtspraak van het EHRM aldus 

doorgetrokken worden in de Belgische rechtspraak. In de praktijk blijkt dat de Belgische 

nationale rechter zich over het algemeen houdt aan deze verplichting. In dit deel volgt een 

                                                        
203 EHRM 11 oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland; EHRM 16 juli 2009, 
nr. 15615/07, Féret/België; EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89, Jersild/Denemarken; EHRM 8 juli 1986, nr. 
9815/82, Lingens/Oostenrijk; EHRM 23 april 1992, nr. 11798/85, Castells/Spanje; EHRM 4 december 2003, nr. 
35071/97, Müslüm/Gündüz, EHRM 6 juli 2007, nr. 59405/00, Erbakan/Turkije; EHRM 1 februari 2011, nr. 
16853/05, Faruk Temel/Turkije; EHRM 17 december 2004, nr. 49017/99, Pedersen en Baadsgard/Denemarken. 
204  EHRM 1 februari 2000, nr. 32307/96; Schimanek/Oostenrijk, EHRM 13 januari 1998, nr. 24122/94, 
Sürek/Turkije; EHRM 20 februari 2007, nr. 35222/04, Ivanov/Rusland; EHRM 24 juni 2003, nr. 65831/01, 
Garaudy/Verenigd Koninkrijk; EHRM 23 september 1998, nr. 24662/94, Lehideux en Isorni/Frankrijk; EHRM 11 
oktober 1979, nr. 8348/78 en 8406/78, Glimmerveen en Hagenbeek/Nederland; EHRM 23 september 1994, nr. 
15890/90, Jersild/Denemarken; EHRM 25 november 1996, nr. 17419/90, Wingrove/Verenigd Koninkrijk, EHRM 
9 februari 2012, nr. 1813/07, Vejdeland/Zweden.  
205  EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/Verenigd Koninkrijk; EHRM 9 juni 1998, nr. 22678/93, 
Incal/Turkije; D. KAENE, “Attacking Hate Speech under article 17 of the European Convention on Human Rights”, 
NQHR 2007, 641. 
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overzicht van enkele Belgische zaken waarin de Belgische rechter de afweging tussen het 

vrijheid van meningsuiting en hate speech diende te maken.  

In een zaak rond negationisme kwam de correctionele rechtbank van Antwerpen tot het besluit 

dat negationisme niet gerechtvaardigd kan worden onder het recht op vrije meningsuiting206. 

Het ging over de 'Antwerpse Negationisten’ die omwille van het ontkennen van de holocaust 

in hun ‘Vrij Historisch Onderzoek’ veroordeeld werden voor negationisme. De rechter voegde 

aan de veroordeling toe dat negationisme op zich strafbaar is, maar ook strafbaar is op grond 

van het aanzetten tot haat en discriminatie207. Uit deze zaak blijkt dat de nationale rechter de 

rechtspraak zoals die volgt uit onder meer Garaudy v. France (2003) in zijn beoordeling laat 

doorwerken. In die zaak oordeelde het EHRM dat het ontkennen van de Holocaust een van de 

ergste vormen van aanzetten tot haat is en zodoende geweerd moet worden208. Het ontkennen 

van de Holocaust wordt gezien als manifest in strijd met onderliggende waarden van het 

EVRM209. Deze veroordeling voor negationisme ligt dan ook in de lijn van het EVRM en de 

daarbij horende rechtspraak van het EHRM.   

Kort na het vorige vonnis over negationisme, volgde een arrest van het Hof van Beroep te Gent 

met betrekking tot racisme in een politieke campagne210. Bij de beoordeling van de politieke 

vrijheid van meningsuiting moet in principe geoordeeld worden overeenkomstig de 

rechtspraak van het EHRM in de zaak Jersild v. Denmark (1994) en de zaak Glimmerveen and 

Haagenbeek v. The Netherlands (1979)211. In voorliggende zaak ging het over enkele vzw’s die 

medewerking verleenden aan een groep, zijnde het Vlaams Blok, die discriminatie 

verkondigde212. Omwille van die medewerking werden zij veroordeeld op grond van artikel 3 

van de antiracismewet213. Het Hof van Beroep oordeelde in het zogenaamde Vlaams Blok-

arrest, in overeenstemming met het EVRM, dat de politieke vrijheid van meningsuiting niet 

absoluut is. Het feit dat het Vlaams Blok haatgevoelens tegenover de allochtone bevolking 

propageerde, moet beschouwd worden als aanzetten tot haat en discriminatie214. Het Hof is 

van mening dat schokkende, verontrustende of kwetsende ideeën nog steeds kunnen bestaan 

onder de antiracismewet, maar dat pertinent racistische uitlatingen niet getolereerd kunnen 

                                                        
206  Corr. Antwerpen 9 september 2003, noot D. VOORHOOF, “Antwerpse Negationisten van ‘Vrij Historisch 
Onderzoek’ veroordeeld”, Juristenkrant 2003, nr. 76, 12. 
207 Ibid. 
208 EHRM 24 juni 2003, nr. 65831/01, Garaudy/Frankrijk.; W. BENEDEK en M. C. KETTEMANN, Freedom of Expression 
on the internet, Parijs, Council of Europe Publishing, 2013, 85. 
209 EHRM 18 mei 2004, nr. 57383/00, Seurot/Frankrijk. 
210 Gent 21 april 2004, AM 2004, afl.2, 170. 
211 Zie 2.2.1. 
212 Gent 21 april 2004, AM 2004, afl.2, 170; E. BREMS, “Vlaams Blok gedoemd tot aanpassing of terugkeer”, 
Juristenkrant 2004, afl. 88,4.  
213 Zie 3.2.1. 
214 Gent 21 april 2004, AM 2004, afl.2, 170; D. VOORHOOF, “Het Vlaams Blokarrest: de antiracismewet is geen 
loutere symboolwet!”, TvMR 2004, afl. 2, 9-11.  
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worden215. Daarnaast geeft het Hof ook aan dat ondanks het feit dat er een ruimere mate van 

politieke vrijheid van meningsuiting geldt, de vrijheid niet als absoluut mag worden beschouwd.  

Een ander vonnis met betrekking tot de beoordeling van de inhoud van de opmerking werd 

geveld door de rechtbank van Brussel 216 . De rechtbank oordeelde dat vrijheid van 

meningsuiting niet absoluut is en beperkt kan worden in het geval van religieuze hate speech. 

De feiten die tot de zaak aanleiding gaven waren uittreksels van de Koran die op zich beledigend 

waren voor de Joden, die daarenboven aangevuld waren met annotaties die aanzetten tot 

rassenhaat. De rechtbank veroordeelde de auteur van de annotaties hier voor het aanzetten 

tot rassenhaat en beperkte zodoende zijn vrijheid van meningsuiting op een wijze in 

overeenstemming met het EVRM.  

Een laatste illustrerend voorbeeld met betrekking tot de inhoud van bepaalde uitlatingen, heeft 

betrekking op het verspreiden van een racistische versie van het Ploplied 217 . Het lied ‘De 

Makakkendans’ werd verspreid via e-mail maar ook via de shared folder van de 

bestanddeelservice Napster. Gezien de verspreidingswijze van het bewuste lied, is deze zaak 

uiterst relevant in de bespreking van online hate speech in België. De inhoud van het lied betrof 

opmerkingen zoals “Sla een Turk op de grond, stap met je voeten op zijn mond” en dergelijke. 

De opmerkingen in het lied, en zodoende de inhoud van het lied zette duidelijk aan tot haat en 

racisme. De racistische inhoud samen met de grote verspreiding van het lied zorgt ervoor dat 

het geweerd moet worden van bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onder de 

noemer online hate speech gebracht moet worden. De rechtbank veroordeelde zowel degene 

die het ingezongen had, als degenen die instonden voor de verspreiding ervan omdat ze van 

mening was dat de verspreiders zich bewust schaarden achter de inhoud van het lied en zich 

daarmee associeerden218.  

Naast deze bevestigingen dat de context en inhoud een rol spelen, werd in een zaak van 2012 

bevestigd dat de status van de betrokken partijen ook meegenomen moet worden in de 

beoordeling van het recht op vrije meningsuiting en hate speech. In een zaak voor de rechtbank 

van Brussel kwam men net als in Lingens v. Austria (1986), tot de conclusie dat een politiek 

mandataris meer kritiek moet kunnen verdragen dan een 'gewone' burger219. In de zaak werd 

onder meer geoordeeld dat het niet aan justitie is om verschillende politieke opvattingen te 

beoordelen en dat aanstootgevende of beledigende opmerkingen in een democratie 

aanvaardbaar moeten zijn in de mate dat zij niet aanzetten tot haat of geweld. Om die reden 

werd geoordeeld dat van een politiek persoon verwacht mag worden dat hij een hogere 

tolerantie hanteert ten aanzien van kritiek op zijn persoon. Hierbij wordt van een politiek figuur 

                                                        
215 Ibid. 
216 Corr. Brussel (61e kamer), 21 juni 2006, T.Verz. 2006, afl. 4, 491, noot M. VAN DOOSSELAERE. 
217 Corr. Antwerpen 16 december 2005, NjW 2006, 226. 
218 Ibid; CGKR, “Het lied “de Makakkendans”, http://www.diversiteit.be/het-lied-de-makakkendans (consultatie 
13 april 2015). 
219 Rb. Brussel 10 januari 2012, AM 2012, 373. 

http://www.diversiteit.be/het-lied-de-makakkendans
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verwacht dat hij ook in het geval van opmerkingen met een venijniger karakter tolerant is, wat 

meer is dan verwacht wordt van een 'gewone' burger.  

Tot slot dient in deze afbakeningsbeoordeling ook herinnerd te worden aan de reeds besproken 

zaak rond Daniel Féret, voormalig voorzitter van Front National, die door Féret voor het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd gebracht220. De voormalige voorzitter was in 

België meermaals veroordeeld voor inbreuken tegen de antiracismewet in zijn campagnes, en 

voelde zich daardoor onterecht beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting. Het EHRM volgde 

evenwel de redenering van de Belgische nationale rechter en stelde dat een racistische koers 

een ernstige bedreiging vormt en zo dus niet thuishoort in een democratische samenleving221.  

 

3.2.3 CONCLUSIE 

Uit bovenstaand kort overzicht kan afgeleid worden dat de Belgische rechter rekening houdt 

met criteria die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkeld zijn; hoewel 

dit logischerwijze volgt uit het interpretatief gezag van gewijsde, is dit in de praktijk geen 

evidentie.  

Het beperkt aantal vernoemde zaken toont aan dat de Belgische nationale rechter, in zijn 

beoordeling met betrekking tot hate speech de criteria inhoud, context, status van de partijen 

en het medium meeneemt. Op basis van deze criteria komt de Belgische rechter, al dan niet 

uitdrukkelijk verwijzend naar de uitspraak van het EHRM, tot dezelfde conclusies als het EHRM. 

Het gaat er namelijk vanuit dat bepaalde inhoud in se niet aanvaard is, zelfs niet binnen een 

democratische maatschappij. In de beoordeling dient verder ook gekeken te worden naar de 

context, die mogelijks een ruimere, maar niet absolute vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt 

en naar de status van de partijen waarvan mogelijks een hogere of minder hoge tolerantie van 

verwacht mag worden. Het medium kan een rol spelen bij de beoordeling van de impact die 

een bepaalde uitlating heeft.  

Concluderend kan aldus gesteld worden dat de rechtspraak van de nationale rechter in de lijn 

ligt van deze van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waardoor de nationale 

rechter de Europeesrechtelijke waarborgen verzekert. Hoewel dit logischerwijze volgt uit het 

interpretatief gezag van gewijsde, is dit geen evidentie. Op het vlak van afbakening tussen de 

verschillende rechten, kan aldus gesteld worden dat België in overeenstemming met het 

Europees recht handelt.  

 

                                                        
220 Zie 2.2.1; EHRM 16 juli 2009, nr. 15615/07, Féret/België.  
221 Ibid. 
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3.3 HET REGELGEVEND KADER 

In de huidige Belgische wetgeving wordt hate speech onder meerdere wetten gebracht, waarbij 

men het principe ‘wat offline geldt, geldt online’ tracht toe te passen via evolutieve 

rechtspraak. De vraag stelt zich in welke mate men in overeenstemming is met het Europees 

recht door deze toepassing én in welke mate het een efficiënte bestrijding van online hate 

speech vormt.  

Een eerste stap in de evaluatie van de overeenstemming tussen het Europees regelgevend 

kader en het Belgisch regelgevend kader, is de bespreking van de wetten die men tot op heden 

hanteert om hate speech te bestrijden. In België heeft men geen specifieke regelgeving omtrent 

online hate speech, maar tracht men om via evolutieve interpretatie de bestaande regelgeving 

voor offline hate speech, toe te passen online. De bespreking van de wetten op zich, dient dan 

ook te worden aangevuld met de bijhorende (evolutieve) rechtspraak.  

De belangrijkste Belgische wetten met betrekking tot hate speech, zijn de Grondwet, het 

Strafwetboek, de Anti-Racismewet, de Anti-Discriminatiewet en de Negationismewet. In dit 

deel zullen telkens de afzonderlijke bepalingen besproken worden met daarbij aangehaald 

voorbeelden van evolutieve rechtspraak. De veelheid aan toepasselijke wetten en bepalingen 

doet reeds vermoeden dat er mogelijks problemen zullen rijzen met betrekking tot enerzijds 

welke regels wanneer gelden en anderzijds de onderlinge coherentie en consistentie. Om de 

wisselwerking tussen deze bepalingen te illustreren, zal in 3.3.2 de rechtszaak rond Belkacem 

toegelicht worden. In deze zaak werd Belkacem, als leider van een islamitische groepering, 

vervolgd voor het aanzetten tot haat via onder meer filmpjes geplaatst op het online medium 

YouTube. Gezien het in deze concrete zaak gaat over online hate speech, waarbij verschillende 

vormen aan bod komen, is het een uiterst relevante zaak om in deze context te behandelen. In 

de kritische reflectie volgend op de analyse van de zaak, zullen reeds enkele werkpunten in het 

bestaand Belgisch kader blootgelegd worden.  

Vervolgens zal in 3.3.3 een evaluatie gegeven worden van de Belgische regelgeving op online 

hate speech en in welke mate het Europees recht daarin voor komt. In deze evaluatie zal het 

rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie meegenomen worden in 

het nagaan van de werkpunten die blootgelegd worden door enerzijds het rapport zelf en 

anderzijds het geschetste Belgisch een Europees kader. Deze werkpunten zullen in een volgend 

hoofdstuk meegenomen worden in de zoektocht naar oplossingen de lege ferenda. 
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3.3.1 BINDENDE INSTRUMENTEN  

Binnen het Belgisch kader bestaan in de strijd tegen online hate speech, enkel bindende 

instrumenten die aangevuld worden door evolutieve rechtspraak. In de bespreking van de 

bindende instrumenten zal om hiërarchische redenen eerst de Grondwet besproken worden 

en vervolgens het Strafwetboek, de Anti-Racismewet, de Anti-Discriminatiewet en tot slot de 

Negationismewet.  

A. De Grondwet  

Online hate speech wordt binnen de Belgische regelgeving in bepaalde gevallen onder het 

Grondwettelijke regime van drukpersmisdrijven, gesteund op artikel 25 en 150 van de 

Grondwet, gebracht222. Een drukpersmisdrijf is een strafbare meningsuiting in een gedrukt 

geschrift waaraan een daadwerkelijke publiciteit wordt gegeven223. Aangenomen kan aldus 

worden dat in het geval dat online hate speech zich voordoet onder de vorm van een online 

geschrift waaraan een daadwerkelijke publiciteit wordt gegeven, er sprake kan zijn van een 

drukpersmisdrijf. Een dergelijke visie werd ook door het Hof van Cassatie bevestigd in een zaak 

rond weblogs en websites, waarbij zij uitdrukkelijk oordeelde dat ook weblogs en websites 

drukpers zijn 224 . Het Hof gaf in zijn interpretatie aan dat internetmedia dezelfde grond-

wettelijke waarborgen genieten als de klassieke drukpers én stelde bovendien dat alle strafbare 

meningen die via het internet openbaar gemaakt worden en verspreid worden, 

drukpersmisdrijven zijn225. Hetgeen onderstaand aan bod komt met betrekking tot klassieke 

drukpers geldt aldus analoog voor internetmedia. 

I. Artikel 25 Grondwet – Verbod op censuur 

Artikel 25 van de Grondwet voert een verbod van censuur op drukpers in, om de vrijheid van 

pers grondwettelijk te waarborgen. Het verbod op censuur mag evenwel niet aanzien worden 

als een onschendbaarheid van journalisten, zeker niet in de gevallen waarin deze misbruik 

maken van de gewaarborgde persvrijheid 226 . De mogelijkheid tot aansprakelijkheid na 

publicatie blijft bestaan en daarenboven doet de vrijheid van drukpers, net zoals de vrijheid van 

meningsuiting, geen afbreuk aan de vorderingen die mogelijk zijn op grond van artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek227.  

                                                        
222 S. MAMPAEY en E. WERKERS, “Drukpersmisdrijven in de digitale informatiemaatschappij: tijd om te bezinnen 
over de toekomst van artikel 25 G.W.”, AM 2010, 149. 
223 De Valks Juridisch woordenboek p. 118. 
224 Cass. 6 maart 2012, Nr. P.11.1374.N; D. VOORHOOF, “Weblogs en websites zijn voortaan ook ‘drukpers’”, 
Juristenkrant 2012, afl. 246, 4-5. 
225 Ibid.  
226 Rb. Luik 21 september 1999, AM 2000, 155. 
227 Brussel 25 september 1996, AM 1997, 76.  
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Hoewel het artikel in se bedoeld is om een verbod van censuur op te leggen, geeft het meteen 

aan dat een aansprakelijkheidsvordering achteraf mogelijk blijft. Het roept meer specifiek een 

regime van getrapte verantwoordelijkheid in het leven, waarbij in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid bij de schrijver van de uiting ligt. In de gevallen waarin de schrijver 

onbekend is, creëert het artikel de mogelijkheid om over te gaan tot getrapte aansprakelijkheid, 

wat inhoudt dat men (enkel) in geval van onbekend gaat kijken in eerste instantie naar de 

uitgever, vervolgens de drukker en tot slot de verspreider. Indien de schrijver bekend is (en een 

woonplaats in België heeft), is het evenwel niet de bedoeling om de uitgever, de drukker of de 

verspreider verantwoordelijk te stellen228. De reden daartoe is dat men wil vermijden dat de 

uitgevers, drukkers en verspreiders voor elke publicatie ter verantwoording geroepen kunnen 

worden en zodoende beperkt worden in de uitoefening van hun beroep229. Hierbij dienen twee 

nuances gemaakt te worden. Hierbij dienen twee nuances gemaakt te worden. Een eerste is 

dat artikel 25 de getrapte verantwoordelijkheid enkel betrekking heeft op tot de inhoud van 

een publicatie, zodanig dat wat betreft de opmaak, de titels en de publicatie van een foto met 

commentaar directe aansprakelijkheid, los van de getrapte verantwoordelijkheid, mogelijk 

blijft. Een tweede nuance is dat in artikel 25 geen melding wordt gemaakt van de 

aansprakelijkheid van de hoofdredacteur, waardoor men er in de rechtspraak vanuitgaat dat 

een aansprakelijkheidsvordering tegen de hoofdredacteur mogelijk blijft, ongeacht de 

(on)bekendheid van de schrijver230.  

Artikel 25 van de Grondwet heeft als doel een verbod op (privé-)censuur op te leggen, waarbij 

aansprakelijkheid voor de gepubliceerde inhoud achteraf in eerste instantie moet worden 

toegerekend aan de schrijver. Het is evenwel zo dat in het geval een uitgever, drukker of 

verspreider overgaat tot de publicatie van teksten van een onbekende schrijver, zij zich bewust 

moeten zijn van deze getrapte aansprakelijkheid. Een dergelijke regeling geldt aldus ook online 

en wordt verder in 3.4 geanalyseerd met het oog op de verantwoordelijkheid van internet 

service providers. Een dergelijke regeling geldt enkel met betrekking tot hate speech in de vorm 

van een geschrift, maar moet in het achterhoofd gehouden worden bij het zoeken naar 

oplossingen de lege ferenda.  

Tot slot dient met betrekking tot artikel 25 ook opgemerkt te worden dat de getrapte 

verantwoordelijkheid een rol speelt voor de toepassing van artikel 21 van de Anti-Racismewet 

die onder 3.3.1, punt C, besproken zal worden. De strafvervolging van een drukpersmisdrijf dat 

gegrond is op het verspreiden van denkbeelden die gebaseerd zijn op rassensuperioriteit of 

rassenhaat, is volgens artikel 21 van de Anti-Racismewet enkel toegestaan binnen de getrapte 

verantwoordelijkheid zoals in artikel 25 van de Grondwet231. Wederom gaat het aldus over een 

initiële verantwoordelijkheid van de schrijver zelf, maar indien deze onbekend is, kunnen 

                                                        
228 Art. 25 Gw.; Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466. 
229 Rb. Antwerpen 21 januari 2005, Juristenkrant 2005, afl. 109, 10.  
230 Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466; Rb. Brussel 25 juni 2002, AM 2004, 367. 
231 GwH 17 februari 2009, nr. 17/2009, RW 2009-2010, 1045. 
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andere tussenpersonen mogelijks aansprakelijk worden gesteld. Deze toepassing zet de 

redenering dat hierin mogelijks een oplossing de lege ferenda schuilt, kracht bij. 

II. Artikel 150 Grondwet – Exclusieve bevoegdheid Hof van Assisen 

Overeenkomstig het oorspronkelijke artikel 150 van de Belgische Grondwet behoorde de 

berechting van drukpersmisdrijven tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen. De 

ratio achter deze exclusieve bevoegdheid ligt in het feit dat men argwaan had ten aanzien van 

de politiek, men de meningsuiting van journalisten extra wilde beschermen en daarenboven 

ook de neutraliteit van de beroepsrechters waarborgen 232 . In de naoorlogse periode 

resulteerde deze exclusieve bevoegdheid evenwel in een feitelijke straffeloosheid omwille van 

het wantrouwen in de jury, de te hoge procedurekosten en een grote ruchtbaarheid die steeds 

gekoppeld is aan een Assisenzaak233. Deze feitelijke straffeloosheid had niet tot gevolg dat de 

zaken omtrent drukpersmisdrijven voor geen enkele rechter kwamen, wél dat ze gebanaliseerd 

werden tot burgerlijke aansprakelijkheidsvorderingen234. 

Gezien de verregaande gevolgen van deze straffeloosheid, opteerde men in 1999 voor het 

invoeren van een uitzondering op de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen voor wat 

betreft drukpersmisdrijven ingegeven door racisme en xenofobie. Deze misdrijven kunnen van 

dan af, als uitzondering op de regel uit artikel 150 van de Grondwet voor de correctionele 

rechtbank gebracht worden 235 . Het belang van deze correctionalisering werd onmiddellijk 

duidelijk in de eerste zaak rond racisme en xenofobie die in hetzelfde jaar als de 

correctionalisering voorkwam in Brussel 236 . Deze zaak handelde over de verspreiding van 

racistische berichten op het internet en is in deze bespreking dan ook uiterst relevant. Een 

Brusselse politieagent werd vervolgd voor het aanzetten tot discriminatie jegens de 

Marokkaanse en Afrikaanse gemeenschap in België via teksten op het internet die ook 

consulteerbaar waren in een nieuwsgroep. Gezien deze teksten toegankelijk waren voor een 

bepaald aantal personen, werd geoordeeld dat aan de publiciteitsvereiste van artikel 444Sw. 

voldaan is. Het feit dat de man in kwestie handelde in de hoedanigheid van agent, zorgde voor 

een bijkomende vervolging op grond van artikel 4 van de Anti-Racismewet. De correctionele 

rechtbank oordeelde dat er sprake was van een drukpersmisdrijf en interpreteerde 

drukpersmisdrijf in die zin dat het ook kan plaatsvinden op het internet237. De uitspraak werd 

                                                        
232 J. VRIELINK, “Internet: spreken is zilver, schrijven is goud? (Druk)persmisdrijf (art.150 Gw.), de audiovisuele 
media en de zaak Belkacem”, T.Strafr. 2014, nr. 2, 143(-149); B. DELBECKE, ‘Waarom drukpersmisdrijven niet meer 
voor de jury komen’, NWJ 2010, afl. 232, 807. 
233 Ibid. 
234 B. DELBECKE, “De lange schaduw van de grondwetgever – perswetgeving”, AM 2010,  458-465. 
235  Wijzigingen aan de Grondwet 7 mei 1999, BS 29 mei 1999; D. VOORHOOF, “Racisme op het internet: de 
correctionele rechtbank is voortaan bevoegd”, AM 2000, 137-138; Brussel 27 juni 2000, AM 2001, 142, noot D. 
VOORHOOF. 
236 Corr. Brussel 22 december 1999, Juristenkrant 2000, afl. 2, 9. 
237 Corr. Brussel 22 december 1999, Juristenkrant 2000, 134, noot D. VOORHOOF. 
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in beroep aangevochten, maar ook het Hof van Beroep oordeelde dat er sprake was van 

strafbare meningsuitingen die aanzetten tot haat en geweld238. Het Hof spreekt zich niet uit 

over of het al dan niet om een drukpersmisdrijf gaat, daar zij van mening is dat voor de 

bevoegdheidsbepaling deze vraag irrelevant is sinds de correctionalisering van haat en 

xenofobie.  

Deze correctionalisering belet evenwel niet dat het begrip drukpersmisdrijven in se restrictief 

geïnterpreteerd dient te worden. Het Hof van Cassatie bevestigde dat het gaat om een 

meningsuiting, een gedachte die het resultaat is van een oordeel of waardering in hoofde van 

de auteur239. Daaruit volgt dat Cassatie loutere inlichtingen, afbeeldingen, tekeningen en foto’s 

niet aanziet als een meningsuiting, waardoor ze niet in aanmerking komen voor de kwalificatie 

van drukpersmisdrijf240. In 2012 heeft Cassatie haar interpretatie lichtelijk versoepeld door te 

stellen dat ook ‘belaging’ in de vorm van laster, eerroof of beledigingen (zie supra) geuit door 

middel van teksten via weblogs, online nieuwsgroepen, internetfora of websites gekwalificeerd 

kan worden als drukpersmisdrijf 241 . Een jaar later, in 2013, in een zaak over de 

vermenigvuldiging en digitale verspreiding van beelden en tekst die een strafbare 

meningsuiting inhouden, ging Cassatie nog een stap verder242. Cassatie opent hiermee de deur 

naar de kwalificatie van beelden als drukpersmisdrijf maar geeft evenwel geen uitsluitsel over 

het feit of beelden, los van tekst, ook aanzien kunnen worden als drukpersmisdrijf. Hoewel 

Cassatie aan de kant van beelden de deur heeft open gezet, heeft ze deze (opnieuw) gesloten 

aan de kant van de mondelinge en audiovisuele meningsuitingen243. Het Hof blijft evenwel in 

alle zaken vasthouden aan de redenering dat er sprake moet zijn van een geschrift of een tekst 

vooraleer er sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf244.  

Daarnaast werd de notie (druk)pers ook restrictief geïnterpreteerd in die zin dat het enkel ging 

over de geschreven pers, vermenigvuldigd via de pers of een gelijkaardig procedé245. Cassatie 

oordeelde in 2013 evenwel dat pers of een gelijkaardig procedé geïnterpreteerd moet worden 

in die zin dat digitale verspreiding een vorm is van een gelijkaardig procedé246.  

Concluderend moet met betrekking tot artikel 150 van de Grondwet vastgesteld worden dat er 

vastgehouden wordt aan de vereiste van geschrift én bovendien enkel drukpersmisdrijven die 

                                                        
238 Brussel 27 juni 2000, AM 2001, afl. 1, 142. 
239 Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N. 
240 J. VRIELINK, “Internet: spreken is zilver, schrijven is goud? (Druk)persmisdrijf (art.150 Gw.), de audiovisuele 
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243 Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.1270.N. 
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gegrond zijn op racisme en xenofobie onder de uitzondering vallen waardoor ze voor de 

Correctionele rechtbank worden gebracht. In alle andere gevallen geldt nog steeds de feitelijke 

straffeloosheid die volgt uit het feit dat dergelijke drukpersmisdrijven voor het Hof van Assisen 

gebracht moeten worden. Hierbij kunnen twee kritische bedenkingen gemaakt worden, 

enerzijds met betrekking tot het halsstarrig vasthouden aan het geschrift en anderzijds met 

betrekking tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen. Hoewel het ‘halsstarrig’ vasthouden 

aan een geschrift logischerwijze volgt uit de Grondwet, kan in de huidige technologische 

maatschappij de vraag gesteld worden of dit geen voorbijgestreefde vereiste is. Daarbij stelt 

zich de vraag naar of het gerechtvaardigd kan worden om enerzijds een geschrift met 

racistische inhoud wél te vervolgen op grond van drukpersmidrijven, maar anderzijds een 

videoboodschap met dezelfde inhoud, niet te vervolgen op grond van drukpersmisdrijven. Op 

een dergelijke manier belet men de coherente toepassing van de Grondwettelijke 

waarborgen247.  

Een tweede nuance die gemaakt dient te worden is een met betrekking tot de bevoegdheid 

van het Hof van Assisen. Enkel de drukpersmisdrijven die ingegeven zijn door racisme en 

xenofobie worden voor de correctionele rechtbank gebracht; de andere worden 

‘gebanaliseerd’ tot een burgerlijke vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek. Het aanzetten tot haat of discriminatie wegens ras, afkomst, huidskleur en 

nationaliteit worden zodoende weldegelijk strafrechtelijk vervolgd, terwijl homohaat (via 

geschrift) kan ‘genieten’ van de feitelijke straffeloosheid die volgt uit de exclusieve 

bevoegdheid van het Hof van Assisen. Sinds de zaak Vejdeland and others v. Sweden (2012) 

gaat het EHRM er vanuit dat homohaat met eenzelfde ernst behandeld moet worden als 

racisme en haat, zodoende zou het ook mogelijk moeten zijn om deze op dezelfde manier voor 

de correctionele rechtbank te brengen.  

B. Het Strafwetboek 

Naast de kwalificatie als drukpersmisdrijf, kan online hate speech ook gebracht worden onder 

de kwalificatie ‘belaging’ (art. 442bis Sw.) en ‘laster en eerroof’ (art. 443 Sw.) uit het 

Strafwetboek gebracht. Deze kwalificaties en hun implicaties zullen in dit deel aan bod gebracht 

worden samen met de rechtspraak die hun toepassing online bepaalt.  

I. Artikel 442bis van het Strafwetboek – Belaging 

Belaging, als zijnde “een ernstige verstoring van andermans rust door hem voortdurend lastig 

te vallen”, komt strafrechtelijk zowel voor in het Strafwetboek als de op de Elektronische 

Communicatie248. Belaging kan gekoppeld zijn aan het uitten van hate speech, zowel offline als 

                                                        
247 J. VRIELINCK, “Internet: spreken is zilver, schrijven is goud? (Druk)persmisdrijf (art.150 Gw.), de audiovisuele 
media en de zaak Belkacem”, T.Strafr. 2014, nr. 2, 148. 
248 E. DIRIX (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 41. 
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online, en kan daarbij verschillende uitingsvormen aannemen. In de illustratie in 3.3.2 komt een 

vorm van belaging aan bod, waarbij de belaging eruit bestond om haat ten aanzien van een 

persoon te verspreiden via filmpjes waarin haatdragende beledigingen aan het adres van die 

persoon werden gemaakt. Daarnaast zijn ook nog heel wat andere situaties denkbaar waarbij 

personen, gebruik makend van hate speech, belaagd kunnen worden via online media zoals 

websites, e-mail, sociale media en dergelijke.  

Het misdrijf 'belaging' werd door de Wet van 30 oktober 1998 ingevoegd als klachtmisdrijf in 

het Belgische strafwetboek, onder artikel 442bis: “Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij 

wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou 

verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete 

van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen”. De wetgever geeft 

geen definitie van het begrip belaging, maar opteert ervoor om het vast te stellen aan de hand 

van de opzettelijke aard en het effect van het misdrijf. Deze werkwijze laat een ruime 

beoordelingsvrijheid voor de rechters en bevordert zodoende de evolutie van de norm249.  

Belaging als klachtmisdrijf vereist, alvorens gekeken kan worden naar de bestanddelen van het 

misdrijf, dat er een klacht ingesteld wordt die op ondubbelzinnig wijze geformuleerd is in die 

zin dat het een essentiële voorwaarde is dat de strafprocedure uitdrukkelijk wordt ingesteld250. 

Zodra de klacht is ingesteld, en besloten wordt een strafprocedure te openen, moet gekeken 

worden naar de twee materiële en een moreel bestanddeel die aanwezig moeten zijn opdat er 

sprake kan zijn van belaging. Het eerste materieel bestanddeel is het belagen op zich, wat 

eenvoudig vertaald wordt als ‘in het nauw brengen’ of ‘lastigvallen’. Het tweede bestaat erin 

dat het moet gebeuren op een wijze waardoor de rust van de belaagde persoon ernstig wordt 

verstoord, zijnde het effect van het misdrijf wat van cruciaal belang is aangezien belaging gezien 

moet worden als psychisch geweld251. Het element ‘ernstige verstoring’ heeft geleid tot een 

verhoogde strafbaarheidsdrempel, maar belet niet dat het een subjectieve interpretatie is, dat 

aan de beoordelingsvrijheid van de rechter wordt overgelaten252. Bij deze beoordeling dient de 

rechter zich niet louter te baseren op de subjectieve gegevens, maar ook te kijken naar de 

                                                        
249 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van 
belaging, Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 1046, 8; L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 
oktober 1998 tot invoeging van een art. 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, 
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“Cassatie verduidelijkt het begrip belaging”, Juristenkrant 2007, nr. 147, 8. 
250 Art. 442bis Sw.; H. BERKMOES, ‘De ondubbelzinnigheid van de klacht in geval van klachtmisdrijf’, Vigiles 2010, 
afl. 4, 201; Y. VAN DEN BERGHE, ‘De ondubbelzinnige wilsverklaring in de klacht wegens belaging’, RABG 2006, 895-
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in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-1999, 1380(1377-1380). 
252L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een art. 442bis 
in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-1999, 1379. 
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werkelijkheid van de verstoring, de ernst ervan en het causaal verband met de gedragingen die 

beschouwd worden als belaging253. 

In de wettelijke bepaling en de parlementaire wordt met betrekking tot de materiële 

bestanddelen belaging en ernstige verstoring de indruk gewekt dat er geen herhaling van de 

activiteiten vereist is, alvorens er sprake kan zijn van belaging254. Het Grondwettelijk Hof merkte 

in 2006 evenwel op dat de wet in die zin moet geïnterpreteerd worden dat de ‘gewone' definitie 

van belaging moet worden gevolgd, waardoor herhaling weldegelijk vereist is 255 . Cassatie 

volgde in 2007 en interpreteerde de wet zo dat het moet gaan om een “niet-aflatende of steeds 

terugkerende gedraging”256. De concrete invulling van de vereiste wordt wederom aan de 

rechters overgelaten257. Cassatie oordeelde recent in de zaak Belkacem dat het weldegelijk 

mogelijk is dat één enkele gedraging die door haar aard niet-aflatend of steeds terugkerende 

gevolgen heeft waardoor iemands persoonlijke levenssfeer ernstig wordt aangetast, het 

misdrijf 'belaging' kan opleveren258. Anderzijds is het ook mogelijk dat er wel sprake is van 

verschillende feiten die als geheel gekwalificeerd kunnen worden als belaging, maar 

afzonderlijk niet noodzakelijk strafbaar zijn259. De voornaamste voorwaarde is dat de rust van 

de belaagde persoon ernstig verstoord wordt, ongeacht of de oorzaak ligt in een niet-aflatende 

gedraging of verschillende feiten die afzonderlijk niet strafbaar zijn. Het komt de rechter toe 

om rekening houdend met de perceptie van het slachtoffer de werkelijkheid van de verstoring 

van de rust van een persoon te beoordelen260. Daarbij wordt van de rechter verwacht dat hij 

zich baseert op objectieve gegevens zoals de omstandigheden, de band tussen slachtoffer en 

belager, persoonlijkheid van het slachtoffer en dergelijke261. 

Naast deze materiële vereisten, is bovendien vereist dat voldaan is aan het moreel bestanddeel, 

zijnde dat de dader wist of minstens had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van de 

belaagde persoon ernstig zou verstoren 262 . Het is niet vereist dat de dader in kwestie de 

uitdrukkelijke intentie had om de rust van een ander persoon te schaden, het volstaat dat hij 

had moeten weten dat hij de rust van een ander persoon zou schaden263. Ook hier wordt de 

interpretatie aan de rechter overgelaten264. Indien de rechter zou besluiten dat er sprake is van 
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het misdrijf belaging, kan hij een gevangenisstraf van 15 dagen tot twee jaar en/of een 

geldboete van 50 tot 300 euro opleggen aan de dader. Het gaat aldus om een wanbedrijf dat 

voor de correctionele rechtbank behandeld wordt265. De wetgever heeft naast de algemene 

strafbepaling ook enkele verzwarende omstandigheden ingevoerd. In het kader van deze thesis 

is voornamelijk artikel 442ter Sw. van belang, waarin bepaald wordt dat ingeval van 

discriminatie de voorziene straffen uit 442bis verdubbeld worden. 

In de context van belaging via moderne media, dient naast het Strafwetboek ook gekeken te 

worden naar artikel 145 §3, 2° van de wet op elektronische communicatie dat bepaalt dat “Met 

een geldboete van 50 EUR tot 300 EUR en met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee 

jaar of met één van die straffen alleen worden gestraft de persoon, die een elektronische-

communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische communicatiemiddelen gebruikt om 

overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen alsook de persoon die 

welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om de voorgaande inbreuk te begaan, alsook een 

poging om deze te begaan”. De straf die door de Wet op Elektronische Communicatie op 

belaging via elektronische communicatie is gesteld, waren oorspronkelijk zwaarder dan 

diegene die volgt uit artikel 442bis van het Strafwetboek. Na ongrondwettelijk verklaring door 

het Grondwettelijk Hof, werd de straf in overeenstemming gebracht met artikel 442bis van het 

Strafwetboek 266 . Desalniettemin zijn er nog steeds verschilpunten met het artikel uit het 

Strafwetboek, waarbij voornamelijk opvalt dat het element ‘ernstig’ in ‘ernstig verstoren’ in de 

Wet op Elektronische communicatie niet wordt aangehaald267. De drempel om te spreken van 

belaging via elektronische communicatie ligt zodoende lager, waarbij zich wederom de vraag 

stelt naar de coherentie en consistentie tussen de verschillende bepalingen268.  

II. Artikel 443 e.v. Sw. – Laster en eerroof 

Naast hate speech in de vorm van belaging, wordt dit begrip in bepaalde gevallen ook gezien 

als laster en eerroof. De wet definieert laster en eerroof als “het kwaadwillig een bepaald feit 

ten laste leggen, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, 

en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het 

bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet 

toelaat”. Uit deze wettelijke definitie worden twee verschillende definities afgeleid. Laster als 

zijnde het kwaadwillig ten laste leggen van een bepaald feit dat de eer van een persoon kan 

krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, wanneer de wet het bewijs van 

het ten laste gelegde feit, toelaat. Daarnaast wordt ook als eerroof gezien het krenken van 

                                                        
265 Art. 25 Sw. 
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iemands eer door kwaadwillig hem een feit ten laste te leggen waarvan de wet het bewijs niet 

toelaat269. De artikelen die volgen op artikel 443 Sw. bepalen specifieke situaties die de context 

en de strafmaat mee bepalen.  

In tegenstelling tot wat het geval is bij belaging, definieert de wet bij laster en eerroof specifiek 

dat bijzonder opzet aanwezig moet zijn, aangezien het gaat over het kwaadwillig ten laste 

leggen270. Dit werd bevestigd door de rechtbank van Brussel die daarbij stelde dat het bewijs 

moet geleverd worden door de vervolgende partij271. Soms gaat men daar zeer ver in, in die zin 

dat Cassatie stelde dat dergelijk kwaadwillig opzet reeds aanwezig is wanneer de aangever 

voldoende redenen had om te twijfelen aan de waarheid van de feiten of aan de mogelijkheid 

om het bewijs ervan te leveren272.  

De correctionele rechtbank van Antwerpen zorgde in 2005 ook reeds voor een interpretatie op 

vlak van online media273. Deze zaak werd reeds bij de afbakening tussen het recht van vrijheid 

van meningsuiting en hate speech, aangehaald. Het betreft meer bepaald de zaak rond het 

verspreiden van een racistische parodie op het liedje ‘De plopdans’ met als titel ‘De 

Makakkendans’ via het uitwisselingsprogramma Napster. De rechtbank oordeelde dat het via 

e-mail verspreiden of via een bestanduitwisselingsprogramma ter beschikking stellen van een 

racistisch muziekbestand kan gelijkgesteld worden met het verspreiden op een openbare plaats 

in de zin van artikel 444, lid 2 van het Strafwetboek. 

In een andere zaak voor het Hof van Cassatie werd in 2001 met betrekking tot het wanbedrijf 

bevestigd dat een veroordeling op grond van artikel 443 Sw. een geoorloofde inperking is van 

het recht op vrije meningsuiting uit artikel 10 EVRM. Deze interpretatie verduidelijkt dat ook bij 

laster en eerroof een afweging gemaakt moet worden met het recht op vrije meningsuiting, 

maar dit laatste niet absoluut de bovenhand haalt274. 

C. Anti-Racismewet van 10 mei 2007 

De Anti-Racismewet is één van de drie belangrijkste wetten die zich rechtstreeks verzetten 

tegen haatuitingen, zijnde de Anti-Racismewet, Anti-Discriminatiewet en de Negationismewet. 

De Anti-Racismewet is, net zoals de Anti-Discriminatiewet, recentelijk nog onderworpen aan 

wijzigingen om ze in overeenstemming te brengen met de Europese regelen omtrent racisme 

en discriminatie275. Deze wijzigingen hebben evenwel niet specifiek betrekking op de regelen 
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omtrent online hate speech; wél is er rechtspraak voorhanden die de evolutieve interpretatie 

van de wetten voorziet zodoende dat ze van toepassing zijn op online hate speech276. 

Alvorens over te gaan tot de concrete inhoud van de wet, dient de aandacht gevestigd te 

worden op de bevoegdheden die door de (drie) wet(ten) aan het Centrum voor Gelijke Kansen 

en Racismebestrijding worden gegeven. In elke wet wordt namelijk de mogelijkheid gelaten aan 

het CGKR om een vordering in te stellen, ten voordele van een persoon die slachtoffer is van 

discriminatie, haat, racisme en negationisme277. 

Inhoudelijk focust de Anti-Racismewet zich op het verbieden van racisme en xenofobie, 

waaronder ook hate speech begrepen kan worden. De wet definieert racisme niet, waardoor 

we moeten terugvallen op de normale betekenis, namelijk “het uiten van minachting, 

vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van 

meerwaarde”278. Het doel van de Anti-Racismewet is het strafbaar stellen van het maken van 

een onderscheid op basis van rassen tenzij het objectief gerechtvaardigd kan worden door een 

legitiem doel279. Naast de vereiste van een legitiem doel, is bovendien vereist dat de middelen 

voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk moeten zijn280.  

In de context van (online) hate speech is artikel 20 ARW de voornaamste strafbaarstelling. Het 

artikel stelt een gedraging dat kan aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen een 

persoon, een groep, een gemeenschap of een lid daarvan strafbaar. De materiële constitutieve 

elementen van het misdrijf worden gevormd door enerzijds het stellen van een handeling die 

of het aanmeten van een gedrag dat aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een 

persoon, een groep, een gemeenschap of een lid daarvan en anderzijds het feit dat deze 

handelingen gesteld worden in de omstandigheden van artikel 444 van de Strafwet281.  

De samenlezing met artikel 444 Sw. houdt in dat een zekere openbaarheid vereist is opdat er 

sprake kan zijn van het aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld onder de Anti-

Racismewet. Artikel 444 uit het strafwetboek somt zelf enkele situaties van openbaarheid op, 

zoals openbare bijeenkomsten of plaatsen, een niet-openbare plaats die wel toegankelijk is 

voor vergaderingen of bezoeken, om het even welke plaats in tegenwoordigheid van de 

beledigde en getuigen of via geschriften die openbaar worden verspreid of persoonlijk naar 

verscheidene personen worden toegestuurd. Deze lijst is niet limitatief en laat aldus ruimte 

voor andere (nieuwe) situaties. Zo werd in een vonnis van de correctionele rechtbank te 

                                                        
2007; Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme 
of xenofobie ingegeven daden, BS 30 mei 2007. 
276 Corr. Antwerpen 9 september 2003, RW 2004-2005, 268-271; Antwerpen 14 april 2005, AM 2005, 320-322; 
Brussel 23 januari 2009, RDTI 2009, afl. 37, 105-126. 
277 Art. 16 Anti-Racismewet; Art. 4 Negationismewet; Art. 2 Anti-Discriminatiewet. 
278 Van Dale online-woordenboek. 
279 Art. 10 en 11 Anti-Racismewet 10 mei 2007; Rb. Brussel 10 januari 2012, AM 2012, afl. 4, 373. 
280 Ibid.  
281 Gent 3 februari 2009, RW 2009-2010, 455(-458), noot T. VANDROMME.  
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Antwerpen geoordeeld dat het verzenden van een e-mail aan 29 personen, het ter beschikking 

stellen van een lied aan derden en het onderbrengen van een lied in een shared folder van 

Napster ook als openbaar moeten worden beschouwd282. Hieruit kan afgeleid worden dat men 

met betrekking tot de openbaarheid via de rechtspraak eenvoudig kan aanpassen aan de 

nieuwe media.  

Naast deze twee materiële vereisten, bepaalt de wet bovendien dat er pas sprake kan zijn van 

het misdrijf aanzetten tot discriminatie of intimidatie op grond van racisme of xenofobie indien 

ook aan het moreel element bijzonder opzet (dolus specialis) voldaan is283. Bijzonder opzet 

houdt in dat diegene die de uiting doet dit met kwade bedoelingen gedaan heeft284. Concreet 

verwoordt men deze vereiste als ‘bedoeling om anderen aan te zetten tot discriminatie, 

segregatie, haat of geweld285.  

Indien voldaan is aan de drie voorwaarden, zijnde een gedrag dat kan aanzetten tot 

discriminatie, segregatie, haat of geweld, de bedoeling om aan te zetten tot discriminatie, 

segregatie, haat of geweld veruiterlijkt met een bepaalde mate van openbaarheid is aldus 

bestraffing mogelijk onder artikel 20 e.v. van de Anti-Racismewet286. In dergelijk geval liggen 

straffen voor bestaande uit een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of met een 

geldboete van 50 EUR tot 1.000 euro287. Een verhoging van de strafmaat wordt bepaald voor 

gevallen waarbij de discriminerende uitingen afkomstig van een openbaar officier of 

ambtenaar, een drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht in de 

uitoefening van zijn ambt288. De bevoegdheid met betrekking tot de bestraffing van racisme 

(ook op het internet) ligt aldus bij de correctionele rechtbank 289 . Daar waar vroeger voor 

drukpersmisdrijven het Hof van Assisen exclusief bevoegd was, komen de zaak met betrekking 

tot racisme en xenofobie nu ook toe aan de correctionele rechtbank290.  

                                                        
282 Corr. Rb Antwerpen (3e kamer), 16 december 2005, RW 2006-2007, 187(-191), NjW 2006, 226. 
283 GwH 6 oktober 2004, nr. 157/2004. 
284 GwH 17 februari 2009, nr. 17/2009, RW 2009-2010, 1045, NjW 2009, 359.; C. VAN dEN WYNGAERT, Strafrecht, 
Strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 2006, 281; F. 
VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor Bachelors, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 
2009, 53.  
285 GwH 17 februari 2009, nr. 17/2009, RW 2009-2010, 1045; Rb. Brussel 10 januari 2012, AM 2012, afl. 4, 373. 
286 Ibid.  
287 Art. 20-23 Anti-Racismewet 10 mei 2007. 
288 Art. 24 Anti-Racismewet 10 mei 2007.  
289 D. VOORHOOF, “Racisme op het internet: de correctionele rechtbank is voortaan bevoegd”, AM 2000, 137-138; 
Brussel 27 juni 2000, AM 2001, afl. 1, 142. 
290 Zie verder 3.2.3; Wijzigingen aan de Grondwet 7 mei 1999, BS 29 mei 1999; D. VOORHOOF, “Racisme op het 
internet: de correctionele rechtbank is voortaan bevoegd”, AM 2000, 137-138; Brussel 27 juni 2000, AM 2001, 
afl. 1, 142, noot D. VOORHOOF. 
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Het is aan het slachtoffer om het bestaan van feiten aan te voeren die de discriminatie op grond 

van een van de beschermende criteria kunnen doen vermoeden. De uiteindelijke bewijslast 

rust op de verweerder die dient te bewijzen dat er geen discriminatie is geweest291.  

Tot slot moet opgemerkt worden dat voor wat betreft drukpers de artikelen uit de 

antiracismewet samen met artikel 25 uit de Grondwet bekeken moeten worden. Het gaat 

daarbij om een getrapte verantwoordelijkheid en het verbod van censuur op de drukpers. De 

bespreking hiervan zal verder aan bod komen bij de bespreking van het belang van de 

Grondwet in de strijd tegen online hate speech292.  

D. De Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007 

De Anti-Discriminatiewet gaat verder dan louter het verbod van racisme en stelt verschillende 

vormen van discriminatie strafbaar293. De wet definieert discriminatie in die zin dat het gaat 

over “een ongeoorloofd onderscheid op grond van een beschermd criterium, zijnde leeftijd, 

seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 

politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 

handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst”294. 

Concreet gaat het over het maken van een ongeoorloofd onderscheid op basis van objectief 

criterium. Indien er sprake is van een geoorloofd onderscheid, kan er geen sprake zijn van 

discriminatie. Net zoals bij de Anti-Racismewet kan het gemaakte onderscheid objectief 

gerechtvaardigd worden door een legitiem doel, indien de middelen voor het bereiken van dat 

doel passend en noodzakelijk zijn295. De aanwezigheid van een legitiem doel en de daartoe 

aangereikte middelen moeten in concreto beoordeeld worden aan de hand van de 

voorliggende zaken296.  

De strafbaarstelling in de Anti-Discriminatiewet loopt in grote mate gelijk met die van de Anti-

Racismewet. Het gaat over een strafbaarstelling van het aanzetten tot discriminatie jegens een 

persoon of een groep wegens een van de beschermde criteria, in de omstandigheden zoals 

bepaald in artikel 444 Sw. De concrete strafbaarstelling houdt een gevangenisstraf van een 

maand tot een jaar en/of een geldboete van 50 tot 1.000 euro in297. De verzwaring die geldt 

                                                        
291 Art. 29 Anti-Racismewet 10 mei 2007. 
292 Zie 3.2.3; GwH 17 februari 2009, nr. 17/2009, RW 2009-2010, 1045.  
293 Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 10 mei 2007, BS 30 mei 2007.  
294 Art. 3 Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007. 
295 Art. 7 en 8 Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007. 
296  Ibid; CGKR, “De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 – Objectieve rechtvaardiging”, 
http://www.diversiteit.be/de-antidiscriminatiewet-van-10-mei-2007#Objectieve%20rechtvaardiging 
(consultatie 13 april 2015). 
297 Art. 20-22 Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007. 

http://www.diversiteit.be/de-antidiscriminatiewet-van-10-mei-2007#Objectieve%20rechtvaardiging
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voor openbare ambten onder de Anti-Racismewet, werd ook opgenomen in de Anti-

Discriminatiewet298.  

De bewijslast wordt op dezelfde manier geregeld als in de Anti-Racismewet, zijnde dat het 

slachtoffer feiten moet aantonen die discriminatie doen vermoeden en het aan de vermeende 

dader is om het tegendeel te bewijzen299. 

Een van de recentste en voornaamste zaken die België in de context van online hate speech 

met strafbaarstelling onder de Anti-Discriminatiewet voorgelegd kreeg, is de zaak rond Fouad 

Belkacem. Deze zaak wordt als illustratie van de wisselwerking tussen de verschillende 

bepalingen in het Belgische recht geanalyseerd in punt 3.2.4 van dit hoofdstuk. 

E. De Negationismewet van 23 maart 1995  

De Negationismewet (NW), voluit de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, 

minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, is geen Anti-wet 

zoals de reeds vermelde wetten. De Negationismewet staat los van de vorige wetten, in die zin 

dat zij geen ongelijkheid strafbaar wil stellen maar wel het ontkennen, minimaliseren, 

rechtvaardigen of goedkeuren van de Holocaust300.  

De wet is evenwel verbonden met de Anti-Racisme- en Anti-Discriminatiewet omdat zij een 

voedingsbron vormt voor antisemitisme en racisme en zodoende ook de democratie kan 

ontwrichten301. Daarenboven wordt de verbondenheid zowel in de nationale, als internationale 

rechtspraak en de rechtsleer ook benadrukt door het feit dat men er van uitgaat dat 

negationisme een vorm is van aanzetten tot racisme en discriminatie302. 

De handelingen zijnde het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de 

genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog, moeten net zoals het aanzetten tot discriminatie, 

racisme, haat en segregatie voldoen aan de openbaarheidsvereiste uit artikel 444 van de 

Strafwet alvorens zij strafbaar kunnen gesteld worden onder de Negationismewet303. Naast 

                                                        
298 Art. 23 Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007.  
299 Art. 27-28 Anti-Discriminatiewet 10 mei 2007. 
300 Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van 
de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, BS 
30 maart 1995, err. BS 22 april 1995.  
301 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, rolnummer 858 en 892. 
302 EHRM 24 juni 2003, nr. 65831/01, Garaudy/ Frankrijk; Corr. Antwerpen 9 september 2003, noot D. VOORHOOF, 
“Antwerpse Negationisten van ‘Vrij Historisch Onderzoek veroordeeld”, Juristenkrant 2003, nr. 76, 12; W. 
BENEDEK en M. C. KETTEMANN, Freedom of Expression on the internet, Parijs, Council of Europe Publishing, 2013, 
85. 
303 Art. 1 Negationismewet van 23 maart 1995. 
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deze twee materiële vereisten, geldt ook de morele vereiste van bijzonder opzet alvorens men 

kan overgaan tot bestraffing op grond van de Negationismewet304.  

Zodra aan de twee materiële en de morele voorwaarden voldaan is, is een veroordeling omwille 

van negationisme mogelijk. De straffen bepaald door de Negationismewet zijn een 

gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete van 60 euro tot 5.000 euro305.  

 

3.3.2 ILLUSTRATIE: FOUAD BELKACEM 

Het aantal toepasselijke bepalingen met betrekking tot online hate speech, is zoals blijkt uit 

bovenstaand overzicht, omvangrijk en de toepassingsvoorwaarden verschillen dermate dat zich 

de vraag stelt naar de onderlinge coherentie en de consistente toepassing. Ter illustratie van 

de toepassing van de verschillende bepalingen, wordt in dit deel de zaak rond Fouad Belkacem 

besproken. Belkacem, voormalig woordvoerder van Sharia4Belgium, stond recent terecht voor 

onder meer belaging en discriminatie, waarbij ook de regeling omtrent drukpersmisdrijven aan 

bod kwam.  

De zaak Belkacem is een zeer goed voorbeeld ter illustratie van de Belgische wetgeving omtrent 

online hate speech, gezien het ging over verschillende filmpjes, die verspreid werden via 

YouTube, waarin opgeroepen werd tot haat ten aanzien van bepaalde personen. Hierbij rijst de 

vraag naar enerzijds de toepassing van de offline bepalingen online, maar ook naar de regeling 

omtrent de geschrift vereiste bij drukpersmisdrijven. In de analyse van de zaak, zullen de 

verschillende ten laste leggingen aangehaald worden, waarbij vervolgens gekeken wordt naar 

de kwalificatie en de argumenten van de partijen.  

A. Tenlasteleggingen 

De tenlasteleggingen, aan het adres van Fouad Belkacem, die onder de noemer online hate 

speech gevat kunnen worden, komen voor in twee zaken. De bespreking van deze ten laste 

leggingen wordt gestructureerd overeenkomstig de volgorde die door de rechtbanken wordt 

gevolgd.  

I. Zaak 1 

In de eerste zaak tegen Belkacem komen meerdere feiten van hate speech via YouTube-filmpjes 

aan bod. Zo zijn er haatuitingen ten aanzien Marie-Rose M., die gepaard gaan met nog meer 

haatuitingen ten aanzien van andere politieke figuren. Naast deze samengaande haatuitingen, 

kreeg ook Pieter D.C. afzonderlijk heel wat haatuitingen te verduren. Het laatste feit van de 

                                                        
304 Corr. Dendermonde 3 april 2007, RW 2007-2008, 1120. 
305 Ibid.  
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eerste zaak ging niet enkel over een YouTube-filmpje maar ook over de daaraan voorafgaande 

publiekelijke bijeenkomst waar beklaagde de gefilmde toespraak hield.  

Feit A – Schending artikel 442bis Sw. 306: Wellicht het zwaarste feit dat op het proces voorlag, is 

de vermeende belaging van Frank V.. Belkacem moet zich verantwoorden voor het plaatsen 

van een filmpje op YouTube tussen 7 februari 2011 en 13 februari 2011 met als titel “Marie-

Rose M. voor de eeuwigheid naar de hel”. In het bewuste filmpje uitte hij commentaar op het 

overlijden van Marie-Rose M., de echtgenote van Frank V.; zo zei hij onder meer “Marie-Rose 

M. is op weg naar de vuilnisbelt van de geschiedenis” en “Allah heeft haar gestraft met kanker 

en heeft haar goed laten lijden”. Om deze woorden kracht bij te zetten had hij een geknipte 

foto van haar toegevoegd met daarbij “Rest in pieces”.  

Feit B – schending artikel 22, 1° en 2 ADW307: Het voornoemde filmpje ligt niet enkel onder vuur 

als zijnde belaging, maar wordt ook vermoed een schending in te houden van artikel 22,1° en 

2° ADW, samen gelezen met artikel 444 Sw., ten aanzien van andere politieke figuren zoals Filip 

D., Peter V., Bart D. en Geert W.. Beklaagde stelde namelijk dat hen hetzelfde lot staat te 

wachten als Marie-Rose M. als ze geen berouw zouden tonen en moslim zouden worden.  

Bovendien moet hij zich ook verantwoorden voor een schending van hetzelfde artikel ten 

aanzien van Pieter D.C., omwille van het posten van een YouTube-filmpje met als titel “Ummah 

vs. Kruisvaarders”. In het bewuste filmpje komen uitspraken aan bod zoals “moge Allah hem 

vernederen in deze (onverstaanbaar), hem alle ziektes op aarde geven, hem verlammen, zijn rug 

breken, zoals dat hij onze kinderen weeskinderen heeft gemaakt, zijn kinderen weeskinderen 

maken, zoals hij onze vrouwen weduwen heeft gemaakt, moge Allah zijn vrouw weduwe 

maken”. 

Feit C – Schending artikel 22, 3° en 4° ADW308: Beklaagde dient zich ten slotte in de eerste zaak 

te verantwoorden voor 3 feiten die een vermeende schending van artikel 22, 3° en 4 ADW, 

samen gelezen met artikel 444 Sw., inhouden. Hierbij gaat het over haatuitingen ten aanzien 

van groepen.  

Het eerste feit, genaamd CI, is het uitten van haat in een toespraak op een publieke bijeenkomst 

van de groepering ‘MUSLIM RISE’, waarna hij ook een opname van de toespraak op de website 

van Sharia4Belgium plaatste. Het ging daarbij om uitspraken zoals “De moslims zijn hier om te 

domineren, Allah, hij is degene die zijn boodschap heeft verkondigd met de waarheid en de ware 

religie is hier om te domineren over heel de wereld, om te heersen over alle systemen (…) ik roep 

de moslims niet op om te vechten, maar dat zal wel het gevolg zijn. Allah rechtvaardigt elke 

                                                        
306 Antwerpen 6 juni 2013, 
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/Rechtspraak_jurisdiction/discriminatie_discriminatio
n/2013/2013_06_06%20Antwerpen.pdf (consultatie 2 april 2015). 
307 Ibid. 
308 Ibid. 

http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/Rechtspraak_jurisdiction/discriminatie_discrimination/2013/2013_06_06%20Antwerpen.pdf
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/Rechtspraak_jurisdiction/discriminatie_discrimination/2013/2013_06_06%20Antwerpen.pdf
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vorm van verdediging. Wij zijn geen christenen, wij bieden niet onze andere kaak aan als iemand 

ons slaat, wij gaan de confrontatie aan. België is gewaarschuwd. Onze eer is meer waar dan ons 

leven” en “jullie zijn nog vuiler dan dieren. Die drinken tenminste geen alcohol om het daarna 

weer uit te braken”. 

Het tweede feit, genaamd CII, kwam opnieuw uit het filmpje ten aanzien van Marie-Rose M., 

waarbij beklaagde zei dat “Allah diegene die geen berouw tonen, die geen moslim worden, niet 

met rust zal laten en hen zal straffen door een aanslag op hen te plegen zoals hij gedaan heeft 

bij Marie-Rose Morel” en “de overwinning voor de moslims zal zijn en berouw moet worden 

getoond, want de dood zal zeker komen”.  

Het derde en laatste feit, genaamd CIII, kwam voort uit het filmpje aan het adres van Pieter D.C. 

door middel van uitspraken zoals “ik vraag aan Allah ... om de Mujaheddin zo snel mogelijk aan 

de poorten van Brussel te laten komen, om deze ongelovigen een lesje te leren, want zij moeten 

echt een lesje leren” en “wij moeten deze ongelovigen bestrijden. Allah, en spoor de ongelovigen 

op voor de strijd. Laten we dan strijden tegen deze ongelovigen”.  

II. ZAAK 2 

De tweede zaak handelde net zoals de C I, II en III over een schending van artikel 22, 3° en 4° 

ADW, in samenhang met artikel 444Sw., opnieuw door het plaatsen van een filmpje op 

YouTube. In het filmpje spreekt beklaagde een publiek van toehoorders toe en roept hij op om 

zich aan te sluiten bij de groepering Salafiyya jihadiyya. De aanhangers van deze groepering 

geloven dat door de gewapende jihad en het opnemen van het zwaard tegen ongelovigen, de 

Islamitische landen bevrijd zouden worden. Alsook dat enkel op militaire manier de Islamitische 

Staat kan bereikt worden waarbij ongelovigen berouw moeten tonen of verwijderd zullen 

worden.  

B. Eerste aanleg – Correctionele rechtbank van Antwerpen 4 mei 2012 

In eerste aanleg werd de strafprocedure tegen Fouad Belkacem gevoerd voor de correctionele 

rechtbank van Antwerpen. Naast de slachtoffers, Frank V. en Filip D. stelde ook het Centrum 

voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding zich burgerlijke partij, gebruikmakend van de 

mogelijkheid die zij daartoe verkrijgt op grond van de Anti-Discriminatiewet. De Correctionele 

rechtbank verklaarde zich bevoegd om te oordelen over de vermeende online hate speech via 

filmpjes en foto’s met onderschrift. Na deze bevoegdverklaring, veroordeelde de rechtbank 

beklaagde voor de feiten uit zaak 1 (A, B, CI, CII en CIII) en zaak 2 tot een hoofdgevangenisstraf 

van twee jaar en tot een geldboete van 100 euro (met toepassing van 45 opdecimes), waarvan 

een jaar effectief en het overige met uitstel van vijf jaar.  

Wat betreft de burgerlijke partijen werd zowel het Centrum voor Gelijke Kansen en 

Racismebestrijding, als Frank V. en Filip D. een vergoeding van 1 euro toegekend. Daarnaast 
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moet Belkacem instaan voor de vergoeding van de gerechtelijke interesten en de kosten van 

de burgerlijke partijstelling.  

C. Hoger Beroep – Hof van Beroep van Antwerpen 6 juni 2013 

Belkacem stelde op 15 mei 2012 beroep in tegen alle beschikkingen en werd daarin gevolgd 

door het Openbaar Ministerie op strafrechtelijk gebied. Het Hof verklaart zich bevoegd en 

vermeld daarbij dat er geen sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf, waarvan de behandeling 

voor het Hof van Asissen moet geschieden, door afwezigheid van een gedrukt geschrift als 

instrumentum van het misdrijf. Kort na deze uitspraak nam Cassatie aan dat in de gevallen 

waarbij beelden begeleid worden door een tekst, mogelijks wel sprake is van een 

drukpersmisdrijf, waardoor mogelijks voor tenlastelegging van Feit A voor wat betreft de foto 

met opschrift ‘Rest in pieces’ de beoordeling enigszins anders had kunnen zijn309. Of deze 

toevoeging van Cassatie de coherentie ten goede had gekomen, is onderwerp voor discussie.  

Het Hof volgt de veroordelingen van de correctionele rechtbanken, maar voegt in zijn 

motivering enkele cruciale zaken toe. Een eerste aanvulling geeft het Hof in de beoordeling van 

het misdrijf belaging, waarbij door het Grondwettelijk Hof wordt gesteld dat dergelijk misdrijf 

niet gevormd kan worden door eenmalige feiten maar een zekere continuïteit verondersteld310. 

Aan deze continuïteit is, aldus het Hof, voldaan door het plaatsen van het filmpje op het 

internet (YouTube) omdat “het eigen is aan het internet in het algemeen en internetfora en sites 

als YouTube in het bijzonder en daardoor ook de bedoeling van de dader, dat de er op geplaatste 

filmpjes en commentaren permanent door een ontelbaar aantal personen kan worden 

beluisterd of bekeken”. Het Hof was dan ook van mening dat er geen twijfel over kan zijn dat de 

dader wist dat de door hem eenmalige handeling, in de betreffende periode, de rust van de 

door hem geviseerde personen op een niet-aflatende en in een voortdurende periode zou 

verstoren. Het Hof gaat zelfs nog een stap verder door te stellen dat die uitdrukkelijke wil al 

blijkt uit de keuze voor het daarvoor “bij uitstek geschikte procédé”.  

Een tweede aanvulling geeft zij bij deze veroordeling in die zin dat uit geen enkele wettelijke 

bepaling volgt dat slechts één persoon van het misdrijf slachtoffer kan zijn. Het feit dat Frank 

V. niet vernoemd wordt in de bewuste filmpjes belet niet dat hij het slachtoffer kan zijn van 

belaging. De gewraakte commentaren kunnen wel degelijk een weerslag hebben op de rust van 

en persoonlijke levenssfeer, waaruit een visering blijkt. In concreto werd de rust van Frank V. 

verstoord door de gevolgen die het plaatsen van het bewuste filmpje op YouTube hebben 

teweeggebracht. De gevolgen maken ook van hem een geviseerde persoon door het feit dat hij 

de echtgenoot is van de overleden Marie-Rose M., de inhoudelijke brutaliteit, onbeschoftheid 

en afwezigheid van enig respect in de gesproken commentaar en de omstandigheden en het 

                                                        
309 Cass. 29 januari 2013, AR P.12.1988.N. 
310 GwH 5 april 2009, nr. 76/2009. 
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tijdstip van de feiten, namelijk de dag na het overlijden van zijn echtgenoot na een aanslepende 

ziekte. Het Hof is dan ook van mening dat daaruit kan worden afgeleid dat er geen enkele twijfel 

kan bestaan over de ernstige verstoring van de rust van Frank V.. 

Tot slot voegt het Hof van Beroep ook aan de motivering van de inbreuken op de algemene 

Anti-Discriminatiewet toe dat “het schuldig verklaren van beklaagde geenszins in strijd is met 

artikel 19 van de Grondwet, noch met artikel 10 EVRM, daar niet het hebben van bepaalde 

ideeën, hoe afwijkend van de in de Westerse democratieën algemeen aanvaardde 

grondprincipes ook, of het koesteren van bepaalde sympathieën of het uiten van een 

geloofsovertuiging wordt bestraft, doch wel het openlijk aanzetten tot discriminatie, haat of 

geweld jegens een persoon of jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens 

één van de beschermde criteria, voorzien in artikel 4, 4° ADW te weten zijn geloof, 

levensbeschouwing en politieke overtuiging”.  

Het Hof is niet min in haar vaststelling over Belkacem en stelt onder meer dat hij klaarblijkelijk 

een soort heldenstatus nastreeft, voornamelijk bij zeer jeugdige en gemakkelijk beïnvloedbare 

volgelingen. Hij zou daarnaast ook misbruik maken van het islamgeloof, welbewust 

haatdragende taal gebruiken en zich geenszins bekommeren om de ernstige schade die hij door 

zijn daden toebrengt. Bovendien stelt zij vast dat hij door zijn laakbaar gedrag de pijlers en 

grondrechten van de samenleving in het gedrang brengt zoals scheiding van Kerk en Staat, 

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en de democratische orde.  

Het Hof volgt de correctionele rechtbank in toepassing van artikel 65 Sw., samenloop, waardoor 

enkel de zwaarste straf wordt opgelegd per zaak. Het Hof bevestigt daarbij dat in de totaliteit, 

voor zaak 1 en 2, Fouad Belkacem veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van twee jaar en 

een geldboete van 100 euro (met toepassing van 45 opdecimen) ofwel één maand vervangende 

gevangenisstraf. Ook op burgerlijk vlak bevestigt het Hof de beslissing van de correctionele 

rechtbank om de burgerlijke partij elk afzonderlijk 1 euro vergoeding toe te kennen en 

vergoeding voor de gerechtelijke interesten en kosten.  

D. Voorziening in Cassatie – Hof van Cassatie 29 oktober 2013 

Na het Hoger Beroep stelde Belkacem ook de voorziening in Cassatie in, omwille van 

vermeende onwettigheid van het arrest van het Hof van Beroep van 6 juni 2013. Belkacem, als 

eiser, voert vier middelen aan waarom hij van mening is dat er sprake is van een onwettig arrest 

omwille van de schending van drie wettelijke bepalingen. De middelen zullen hieronder 

behandeld worden met onmiddellijk de beoordeling van het Hof eraan gekoppeld. 

I. SCHENDING ARTIKEL 150 GW. 

Eiser voert een schending van artikel 150 Gw. aan omdat hij van mening is dat het arrest ten 

onrechte door de correctionele rechtbank, en vervolgens door het Hof van Beroep, werd 
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behandeld. Hiertoe wordt enerzijds gesteld dat het niet houdbaar is om het onderscheid tussen 

gedrukte en gesproken tekst, dat gemaakt wordt met betrekking tot drukpersmisdrijven, te 

maken. De reden hiervoor ligt in het feit dat artikel 150 niet zozeer het technische medium wil 

beschermen, maar eerder het communicatiemedium. Anderzijds stelt eiser ook dat de jury 

wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke drukpersmisdrijven, 

uitgezonderd voor drukpersmisdrijven door racisme en xenofobie.  

Het Hof stelt in zijn antwoord dat dit middel faalt, aangezien “een drukpersmisdrijf een strafbare 

meningsuiting in een tekst is, die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig 

procedé, zoals digitale verspreiding”. De vermenigvuldiging van strafbare mondelingen of 

audiovisuele meningsuitingen vallen, volgens het Hof, dan ook niet onder die definitie en 

leveren geen persmisdrijf op.  

II. SCHENDING 442BIS SW.  

Eiser voert daarenboven een dubbele schending van artikel 442bis Sw. aan. Enerzijds is eiser 

van mening dat het toepassen van artikel 442bis zonder dat er sprake is van een herhaald 

handelen, een schending vormt. Anderzijds voert hij ook dat het Hof van Beroep een onwettige 

derdenwerking heeft toegekend aan belaging.  

Eiser is van mening dat het herhaaldelijk handelen als constitutief bestanddeel van het begrip 

belaging niet kan worden gepasseerd. Hij is daarbij van mening dat het er maar één handeling 

heeft plaatsgevonden, namelijk het online plaatsen van het filmpje. De afleiding van een 

repetitief karakter uit zich in het feit dat het filmpje door een bepaald internetpubliek kon 

worden bekeken, is irrelevant voor de belaging aangezien het slachtoffer het filmpje maar één 

keer heeft bekeken. Het Hof antwoordt hierop met de stelling dat ook “één enkele gedraging 

die door haar aard niet-aflatende of steeds terugkerende gevolgen heeft waardoor iemands 

persoonlijke levenssfeer ernstig wordt aangetast, het misdrijf belaging kan opleveren”. Het 

voegt hier ook aan toe dat die ernstige verstoring kan worden gerealiseerd door de verspreiding 

via het internet van commentaar over die personen of hun naaste omgeving. De uiteindelijke 

beoordeling over de al dan niet verstoring van de rust, ligt bij de rechter, waarvoor in deze zaak 

gekeken moet worden naar de beslissing van het Hof van Beroep. 

Wat betreft de aangevoerde onwettige derdenwerking ten aanzien van Frank V., is het Hof van 

mening dat een persoon ook belaagd kan worden door het verspreiden van informatie over 

personen uit de naaste omgeving van de belaagde of belaagden. Het gaat daarbij niet om 

derdenwerking maar om een rechtstreekse belaging.  

III. SCHENDING ARTIKEL 10 EVRM EN 19 GW. 

Eiser is van mening dat zijn vrijheid van meningsuiting, zoals gewaarborgd door artikel 19 van 

de Grondwet en artikel 10 EVRM, onterecht wordt ingeperkt door het arrest van het Hof van 



 84 

Beroep. Eiser voert aan dat het om een loutere mening gaat, zonder dat daarbij aanzetten tot 

haat uit voortkomt. Bovendien is hij van mening dat geen rekening wordt gehouden met de 

context en het klimaat waarin de verklaringen werden afgelegd.  

Cassatie kan op dat vlak enkel nagaan of de beslissing van de beroepsrechter naar recht 

verantwoord is, en oordeelt in dit geval dat de beslissing dat de eiser “niet louter zijn mening 

uit, maar gelet op de inhoud, de toon, het expliciete karakter, het decor, de inkleding en het 

repetitief karakter van zijn boodschappen onbetwistbaar de toehoorders aanzet tot 

discriminatie op basis van geloof en tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens de 

groep van de niet-moslims en dat hij zulks wetens en willens en dus opzettelijk doet” 

verantwoord is naar recht. Er kan dan ook geen sprake zijn van een schending van de 

aangevoerde artikelen.  

D. Kritische analyse  

Alvorens over te gaan tot een kritische analyse van de argumenten en de uitkomsten, dient er 

op gewezen te worden dat uit deze zaak reeds blijkt dat de veelheid aan regels ervoor zorgt dat 

er weinig eenduidigheid is. Belkacem tracht de verwarring die door de wet wordt gecreëerd 

met betrekking tot de verschillende toepassingsgebieden van de bepalingen, handig uit te 

spelen voor elke rechtbank met het oog op het bekomen van de interpretatie die hij wenst. Uit 

de rechtspraak blijkt evenwel dat de rechtbanken op eenzelfde lijn zitten, maar desalniettemin 

is het met het oog op rechtszekerheid mogelijks nuttig om een eenduidige strafbaarstelling te 

hebben.  

De kritische analyse in het kader van deze thesis zal wederom opgebouwd worden volgens de 

afbakening die gemaakt dient te worden, de gehanteerde regelgeving en tot slot de 

verantwoordelijkheid die in deze zaak eenvoudigweg bij de auteur van de uitingen ligt. Bij het 

maken van de afbakening tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en hate speech, kan 

in het licht van het EVRM gesteld worden dat Belkacem misbruik tracht te maken van zijn 

vrijheid van meningsuiting daar hij rechtvaardiging zoekt voor het verspreiding van hate speech. 

Hoewel het gaat over politieke figuren, waarvan verwacht wordt dat zij een grotere tolerantie 

aan de dag leggen ten aanzien van kritiek, gaan de haatdragende uitspraken van Belkacem te 

ver om nog bescherming te genieten onder het recht van vrijheid van meningsuiting. De 

beoordeling die hieromtrent werd gemaakt door de Belgische nationale rechter kan wederom 

beschouwd worden als in overeenstemming met het Europese recht.  

Kijkend naar de regelgeving, komt in deze zaak duidelijk naar voren dat de toepassing van de 

klassieke bepalingen op online media niet zonder discussie zijn. Het internet heeft een geheel 

eigen dimensie die nieuwe gevolgen met zich meebrengt. Een eerste element dat hierbij opvalt 

is dat zowel het Hof van Beroep als Cassatie aangeven dat het internet een nieuw medium is 

dat uiterst geschikt is om met één klik een ernstige verstoring de wereld in te sturen die 
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bovendien een zeer grote openbaarheid kent. Een dergelijke bevestiging van de impact van het 

medium internet, kan alleen maar aangemoedigd worden in die zin dat daardoor benadrukt 

wordt dat de strijd tegen online hate speech niet dezelfde is als diegene tegen offline hate 

speech.  

Naast het feit dat men via het internet sneller een ernstige verstoring bekomt, en er 

automatisch een grotere openbaarheid geldt, zorgt het internet er ook voor dat één enkele 

gedraging al sneller blijvende gevolgen heeft. Het feit dat door het Hof erkent wordt dat één 

enkele gedraging sneller niet-aflatende gevolgen heeft via online media, benadrukt wederom 

de verhoogde impact die het internet met zich meebrengt. Het is namelijk zo dat zodra een 

uiting online geplaatst is, deze consulteerbaar is voor een ontelbaar aantal personen en 

bovendien ook voor ontelbaar aantal keer. Het feit dat het slachtoffer mogelijks slechts één 

keer geconfronteerd werd met de online uiting, belet volgens het Hof – terecht – niet dat de 

gevolgen niet-aflatend en/of steeds terugkerend zijn. Des te meer mensen bereikt worden door 

de uiting, des te groter de schade voor de betrokken persoon, waardoor een dergelijke 

redenering niet meer dan logisch is. 

Bovendien wordt verder gesteld dat de verhoogde impact van het medium bovendien 

eenvoudiger en sneller een ernstige verstoring ten aanzien van derden met zich meebrengt. 

Deze ernstige verstoring ten aanzien van derden is niet per se specifiek aan het online medium, 

maar kent wel een vereenvoudigde toepassing. Gezien de wijde en snelle verspreiding, is het 

zeer aanneembaar dat derden sneller betrokken zullen zijn in de ernstige verstoring en 

zodoende ook sneller door opmerkingen, gemaakt over personen in hun naaste omgeving, 

verstoord worden in hun eigen rust. In de voorliggende zaak werd een zeer duidelijk voorbeeld 

gesteld, namelijk het feit dat een echtgenoot, die juist geconfronteerd werd met het overlijden 

van zijn vrouw, geconfronteerd wordt met online belaging aan het adres van zijn echtgenote, 

verstoort niet enkel de rust van zijn echtgenote, maar ook zijn eigen rust. Om die reden is het 

dan ook denkbaar dat in nog heel wat meer situaties online de rust van derden verstoord wordt.  

Hoewel het Hof zeer veel duidelijkheid schept over het feit dat het internet, als medium met 

specifieke kenmerken, een zeer grote impact met zich meebrengt, laat zij anderzijds de twijfel 

omtrent drukpersmisdrijven onaangeroerd. Belkacem wijst in deze terecht op het feit dat het 

halsstarrig vasthouden aan de vereiste van geschrift, een eenduidige toepassing van het regime 

bemoeilijkt. Zeker in het licht van de uitspraak van Cassatie begin 2013, zouden bepaalde feiten, 

zoals de foto met haatdragend geschrift, mogelijks wel in aanmerking komen voor de 

kwalificatie drukpersmisdrijf. Het vasthouden aan een geschrift om de oorspronkelijke ratio van 

artikel 150 van de Grondwet in stand te houden, lijkt, gezien de snelle evolutie van de 

verschillende media, niet houdbaar. Desalniettemin kan het niet de bedoeling zijn om alles 

onder drukpersmisdrijven te brengen, waardoor er, behalve voor racisme en xenofobie, een 

feitelijke straffeloosheid geldt. Kijkend naar de ratio van artikel 150 Grondwet, stelden we in 

3.3.1, punt A.II vast dat men trachtte de persvrijheid te waarborgen, waarbij het ging over de 
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vrijheid van pers voor onder meer journalisten die als waakhond van de maatschappij dienen. 

De vraag stelt zich in deze dan of de toepassing van artikel 150 van de Grondwet op alle vormen 

van pers verdedigbaar is. De pers, zoals zij oorspronkelijk bedoeld was, is onderworpen aan een 

deontologische code. De vraag stelt zich of eenieder, los van enige deontologie, zijn mening 

mag spuien en daarvoor dezelfde bescherming kan genieten als diegene die wel gebonden zijn 

door deontologie. Een mogelijke oplossing zou zijn om enerzijds de toepassing van artikel 150 

Gw. wel te laten mee-evolueren met de nieuwe technologische media, maar anderzijds het 

personeel toepassingsgebied van het regime te beperken tot diegene die effectief tot de pers 

behoren en onderworpen zijn aan de deontologische code die daaraan gekoppeld is. Een 

dergelijke vernieuwende visie op het regime voor drukpersmisdrijven zou een einde kunnen 

maken aan de discussies of het al dan niet over een drukpersmisdrijf gaat door eenvoudigweg 

te kijken naar de hoedanigheid van de vermeende dader.  

Wat betreft de uiteindelijke uitspraak stelt zich de vraag of een dergelijke sanctionering niet 

voorbijgestreefd is. Het strafrecht tracht recidivisten te voorkomen, maar of een 

gevangenisstraf daartoe de juiste oplossing is in het geval van online hate speech, is 

betwistbaar. Europeesrechtelijk wordt – terecht – de strafbaarstelling gevraagd van online hate 

speech, maar daarbij wordt niet specifiek aangegeven in welke vorm dit gerealiseerd dient te 

worden. In het geval van Fouad Belkacem, waarbij het gaat over zeer zwaarwichtige feiten, kan 

men er van uitgaan dat een tijdelijke verwijdering uit de maatschappij nuttig is, maar daarbij 

moet ook voldoende gewerkt worden aan het maatschappelijk bewustzijn van Belkacem, zo 

niet is de kans groot dat zodra hij vrijkomt, hij snel opnieuw zal overgaan tot het spuien van 

haat. De sancties die gehanteerd worden offline, moeten aldus van naderbij bekeken worden, 

zeker in de context van online hate speech, waarin er sneller sprake is van ernstige verstoring 

die in aanmerking komt voor strafrechtelijke beteugeling.  

De uitspraak in de zaak Belkacem toont aan dat er onder meer werkpunten zijn op het vlak van 

de eenduidigheid van de verschillende bepalingen en hun toepassing, maar ook op het vlak van 

de sanctionering. Hoewel België deze zaak via de rechtspraak op een zeer creatieve manier 

heeft opgelost, die bovendien aangemoedigd kan worden, dient opgemerkt te worden dat 

Belkacem zijn uiting in openlijke bekendheid gemaakt heeft. Belkacem was geen onbekende 

voor justitie, waardoor het relatief eenvoudig was om op grond van de bestaande regelgeving, 

mits evolutieve interpretatie, over te gaan tot een gepaste veroordeling. Met het oog op de 

toekomst mag men daarin niet te kortzichtig zijn en dient men er zich ter dege van bewust te 

zijn dat de meeste zaken omtrent online hate speech complexer zullen zijn en mogelijks de 

auteur niet gevonden kan worden. Het zijn die gevallen waarvoor het EHRM de deur heeft 

opengezet voor getrapte aansprakelijkheid van de tussenpersonen zoals onder meer de 

Internet Service Providers. 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat om deze relatief eenvoudig op te lossen, men 

uiteindelijk tot bij Cassatie is geraakt. Hieruit kan worden afgeleid dat ondanks het feit dat de 
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evolutieve rechtspraak de toepassing van de bepaling offline, online tracht te bekomen, er nog 

heel wat onduidelijkheden blijven bestaan. Deze kritische analyse zal verder in deze thesis 

meegenomen worden bij de werkpunten in het Belgische kader.  

 

3.3.3 CONCLUSIE  

In België tracht men de strafbaarstelling van online hate speech te verwezenlijken via evolutieve 

interpretatie van de bestaande wetgeving. Gezien het specifieke karakter van online hate 

speech, heeft dit tot gevolg dat naast de regelen omtrent hate speech, ook de regelen omtrent 

drukpersmisdrijven, belaging en laster en eerroof van toepassing worden verklaard op online 

hate speech. Hieruit volgt dat er een veelheid is aan toepasselijke regels, die in se allen niet 

bedoeld waren om online toegepast te worden. De vraag stelt zich enerzijds of deze regeling in 

overeenstemming is met het Europees kader, en anderzijds of het een efficiënte regeling is.  

De bespreking van het Europees kader liet reeds uitschijnen dat er op Belgisch vlak wel 

overeenstemming is met het, in de praktijk irrelevant, kaderbesluit 2008/913/JBZ en dat er 

ratificatie is van het Verdrag van Boedapest, maar dat ratificatie van het Aanvullend Protocol 

op zich laat wachten. Het is dit Aanvullend Protocol dat gericht is op de strafbaarstelling van 

online hate speech, en het opzetten van een kader om internationale samenwerking en 

harmonisatie te bewerkstelligen. Uit de verschillende besproken bepalingen blijkt dat er wel 

degelijk strafbaarstelling is van online hate speech – wat niet impliceert dat deze 

strafbaarstelling efficiënt is – maar dat het gebrek aan ratificatie belet dat er internationale 

samenwerking en harmonisatie is. De illustratie van de zaak Belkacem liet op dit vlak niet toe 

om aan te tonen dat een dergelijke internationale samenwerking essentieel is in de strijd tegen 

online hate speech, omdat zowel dader als slachtoffers zich in België bevonden. Desalniettemin 

is het logisch dat gezien het internet een wereldwijde verspreiding met zich meebrengt, dat het 

niet altijd het geval zal zijn dat dader en slachtoffer zich in dezelfde staat bevinden. Om die 

reden is het dan ook nodig dat België werk maakt van de ratificatie en omzetting van het 

Aanvullend Protocol.  

Het feit dat er een strafbaarstelling is, wil evenwel niet zeggen dat deze efficiënt is. In de praktijk 

blijkt dat de evolutieve toepassing van de regelen omtrent offline hate speech op online hate 

speech, heel wat interpretatieproblemen met zich meebrengt. Afhankelijk van de situatie 

waarin er sprake is van online hate speech, zijn andere bepalingen van toepassing, maar de lijn 

is niet altijd even duidelijk.  

De grootste verwarring schuilt in de toepassing van het regime omtrent drukpersmisdrijven op 

online hate speech. Het regime van drukpersmisdrijven werd oorspronkelijk ingebouwd in de 

Grondwet om journalisten en pers te beschermen en hun functie als public watchdog te 

waarborgen. In de huidige interpretaties volstaat het evenwel dat het gaat om een geschrift, 
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om als burgerjournalist, ook mee te genieten van het bijzonder regime dat, behalve op vlak van 

racisme en xenofobie, straffeloosheid met zich meebrengt. Deze evolutie is op meerdere 

vlakken voor kritiek vatbaar, enerzijds is er het halsstarrig vasthouden aan de vereiste van 

geschrift en anderzijds is er de bescherming van de ‘gewone’ burger die op eenzelfde niveau 

gebracht wordt als die van journalisten. 

Hoewel het halsstarrig vasthouden aan de vereiste van geschrift, logischerwijze volgt uit de 

interpretatie van de Grondwet, is dit door de stand van de technologie betwistbaar. In de pers 

wordt zeer veel gebruik gemaakt van videobeelden, foto’s, afbeeldingen en dergelijke meer. 

Deze elementen genieten op heden niet dezelfde bescherming als de tekst die door de pers 

gepubliceerd wordt. De ratio van artikel 150 van de Grondwet is de bescherming van de vrijheid 

van pers en logischerwijze volgt hieruit ook dat de pers mee kan ontwikkelen met de 

technologie en dezelfde bescherming kan blijven genieten.  

Anderzijds is het daarbij niet wenselijk om dezelfde bescherming te bieden aan de gewone 

burger die zich op het internet burgerjournalist waant. Momenteel is het zo dat als de 

burgerjournalist zich via tekst uitdrukt, zij, bij het uiten van hate speech online, mogelijks 

‘genieten’ van de feitelijke straffeloosheid die volgt uit het bijzonder regime voor 

drukpersmisdrijven. De ratio dat de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen dient ter 

bescherming van de pers, gaat via dergelijke interpretaties verloren.  

Daarnaast is er in de praktijk ook vaak onduidelijkheid over welke bepaling nu in de praktijk van 

toepassing is. De evolutieve interpretaties zorgen dat de verschillende bepalingen, beetje bij 

beetje, aangepast worden aan de nieuwe ontwikkelingen maar daardoor is het niet steeds 

duidelijk op welke manier de materiële bestanddelen van bepaalde misdrijven geïnterpreteerd 

moeten worden. Zo is men met betrekking tot belaging van mening dat het op het internet niet 

noodzakelijk is dat er sprake is van meerdere gedragingen, vaak volstaat één enkele gedraging 

omwille van de verregaande gevolgen gekoppeld aan de verspreiding van hate speech via het 

internet.  

De vele verschillende bepalingen zorgen er in de praktijk voor dat er rechtsonzekerheid is op 

vlak van online hate speech. Het gebrek aan enerzijds coherentie tussen de verschillende 

bepalingen en anderzijds duidelijke toepassingsvoorwaarden leiden ertoe dat het in de praktijk 

volledig van de rechter afhangt of een persoon al dan niet onder de feitelijke straffeloosheid 

valt, door onbevoegdheidverklaring van de gewone rechter, maar ook wat de strafmaat zal zijn 

afhankelijk van onder welke bepaling de situatie volgens de rechter valt. 
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3.4 VERANTWOORDELIJKHEID 

Europeesrechtelijk zette het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de deur open voor 

verantwoordelijkheid van tussenpersonen betrokken bij de verspreiding van online hate speech. 

Binnen het Belgisch kader werd een dergelijke getrapte verantwoordelijkheid offline voor 

drukpersmisdrijven reeds eerder door de wetgever ingevoerd, en ingevolge van evolutieve 

rechtspraak van toepassing verklaard op de drukpersmisdrijven online. 

Naast het initiatief van de wetgever met betrekking tot drukpersmisdrijven, voelde de Belgische 

belangenvereniging van Internet Service Providers, ISPA, aan dat er nood was aan zelfregulering 

met betrekking tot onder meer online hate speech311. Daar waar de EuroISPA zich voornamelijk 

richt op de vertegenwoordiging van de groep, tracht de Belgisch ISPA ook werk te maken van 

gedragscodes en gezamenlijk optreden door middel van vereniging van de internetindustrie312. 

In de gedragscode werden algemene principes met betrekking tot de bestrijding van 

criminaliteit opgenomen, waaronder ook online hate speech313. De gedragscode merkt evenwel 

op dat het niet aan de ISP toekomt om te controleren op welke wijze klanten of derden omgaan 

met het gebruik van de internetdiensten, maar dat wel van hen verwacht wordt dat zij de 

bevoegde instanties helpen met alle wettige middelen die ter hun beschikking staan. 

Daarenboven wordt verwacht dat zij de gebruikers van hun diensten informeren over het 

meldpunt én bovendien indien nodig zelf melding doen bij het eCops-meldpunt314.  

Tot slot wordt ook door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding sterk 

benadrukt dat er nood is aan een wettelijk kader voor de verantwoordelijkheid voor Internet 

Service Providers, zodoende dat ook aan hen meer rechtszekerheid wordt gewaarborgd315. Het 

Centrum is van mening dat door een aanpassing in de Wet op de Elektronische handel, een 

duidelijk kader gecreëerd kan worden met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ISPs en 

moderatoren van discussiefora, blogs, en websites als zijnde tussenpersoon in de verspreiding 

van online hate speech. Deze aanbeveling wordt door de Belgische wetgever – voorlopig – naast 

zich neergelegd. In het rapport van de Europese Commissie voor Racisme en Intolerantie wordt 

terecht aangehaald dat dit zeer betreurenswaardig is316. 

Ter overzicht van de huidige bestaande regels omtrent de verantwoordelijkheid van de 

tussenpersonen, wordt in eerste plaats gekeken naar het regime van drukpersmisdrijven uit de 

                                                        
311 Zie 3.2.2, C; ISPA, Code of Conduct, http://www.ispa.be/code-conduct-nl/ (consultatie 15 april) 
312 ISPA, Code of Conduct, http://www.ispa.be/code-conduct-nl/ (consultatie 15 april 2015). 
313  A. BRAECKMAN, “Hate speech on the internet. Casestudy of Belgium and the Netherlands”, 2007, 
https://biblio.ugent.be/record/374903 (consultatie op 15 april 2015). 
314 eCops-meldpunt van de Federal Computer Crime Unit (Federale Gerechtelijke Politie).  
315  Ibid; CGKR, “Cyberhate bestrijden”, http://www.diversiteit.be/cyberhate-bestrijden (consultatie 16 april 
2015). 
316  ECRI-rapport over België (vijfde monitorcyclus), gepubliceerd op 25 februari 2014, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-V-2014-001-NLD.pdf 
(consultatie 8 april 2015). 

http://www.ispa.be/code-conduct-nl/
http://www.ispa.be/code-conduct-nl/
https://biblio.ugent.be/record/374903
http://www.diversiteit.be/cyberhate-bestrijden
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/belgium/bel-cbc-v-2014-001-nld.pdf
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Grondwet, en daarnaast ook naar de Wet op de Elektronische handel, die nu vervat ligt in boek 

XII van het Wetboek van Economisch Recht.  

 

3.4.1 DE GRONDWET 

Artikel 25 van de Belgische Grondwet bepaalt dat het voor drukpersmisdrijven waarbij men de 

auteur van het geschrift niet kent, mogelijk is dat de betrokken tussenpersonen bij de 

verspreiding van het geschrift, verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het 

geschrift. Via evolutieve interpretatie heeft men deze getrapte verantwoordelijkheid ook van 

toepassing verklaard op drukpersmisdrijven online, waardoor het mogelijk is dat 

tussenpersonen, zoals de ISP, aansprakelijk worden gesteld voor racistische uitlatingen en hate 

speech verspreid via hun servers317. 

In het geval er via online media een geschrift wordt verspreid waarin er sprake is van hate 

speech, is aldus aansprakelijkheid van de tussenpersonen mogelijk indien de auteur van de 

uiting onbekend is. Offline dient gekeken te worden naar de uitgever, de drukker en uiteindelijk 

de verspreider; wat er online toe zou kunnen leiden dat onder meer de ISPs en de moderatoren 

van fora, blogs en websites verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor online hate speech 

verspreid via hun kanaal/medium. Gezien de grote mate van anonimiteit online, is dit met 

betrekking tot online hate speech in de vorm van een drukpersmisdrijf, een goede stap in de 

richting van effectieve afdwingbaarheid. Het effect mag evenwel niet overschat worden 

aangezien het in de praktijk slechts beperkt toepasbaar is. Drukpersmisdrijven die ingegeven 

zijn door andere motieven dan racisme en xenofobie, worden door de wet toegewezen aan het 

Hof van Assisen en kennen om die reden een feitelijke straffeloosheid 318 . Enkel de 

drukpersmisdrijven ingegeven door racisme en xenofobie worden voor de correctionele 

rechtbank gebracht en effectief bestraft. De getrapte verantwoordelijk zal met betrekking tot 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid dan ook enkel praktische uitwerking hebben voor de 

drukpersmisdrijven ingegeven door racisme en haat. Wat betreft de drukpersmisdrijven 

ingegeven door andere motieven, kan de getrapte verantwoordelijkheid eventueel wel nog een 

rol spelen in een burgerlijke procedure op grond van 1382 van het Burgerlijk Wetboek.  

Hoewel een dergelijke getrapte verantwoordelijkheid als positief kan worden ervaren, dient 

ook te worden opgemerkt dat voor een algemene toepassing op online hate speech, vereist is 

dat het wordt ondergebracht onder een nieuwe bepaling die los staat van de 

drukpersmisdrijven. In de praktijk blijkt dat er vaak zeer grote onduidelijkheid is over de 

                                                        
317 Art. 25 Gw.; CGKR, “Cyberhate bestrijden”, http://www.diversiteit.be/cyberhate-bestrijden (consultatie 16 
april 2015); Cass. 6 maart 2012, noot D. VOORHOOF, “De notie drukpersmisdrijf van de 19de naar de 21ste eeuw: 
internetmedia, weblogs en websites zijn ook drukpers!”, AM 2012, 254.  
318 Zie 3.3.1, A. 

http://www.diversiteit.be/cyberhate-bestrijden
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toepasbaarheid van de regeling van het regime van de drukpersmisdrijven én bovendien is zeer 

bediscussieerbaar dat de burgerjournalist dezelfde bescherming als de pers geniet319.  

 

3.4.2 BOEK XII VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT 

In navolging van de Richtlijn Elektronische handel werd door de Belgische wetgever op 11 juni 

2005 omgezet in de Wet op de Elektronische handel320. Recentelijk werd door de Wet van 26 

december 2013 de Wet van 2005 opgenomen in boek XII van het Wetboek van Economisch 

Recht (WER)321. Boek XII behandelt de verschillende aspecten van het ‘recht van de economie’, 

waarbij de artikelen met betrekking tot de aansprakelijkheid van dienstverleners die als 

tussenpersonen optreden geregeld wordt door hoofdstuk 6 van het boek. De betrokken 

bepalingen traden in werking op 31 mei 2014.  

In boek XII worden, net zoals in de Europese Richtlijn inzake Elektronische Handel een aantal 

situaties aangehaald waarbij er geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de 

dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Het WER gaat er bij deze redenering van uit 

dat een dienstverlener diegene is die een dienst van de informatiemaatschappij levert, d.i. “elke 

dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op individueel 

verzoek van een afnemer van de dienst wordt verricht”322. Deze definitie loopt, net zoals de 

situaties waarin de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden 

beperkt wordt, gelijk met de Europese Richtlijn. Hieruit volgt dat ook in het Belgisch Wetboek 

van Economisch Recht de situaties van mere conduit, opslag in de vorm van tijdelijke kopiëring 

van gegevens en hosting onder specifieke voorwaarden, geen aanleiding kunnen geven tot 

aansprakelijkheid van de dienstverleners die tussenkomen323. Onmiddellijk na de beschrijving 

van deze drie situaties volgt het principe dat er geen algemene verplichting geldt om toe te zien 

op de informatie die zij doorgeven of om actief onwettigheden op te sporen324. 

Het zijn deze bepalingen die volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding 

aanpassing behoeven opdat men een wettelijk kader voor de aansprakelijkheid van ISPs kan 

creëren. De omzetting van de Wet naar het Wetboek van Economisch Recht lijkt zodoende een 

onbenutte kans om verandering in te zetten. Aangenomen kan worden dat het voornamelijk 

de situaties van beperking van aansprakelijkheid zijn die geviseerd worden. De bepaling dat er 

geen algemene toezichtsplicht geldt, kan in principe in stand gehouden worden met een 

getrapte verantwoordelijkheid. Het is namelijk niet zo dat een getrapte aansprakelijk direct 

                                                        
319 Zie supra.  
320 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische handel, BS 20 juni 2005.  
321 Wet 26 december 2013, BS 14 januari 2014. 
322 Art. I.18 Wetboek Economisch Recht.  
323 Art. XII.17- XII.19 Wetboek Economisch Recht.  
324 Art. XII.20 Wetboek Economisch Recht.  
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impliceert dat er voorafgaande controle moet zijn. Zolang de auteur gekend is, wordt geen 

toepassing gemaakt van de getrapte verantwoordelijkheid, waardoor preregistratie, die niet 

noodzakelijk zichtbaar is voor alle online gebruikers, een alternatief bieden voor 

voorafgaandelijke controle. Daarenboven is het niet verboden dat de dienstverleners er zelf 

voor opteren om wel voorafgaandelijke controle in te stellen. Een volledige aanpassing is aldus 

niet vereist, maar er moet wel een opening worden gemaakt voor aansprakelijkheid van de 

tussenpersonen ook als zij louter het onbewust verspreiden als betrokkenheid hebben.  

 

3.4.3 CONCLUSIE 

Europeesrechtelijk werd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de deur voor 

verantwoordelijkheid van internet service providers opengezet in de zaak Delfi AS v. Estonia 

(2013). Of deze deur open zal blijven staan, hangt af van de uitspraak die door de Grote Kamer 

gekoppeld zal worden aan de verwijzing. In België ligt de getrapte verantwoordelijk voor 

drukpersmisdrijven off- en online reeds verankerd in de Grondwet, maar algemeen met 

betrekking tot alle haatuitingen online, ook deze los van een geschrift, geldt dat er in bepaalde 

situaties geen aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersonen optreden, 

mogelijk is. Daarenboven mag de praktische toepassing van de regeling omtrent 

drukpersmisdrijven niet overschat worden omwille van de beperkte praktische toepassing die 

het gevolg is van de feitelijke straffeloosheid.  

Zowel door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding als het ISPA wordt, onder 

aanmoediging van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, aangegeven dat er 

nood is aan een duidelijk wettelijk kader. Het is dan ook betreurenswaardig dat de wetgever de 

kans heeft laten liggen om bij de implementatie van de Wet van 2005 in het Wetboek van 

Economisch Recht aanpassing te doen die de creatie van een dergelijk kader mogelijk maken.  

Concluderend kan gesteld worden dat de basis die in België bestaat voor een getrapte 

verantwoordelijkheid, een stap voor is op Europa, maar dat een verdere uitwerking zich 

opdringt. Een eerste stap in de richting van de creatie van een wettelijk kader, moet gezet 

worden door aanpassing van de bepalingen uit het Wetboek Economisch Recht dat de 

aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden, beperken.  

  



 93 

HOOFDSTUK 4: WERKPUNTEN EN VOORSTELLEN DE LEGE 

FERENDA 

Na in hoofdstuk 2 en 3 het Europees en het Belgisch kader besproken en vergeleken te hebben, 

zal in dit hoofdstuk een recapitulatie gegeven worden van de werkpunten die in de voorbije 

hoofdstukken aan bod kwamen. Vervolgens zal, rekening houdend met de geformuleerde 

werkpunten, getracht worden om bepaalde voorstellen te doen die mogelijks een stap vooruit 

kunnen betekenen in de strijd tegen online hate speech. Deze voorstellen zijn evenwel louter 

indicatief, uitgebreider onderzoek is vereist om tot komen tot een werkelijke efficiënte 

strafbaarstelling. 

 

4.1 WERKPUNTEN VOOR DE BELGISCHE REGELGEVING 

Uit de evaluatie van de overeenstemming tussen het Belgisch en het Europees kader blijkt dat 

er binnen het Belgisch kader nog veel ruimte is voor verbetering in de regeling omtrent online 

hate speech. Het feit dat in België de bepalingen die offline gelden, online worden toegepast, 

zorgt voor inconsistentie tussen de verschillende bepalingen waardoor er sprake is van 

rechtsonzekerheid. In dit deel zal een recapitulatie gemaakt worden van de Belgische 

werkpunten op vlak van online hate speech.  

A. Ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest 

Een eerste werkpunt werd zowel aangehaald door het Centrum voor Gelijke Kansen en 

Racismebestrijding als door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, namelijk 

dat België werk dient te maken van de ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag 

van Boedapest325. Het doel van het Protocol is het bewerkstelligen van een strafbaarstelling 

van online hate speech enerzijds, maar anderzijds ook het creëren van een kader voor 

internationale samenwerking en harmonisatie op vlak van online hate speech. Hoewel er wel 

degelijk een strafbaarstelling is in België, is een omzetting nog steeds vereist om de regelen 

omtrent de internationale samenwerking en harmonisatie te kunnen toepassen op de 

strafbaarstelling. In het kader van online hate speech is een dergelijke internationale 

samenwerking en harmonisatie van uiterst belang want hate speech online stopt niet aan de 

landsgrenzen. Eén klik volstaat om haat te verspreiden over de gehele wereld, het is dan ook 

van belang om met zoveel mogelijk landen een internationale samenwerking op te zetten en 

                                                        
325 Zie 2.3.2, punt B en 3.1. 
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een gezamenlijke strijd te voeren. De ratificatie van het Aanvullend Protocol dringt zich dan ook 

op als eerste stap in de richting van een internationale samenwerking.  

B. Verbetering bestaande Belgische bepalingen 

Online hate speech kan binnen de Belgische wetgeving onder meerdere misdrijven worden 

gebracht, waarbij elk misdrijf zijn eigen specifieke bestanddelen en gevolgen heeft. Hoewel 

deze bepalingen offline efficiënt zijn, blijkt dat de toepassing ervan online minder efficiënt is. 

Het internet wordt gekenmerkt door specifieke gevolgen waardoor hate speech verspreid via 

dit online medium, een grotere impact heeft en aldus mogelijks een invloed heeft op de 

materiële bestanddelen van de verschillende misdrijven. Daarenboven zorgt het internet voor 

heel wat extra vormen om informatie te verspreiden naar het grote publiek, zoals daar zijn 

onder meer filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen en dergelijke meer. Een uiting die via 

videofragmenten gedaan wordt, zal anders benaderd worden dan eenzelfde uiting via geschrift, 

omdat deze laatste kunnen genieten van het regime voor drukpersmisdrijven. Hieruit volgt dat 

afhankelijk van onder welke bepaling een bepaalde uiting van online hate speech wordt 

gebracht, kunnen de gevolgen variëren tussen feitelijke straffeloosheid en effectieve 

gevangenisstraf.  

Concreet zijn het voornamelijk de bepalingen omtrent de kwalificatie als drukpersmisdrijf en 

laster en eerroof die meer duidelijkheid behoeven. Wat betreft de drukpersmisdrijven wordt 

sterk de vraag gesteld of het wel wenselijk is om het relatief gunstig regime ook te laten gelden 

voor de gewone burger, daar het in se enkel bedoeld was voor de vrijheid van pers te 

waarborgen. De vraag die zich hierbij stelt is of niet terug gegrepen moet worden naar de 

oorspronkelijke ratio en enkel bescherming te bieden aan de pers, waarbij het halsstarrig 

vasthouden aan een geschrift dan mogelijks kan worden losgelaten. Daarnaast is de kwalificatie 

als ‘laster en eerroof’ die door de verhoogde impact van het online medium sneller bereikt 

wordt dan offline, waarbij men er bovendien van uitgaat dat de auteur van de uiting bewust 

kiest voor deze verhoogde impact. Hoewel het logisch lijkt dat de auteur weet dat zijn uiting 

verregaande gevolgen heeft, mag men niet uit het oog verliezen dat men zich daar in de praktijk 

niet altijd even bewust van is. Enige duidelijkheid omtrent de verschillende bepalingen en hun 

toepassingen, zou aldus wenselijk zijn.  

Concluderend kan gesteld worden dat de toepassing van de verschillende bepalingen in de 

praktijk tot heel wat onduidelijkheid leidt, waardoor men in een rechtszaak vaak alle bepalingen 

tracht aan te halen zonder goed te weten wat de implicaties zijn. Er is aldus nood aan 

verbetering van de bestaande Belgische bepalingen in die zin dat er meer duidelijkheid moet 

zijn omtrent de verschillende bepalingen en de consistentie ervan sterk verbeterd dient te 

worden. Door het aanpakken van de duidelijkheid en de consistentie, zal daaruit automatisch 

meer rechtszekerheid volgen.  
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C. Creatie van een wettelijk kader voor de verantwoordelijkheid van ISPs 

Door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd de deur opengezet voor 

verantwoordelijkheid van de Internet Service Providers. Hoewel het nog onduidelijkheid is of 

deze redenering verder zal worden gezet door de Grote Kamer, beveelt het Centrum voor 

Gelijke Kansen en Racismebestrijding reeds enige tijd aan om een wettelijk kader voor de 

verantwoordelijkheid van ISPs te creëren.  

De verantwoordelijkheid van dienstverleners die optreden als tussenpersoon bij de 

verspreiding van online hate speech, zoals onder meer de ISPs, wordt in heel wat gevallen 

uitgesloten op basis van de Richtlijn inzake Elektronische Handel en boek XII van het Wetboek 

van Economisch Recht. Anderzijds wordt door de Grondwet voor wat betreft de 

drukpersmisdrijven online, wel de mogelijkheid ingebouwd om via getrapte 

verantwoordelijkheid de tussenpersonen aansprakelijk te stellen. Aan de ene kant wordt aldus 

de mogelijkheid gecreëerd om getrapte aansprakelijkheid toe te kennen, terwijl aan de andere 

kant gesteld wordt dat het niet kan voor bepaalde diensten. Hier keert wederom terug dat er 

weinig consistentie is tussen de verschillende bepalingen en er nood is aan meer duidelijkheid 

en onderlinge samenhang tussen de verschillende bepalingen. 

Het CGKR stelt voorop dat boek XII van het WER dient te worden aangepast zodoende dat er 

ruimte wordt gelaten om een wettelijk kader te creëren. Het feit dat door de ISPA gedragscodes 

worden uitgewerkt, toont aan dat ook de ISPs zelf aanvoelen dat zij een belangrijke rol spelen 

in de verspreiding van informatie en zodoende ook van internetcriminaliteit. Ook voor hen is 

het wenselijk dat er een duidelijk wettelijk kader bestaat omtrent de mogelijke 

verantwoordelijkheid die hen kan worden toegekend.  

 

4.2 VOORSTELLEN DE LEGE FERENDA 

In dit laatste deel worden enkele voorstellen gedaan de lege ferenda. Aangezien de focus in 

deze thesis ligt in het nagaan van de overeenstemming tussen het Europees en het Belgisch 

recht, zal dit deel slechts een klein deel zijn gebaseerd op de werkpunten die uit de voorgaande 

hoofdstukken volgt, en voorstellen de lege ferenda te formuleren.  

Om voorstellen de lege ferenda te formuleren moet gekeken worden naar de definiëring, de 

strafbaarstelling, de bevoegde rechtbank en de verantwoordelijkheid. De voorstellen worden 

geformuleerd in die zin dat er verschillende mogelijkheden bestaan maar dat in alle gevallen 

dieper onderzocht zal moeten worden welke oplossing de meest efficiënte zijn en of er nog 

andere mogelijkheden zijn. Een dergelijk onderzoek gaat het bestek van deze thesis evenwel te 

buiten.  
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A. Definiëring 

Om over te gaan tot een concrete strafbaarstelling is er nood aan een definiëring van wat onder 

online hate speech verstaan moet worden. Rekening houdend met het feit dat de ratificatie en 

omzetting van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Boedapest één van de grote 

werkpunten is, is het wenselijk de definitie volgend uit dit Protocol in ogenschouw te nemen 

bij het opstellen van een definitie.  

De basisdefinitie dient aldus gebaseerd te zijn op de definitie van racistisch en xenofobisch 

materiaal uit het Protocol, zijnde “alle geschreven materiaal, elke afbeelding of elke andere 

presentatie van ideeën of theorieën, die het bevorderen van of het aanzetten tot haat, 

discriminatie en geweld met zich meebrengt dat gericht is tegen een individu of een groep 

individuen, gebaseerd op ras, huidskleur, afkomst, etniciteit, nationale of regionale origine in 

geval het gebruikt wordt als dekmantel van een van voornoemde factoren”326. Deze definitie 

beperkt zich evenwel tot racistisch en xenofobisch materiaal, waar online hate speech op grond 

van meerdere motieven dienen te worden omvat.  

Een voorstel hier kan zijn om ofwel over te gaan tot een nieuwe definitie waarin ruimer wordt 

gedefinieerd en ook rekening wordt gehouden met hetgeen door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens als onverenigbaar met het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens wordt beschouwd327. Ofwel de definitie uit het Protocol uit te breiden en de motieven 

voor hate speech, volgend uit de rechtspraak van het EHRM, toe te voegen. Het gaat in beide 

gevallen over het in rekening brengen van hate speech gebaseerd op terrorisme, totalitarisme, 

etniciteit, negationisme, revisionisme, racisme en seksuele voorkeur. Een afbakening tussen 

het recht van vrijheid van meningsuiting en hate speech blijft aldus vereist.  

Naast het aangeven van de motieven waarop hate speech gebaseerd kan zijn, stelt zich de vraag 

of het in het kader van online hate speech vereist is dat er melding wordt gemaakt van het 

gebruikte medium. De definiëring uit het Aanvullend Protocol vermeldt, net zoals in het EVRM, 

bewust niet welk medium gebruikt dien te worden. Op die manier kan de bepaling automatisch 

mee evolueren met de stand van de technologie. In een definiëring de lege ferenda kan 

geopteerd worden voor een vermelding van het medium of opnieuw voor het bewust 

achterwege ervan laten zodanig dat toepassing op nieuwe technologische ontwikkelingen 

mogelijk is.  

                                                        
326 Letterlijk: ‘racist and xenophobic material" means any written material, any image or any other representation 
of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any 
individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if 
used as a pretext for any of these factors’; Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake 
informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van 
informaticasystemen, aangenomen in Straatsburg op 28 januari 2003 (CETS Nr. 189), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG (consultatie 2 april 
2015). 
327 Zie 2.2 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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Tot slot kan opgemerkt worden dat in navolging van wat reeds bestaat de 

openbaarheidsvereiste van artikel 444 van het bestaande Strafwetboek worden toegevoegd 

aan de bestanddelen omdat een uiting als online hate speech kan worden beschouwd. Hierbij 

dient evenwel duidelijkheid gecreëerd te worden over het feit of het internet automatisch 

openbaarheid met zich meebrengt, of er verdere vereisten zijn omtrent het aantal mensen die 

mogelijks bereikt kunnen worden via het specifiek gebruikte kanaal.  

B. Strafbaarstelling 

De straffen de lege ferenda zouden kunnen worden overgenomen uit de reeds bestaande 

Belgische regelen met betrekking tot racisme, discriminatie en negationisme328. Het gaat aldus 

om een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 50 tot 1000 euro, 

waarbij de verzwaring in het geval van een persoon met een voorbeeldfunctie kan worden 

overgenomen. 

Een ander mogelijkheid is om, in het licht van het voorstel voor een nieuwe wet van 

strafvordering van huidig minister Geens, een werkstraf als hoofdstraf in te voeren329. In het 

voorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering wordt voorop gesteld om alternatieve 

straffen aan te reiken voor bepaalde misdrijven. In het geval online hate speech, zou een 

dergelijke werkstraf kunnen bijdragen bij de bewustmaking van de maatschappij, wat nuttiger 

lijkt dan een gevangenisstraf of een loutere geldboete. Bij een dergelijke bestraffing, dient wel 

goed uitgewerkt te worden hoe men de hoogte van de strafmaat gaat bepalen. In een dergelijk 

systeem van werkstraffen is het bovendien wenselijk de werkstraf aan te passen aan het motief 

dat aan de basis lag voor de uiting. In het geval waarbij racisme de basis vormde voor de uiting, 

kan gedacht worden aan een werkstraf waarbij men met vreemdelingen werkt, zoals in een 

vluchtelingenasiel, bij het OCMW, scholen waar kansarmoede de bovenhand neemt en 

dergelijke meer. In het geval homohaat aan de basis ligt, kan gedacht worden aan een werkstraf 

bij verenigingen die pleiten voor gelijkheid voor homoseksuelen. Zo kan voor elk motief gedacht 

worden aan een werkstraf die het maatschappelijk bewustzijn van de auteur van een uitlating 

verhoogt.  

Via het opleggen van een dergelijke werkstraf kan vermeden worden dat straffen gebanaliseerd 

worden, zonder dat er buitenproportionele straffen worden opgelegd. Bovendien zou het 

mogelijk moeten blijven om in geval van persoonlijke schade een vordering in te stellen op 

grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek om schadevergoeding te bekomen.  

C. Bevoegde rechtbank 

                                                        
328 Art. 20-22 Anti-Discriminatiewet, artikel 20 Anti-Racismewet en artikel 1 Negationismewet. 
329 Het Justitieplan (K. GEENS) “Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid”, 18 maart 2015, 41 ev. 
https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf (consultatie 28 april 2015). 

https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf
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Op grond van de voornoemde strafbaarstelling is de correctionele rechtbank bevoegd met 

betrekking tot online hate speech. In vele gevallen is dit zeer verregaand, waardoor hiervoor 

mogelijks een minnelijke schikking wel een oplossing zou kunnen bieden.  

Welke rechtbank concreet bevoegd moet worden gemaakt, is voor discussie vatbaar, maar 

zeker is dat er meer duidelijkheid moet komen omtrent de bevoegdheid van het Hof van Assisen 

voor drukpersmisdrijven online. Deze exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen is gericht 

op de bescherming van de pers als public watchdog, waarbij mogelijks opnieuw terug gegaan 

moet worden naar deze ratio. De bescherming van de pers is in een democratische 

maatschappij uiterst relevant, maar of deze bescherming ook geboden moet worden aan de 

burger die zich journalist waant, is betwistbaar. Mogelijks kan hier een oplossing worden 

geboden door te kijken naar de pers en journalisten die gebonden zijn door deontologie, en 

enkel hen onder het regime van de drukpersmisdrijven te brengen.  

De bevoegdheid van de rechtbank zal verder bekeken moeten worden in functie van de 

strafbaarstelling die men voorop stelt, aangezien deze daar noodzakelijkerwijze mee 

verbonden is.  

D. Verantwoordelijkheid 

Tot slot dient om een efficiënte toepassing van een strafbaarstelling te garanderen, ook 

gekeken te worden naar de mogelijke verantwoordelijkheid van de tussenpersonen die 

betrokken zijn bij de verspreiding van online hate speech. Europeesrechtelijk werd de deur 

open gezet voor verantwoordelijkheid van internet service providers voor inhoud gepubliceerd 

door derden, via hun medium/kanaal. Eenzelfde mogelijkheid kan nationaal gevonden worden 

in de toepassing van het regime van drukpersmisdrijven op online drukpersmisdrijven. Zowel 

Europees als nationaal bestaat er evenwel regelgeving die de aansprakelijkheid van 

dienstverleners die optreden als tussenpersonen online beperken.  

Momenteel is er onduidelijkheid over de toepassing van de regeling omtrent 

drukpersmisdrijven en is zij praktisch ook maar beperkt toepasbaar, aangezien er in veel 

gevallen sprake is van feitelijke straffeloosheid.  

De lege ferenda is het wenselijk om te kijken naar wat mogelijk is met behoud van de bestaande 

aansprakelijkheidsbeperkingen of er nood is aan aanpassing van de regelgeving. Bovendien 

dient een duidelijk wettelijk kader met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ISPs 

uitgewerkt te worden opdat zij de rechtszekerheid hebben waarop ze recht hebben.  

De invoering van een getrapte verantwoordelijkheid voor internet service providers en 

moderatoren van websites, weblogs en andere lijkt in eerste instantie te verregaand, maar is 

wel een efficiënte mogelijkheid om de afdwingbaarheid van een strafbaarstelling te 

garanderen. Net zoals bij drukpers in eerste instantie gekeken wordt naar de auteur, vervolgens 
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naar de uitgever, de drukker en de verspreider is het wenselijk om bij online hate speech te 

kijken naar de auteur, vervolgens de moderator van de website en pas in laatste instantie de 

internet service providers aangezien deze de loutere verspreiding op zich neemt. Daarbij moet 

aangestipt worden dat zolang de auteur bekend is, geen enkele andere persoon 

verantwoordelijk kan worden gesteld voor hetgeen door de auteur werd gepubliceerd. Daaruit 

volgt dat het aan de moderatoren van websites, weblogs, etc. is om de bekendheid van de 

auteurs te verzekeren zodanig dat zij buiten schot blijven. Hoewel de anonimiteit op internet 

hoog in het vaandel gedragen wordt, schuilt hier mogelijks een oplossing in een preregistratie 

waarbij men aan de moderators zijn ware identiteit meedeelt, maar online slechts onder een 

pseudoniem zichtbaar zijn. Op die manier kan in geval van vermeende online hate speech de 

auteur steeds gevonden worden, zonder dat voorafgaande censuur vereist is. 

Op deze manier krijgt men eigenlijk een vernieuwde toepassing van het regime voor 

drukpersmisdrijven, maar toegepast op online hate speech die ook afkomstig kan zijn van de 

burgerjournalist.  

Voorstellen voor een dergelijke verantwoordelijkheid zijn evenwel afhankelijk van de uitspraak 

die de Grote Kamer zal doen in de zaak Delfi AS v. Estonia. Indien de Grote Kamer beslist om de 

mogelijkheid tot verantwoordelijkheid van de ISPs open te laten, dringt het zich op om een 

wettelijk kader te creëren opdat de rechtszekerheid verzekerd kan worden.  
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CONCLUSIE 

Online hate speech, het uiten van haat via internet, kan net zoals offline gebaseerd zijn op 

motieven zoals racisme, discriminatie, terrorisme, homohaat, etniciteit, en dergelijke meer. In 

eerste instantie kan men ervan uitgaan dat wat offline geldt, ook online geldt, maar in de 

praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn. Het internet is een medium dat ervoor kan zorgen dat 

met één klik haat verspreid wordt over de gehele wereld, dat bovendien elke seconde van de 

dag raadpleegbaar is voor eenieder. Deze wijde verspreiding, en daaruit voortvloeiende grote 

openbaarheid zorgt voor een verhoogde impact. Naast deze verhoogde impact is het 

bovendien zo dat het internet een zeer grote mate van anonimiteit waarborgt, wat ervoor zorgt 

dat in het merendeel van de gevallen, de auteur van een uiting niet geïdentificeerd kan worden. 

In het kader van online hate speech, kunnen drie belangrijke elementen onderscheiden 

worden, namelijk de afbakening tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en hate 

speech, de definiëring en strafbaarstelling die volgen uit het regelgevend kader en de mogelijke 

verantwoordelijkheid van tussenpersonen. In deze thesis werden deze drie elementen bekeken 

om na te gaan in welke mate er overeenstemming is tussen het Europees en het Belgisch kader, 

waarbij uit de bespreking automatisch heel wat werkpunten voor de Belgische wetgever naar 

voren komen. In het kader van deze thesis werd gewerkt rond de twee onderzoeksvragen die 

hieruit volgen, namelijk ‘In welke mate is er overeenstemming tussen het Europees en het 

Belgisch kader?’ en ‘In welke mate is er ruimte voor verbetering van de huidige Belgische 

strafbaarstelling?’. Deze onderzoeksvragen werden in de loop van deze thesis beantwoordt, en 

zullen hieronder kort nog worden toegelicht.  

De afbakening die Europeesrechtelijk wordt gemaakt tussen het recht van vrijheid van 

meningsuiting en hate speech volgt rechtstreeks uit het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens en de daarbij horende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens. 

Logischerwijze volgt hieruit dat de Belgische rechter, als rechter van een lidstaat van het EVRM, 

dezelfde afbakening dient te hanteren als het EHRM, omwille van het interpretatief gezag van 

gewijsde. In de praktijk blijkt ook dat de Belgische rechter zich houdt aan de afbakening die 

door het EHRM gemaakt wordt, en zodoende op vlak van afbakening in overeenstemming is 

met het Europees recht.  

Op regelgevend vlak blijkt de overeenstemming heel wat minder te zijn. Europeesrechtelijk 

voelde men zeer vroeg aan dat online hate speech een nieuw maatschappelijk probleem was, 

dat een specifiek kader vereiste. Vanuit verschillende Europese hoeken werden daartoe 

bindende en niet-bindende initiatieven genomen. De oudste twee bindende initiatieven zijn 

meteen de twee belangrijkste naar de toekomst toe, namelijk het Verdrag van Boedapest en 

het Aanvullend Protocol erbij die reeds begin de 21e eeuw tot stand kwamen. Het Aanvullend 

Protocol, dat zich specifiek richt tegen online hate speech, kent evenwel tot op heden een 



 101 

minder groot belang dan het Verdrag zelf, door het lage aantal ratificaties. Desalniettemin 

worden er onder meer door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie initiatieven 

genomen om de lidstaten aan te moedigen over te gaan tot ratificatie. Enkele jaren na het 

Verdrag en het Protocol volgde ook het Kaderbesluit nr. 2008/913/JBZ maar de door de 

lidstaten aangebrachte beperkingen zorgen ervoor dat het belang van dit besluit eerder 

beperkt blijft. Daarnaast werden ook enkele niet-bindende instrumenten aangereikt waarin 

voornamelijk gewezen werd op het belang van de strijd tegen online hate speech, maar waarbij 

geenszins de fundamentele vrijheid van meningsuiting uit het oog mag worden verloren.  

Dit specifiek Europees kader, vereist evenwel verdere uitwerking in de verschillende lidstaten. 

In deze thesis werd onderzocht in welke mate de Europese instrumenten omzetting hebben 

verkregen in het Belgisch recht. Wat betreft het Kaderbesluit 2008/913/JBZ kan gesteld worden 

dat dit besluit, omwille van de vermelde beperkingen, weinig toegevoegde waarde kent voor 

de reeds bestaande Belgische wetgeving. Belangrijker zijn evenwel het Verdrag van Boedapest 

en het Aanvullend Protocol daarbij, waarvan ook in België moet worden vastgesteld dat het 

Verdrag geratificeerd is, maar het Aanvullend Protocol nog niet. België werd dan ook door de 

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie via haar rechtstreekse aanbevelingen aan 

België aangezet om over te gaan tot ratificatie van het Protocol. Deze ratificatie is mogelijk 

opdat de regelen die in het Aanvullend Protocol liggen, in de nationale rechtsorde ingang 

kunnen krijgen. De regelen waar het om gaat trachten om enerzijds een strafbaarstelling van 

online hate speech in te voeren, en anderzijds een kader te creëren voor internationale 

samenwerking en harmonisatie. Hoewel België reeds een strafbaarstelling offline heeft, die zij 

online toepast, belet dit niet dat de ratificatie van belang blijft voor de uitwerking van de 

internationale samenwerking en harmonisatie. In het kader van online hate speech is een 

dergelijke samenwerking van uiterst belang omdat het internet geen rekening houdt met de 

grenzen tussen de verschillende landen. Daarenboven kan een ratificatie bijdragen tot het 

efficiënter maken van de nationale strafbaarstelling. Algemeen kan met betrekking tot de 

overeenstemming tussen het regelgevend kader, vastgesteld worden dat er nood is aan 

verdere uitwerking van het Europees kader binnen het nationale. België heeft tot op heden 

enkel getracht om via evolutieve interpretatie van bestaande regelgeving, online hate speech 

te omvatten, maar verdere stappen zijn vereist om het Belgisch kader in overeenstemming te 

brengen met het Europese. Een eerste stap daarbij is het ratificeren van het Aanvullend 

Protocol bij het Vedrag van Boedapest opdat de verdere uitwerking ervan kan worden ingezet.  

Het derde element in de overeenstemming tussen het Europees en het Belgisch kader is de 

verantwoordelijkheid van tussenpersonen die al dan niet bewust meewerkten aan de 

verspreiding van online hate speech. Zowel Europeesrechtelijk als nationaalrechtelijk is er 

regelgeving die de verantwoordelijkheid van dienstverleners die optreden als tussenpersonen 

bij de verspreiding van informatie op het internet, beperken. Deze beperking belet niet dat er 

aansprakelijkheid kan zijn, maar geeft aan in welke situaties het niet mogelijk is. Naast deze 
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beperkingen werd op beide niveaus de deur opengezet voor de verantwoordelijkheid van deze 

tussenpersonen. Europeesrechtelijk werd door het EHRM de deur opengezet voor 

verantwoordelijkheid van de internet service providers voor inhoud gecreëerd door derden 

maar verspreid via hun kanaal/medium; nuance hierbij is dat de uitspraak verwezen is naar de 

Grote Kamer bij het EHRM en in de toekomst mogelijk herzien zal worden. Desalniettemin zijn 

er op nationaal niveau ook instrumenten die tot verantwoordelijkheid van tussenpersonen 

leiden, namelijk de toepassing van het regime van drukpersmisdrijven op online 

drukpersmisdrijven leidt ertoe dat ook de getrapte aansprakelijk van toepassing is op deze 

online misdrijven. Concreet is er omtrent dit element nog heel wat onduidelijkheid en wordt 

vanuit verschillende belangenverenigingen, waaronder de ISPA en het CGKR, gepleit voor een 

duidelijk wettelijk kader en meer rechtszekerheid. In welke zin deze verantwoordelijkheid 

verder zal evolueren is nog onduidelijk, maar aangenomen kan worden dat er een kader zal 

moeten komen in de toekomst.  

Algemeen kan worden aangenomen dat België nog heel wat stappen te zetten heeft in de strijd 

tegen online hate speech. Het feit dat zij wel reeds bepalingen heeft die de strafbaarstelling 

ervan tot gevolg hebben, brengt evenwel geen efficiëntie met zich mee. In het Belgisch kader 

is er dan ook nog zeer veel ruimte voor verbetering. Naast het in overeenstemming brengen 

met het Europees kader, dient België ook werk te maken van de verbetering van de coherentie 

en consistentie tussen de verschillende Belgische bepalingen.  

In de huidige regelgeving wordt online hate speech ondergebracht onder verschillende 

bepalingen en verschillende misdrijven volgend uit de Grondwet, het Strafwetboek, de Anti-

Racismewet, de Anti-Discriminatiewet en de Negationismewet. Elk van deze bepalingen kent 

een eigen toepassingsgebied en een eigen strafmaat, waardoor eenzelfde uiting, afhankelijk 

van de kwalificatie, kan leiden tot straffen die variëren van feitelijke straffeloosheid tot 

gevangenisstraffen. Een dergelijke grote variatie, gecombineerd met onduidelijkheid omtrent 

de toepassing van de verschillende strafbepalingen, brengt een grote mate van inconsistentie 

en rechtsonzekerheid met zich mee. Het is dan ook wenselijk dat België op dit vlak 

veranderingen aanbrengt, waarbij voornamelijk gefocust dient te worden op het uitklaren van 

het toepassingsgebied van de bepalingen uit de Grondwet en het Strafwetboek.  

Wat betreft de bepaling uit de Grondwet is het onduidelijkheid of het ‘gunstregime’ van 

feitelijke straffeloosheid, die de pers geniet voor een aantal drukpersmisdrijven, ook 

toepasselijk is op de burger die zich journalist waant. Gezien de ratio van het regime, namelijk 

de bescherming van de persvrijheid, lijkt een dergelijke bescherming te verregaand en dient 

overwogen te worden om terug te gaan naar het doel van het regime. Hierbij zou men dan door 

het louter toepassen voor de pers, die gebonden zijn door deontologie, mogelijks het 

halsstarrig vasthouden aan de vereiste van geschrift, kunnen loslaten. Op die manier wordt de 

persvrijheid in een ruimere mate opnieuw beschermd, maar kan de burgerjournalist er geen 

misbruik van maken om hate speech te verspreiden. Op deze wijze zou meer duidelijkheid 
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gecreëerd kunnen worden omtrent het toepassingsgebied van het regime en de daaruit 

volgende bevoegdheid van de rechtbank. 

Wat betreft de kwalificatie ‘laster en eerroof’ die via internet sneller plaatsvindt, omwille van 

de verhoogde impact, dient meer duidelijkheid te worden gecreëerd omtrent de openbaarheid 

en de intentie van de vermeende dader om de rust van de persoon tot wie de uitlatingen gericht 

is. In de Belgische rechtspraak gaat men er van uit dat het internet het medium bij uitstek is om 

een zeer grote openbaarheid te creëren en dat uit het gebruik van het internet als medium 

meteen volgt dat met de bedoeling had om de rust van een persoon ernstig te verstoren. De 

vraag stelt zich hierbij of deze conclusie niet te snel gemaakt is, of mensen zich er wel degelijk 

bewust zijn welke verregaande implicaties een uitlating op het internet heeft. Hierbij rijst ook 

de vraag of uitlatingen op het internet automatisch een niet-aflatende gedraging met zich 

meebrengen. Een dergelijke redenering brengt immers verregaande gevolgen mee in de 

gevallen waarin er sprake is  van ‘laster en eerroof’. Verder verduidelijking of het creëren van 

een aparte strafbaarstelling van online hate speech, dringt zich op met het oog op 

rechtszekerheid.  

Hieruit kan met betrekking tot de mate waarin verbetering mogelijk is binnen het Belgische 

kader, aangenomen worden dat er nog zeer veel ruimte voor verbetering is. De voornaamste 

werkpunten die in deze thesis werden blootgelegd zijn: de ratificatie van het Aanvullend 

Protocol bij het Verdrag van Boedapest, de verbetering van de bestaande Belgische 

strafbepalingen en de creatie van een wettelijk kader voor de verantwoordelijkheid van ISPs. 

Mogelijke voorstellen werden gedaan met betrekking tot de verbetering van de 

strafbaarstelling van online hate speech, maar in de praktijk is verder uitgebreider onderzoek 

nodig om te komen tot een efficiënte strafbaarstelling van online hate speech.  
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