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Abstract 

Het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst zijn twee 

fundamentele rechten waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zeer veel 

belang aan hecht. In een democratische maatschappij, waarin pluralisme, tolerantie en 

ruimdenkendheid belangrijk zijn, moet elke burger zijn mening kunnen uiten. Maar bepaalde 

uitspraken stoten op protest omdat ze de religieuze gevoelens van bepaalde gelovigen of 

geloofsgemeenschappen schaden en zo de openbare orde verstoren. Om het recht op vrijheid van 

godsdienst te beschermen is er in verschillende landen onder meer de wetgeving op godslastering 

die het recht op vrijheid van meningsuiting beperkt. Dergelijke wetgeving wordt soms bekritiseerd 

omdat het geen rechtvaardige beperking van het recht op vrije meningsuiting zou zijn. Op deze 

discussie probeert deze studie een antwoord te bieden. Aan de hand van een literatuurstudie 

beschrijven we hoe zes Europese landen omgaan met godslastering in hun wetgeving en bij 

concrete rechtszaken. Veel landen hanteren andere wetgeving rond religieuze belediging of hate 

speech. Om te beoordelen of godslasteringswetgeving een legitieme beperking is van het recht op 

vrije meningsuiting gaan we dieper in op de visie van het EHRM op dergelijke zaken. Zij bestudeert 

de voorgelegde zaken steeds met behulp van een toetsingskader. Uit de besproken arresten blijkt 

de wetgeving en rechtspraak rond godslastering hieraan te voldoen. Er is echter geen eenduidig 

antwoord op de onderzoeksvraag. In elk arrest zijn de omstandigheden van de uiting anders. Dit 

beïnvloedt de beoordeling of een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting op basis 

van godslastering of andere wetgeving toelaatbaar is.   
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Inleiding 

Vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Dit recht staat centraal wegens haar 

belang in een democratische samenleving. Hier moet men zonder beperkingen opinies kunnen delen. 

We kunnen ons hier echter vragen bij stellen of dit wel effectief zo is.  

In 2012 bracht Nakoula Basseley Nakoula zijn film Innocence of Muslims uit. Er is geen eenduidigheid 

over of de film wel echt bestaat maar op YouTube is nog steeds een veertien minuten durende versie 

te vinden. In het fragment wordt Mohammed afgebeeld als een pedofiel, vrouwengek en oplichter. 

Als reactie hierop werden er in verschillende landen betogingen georganiseerd waarbij soms doden 

vielen. De filmmaker kon echter niet veroordeeld worden omdat de inhoud van de film niet in 

overtreding is met het Amerikaanse First Amendment (“Maker anti-islamfilm in cel”, 2012, 29 

september).  

Zeven jaar eerder publiceerde het Deense dagblad Jyllands-Posten 12 cartoons die de profeet 

Mohammed afbeelden. Ze veroorzaakten gevoelens van woede en verontwaardiging bij tal van 

moslims zowel in Westerse landen als in moslimlanden. In de weken na de publicatie evolueerden 

vreedzame protestacties tot bedreigingen, aanklachten, gewelddadige confrontaties en doden. Een 

twintigtal moslimorganisaties verenigden zich en klaagden de Jyllands-Posten aan wegens 

godslastering. De Deense officier van justitie verwierp de aanklacht (Laegaard, 2007, p. 486).  

In 1966 werd Gerard Reve aangeklaagd voor godslastering na de publicatie van zijn boek Nader tot u. 

In 1989 werd een fatwa uitgesproken over Salman Rushdie voor zijn roman The Satanic Verses. In 

2002 werd Nederland opgeschrikt door de moord op Pim Fortuyn na zijn kritische opmerkingen over 

de islam. Slechts twee jaar later werd Theo van Gogh op klaarlichte dag vermoord naar aanleiding 

van zijn film Submission. Zijn we dan wel zo vrij om te zeggen wat we willen als we denken? Zowel 

Theo van Gogh, Gerard Reve en Jyllands-Posten werden aangeklaagd voor godslastering.  

De wetgeving op godslastering is een van de middelen waarmee een staat het recht op vrijheid van 

meningsuiting kan beperken. Dit wordt gehanteerd ter bescherming van de religieuze gevoelens van 

gelovigen. Deze worden ook beschermd in het EVRM. Artikel 9 vrijwaart het recht op vrijheid van 

gedachte, geweten en godsdienst. Maar volgens critici leidt godslasteringswetgeving tot zelfcensuur 

en is het een bedreiging van het openbare debat in onze samenleving.  

Elke beperking op het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst moet voldoen aan voorwaarden opgesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de 
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Mens (EHRM). De onderzoeksvraag van deze bespreking is of beperkingen gelinkt aan godslastering 

strijdig zijn met de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

In het eerste deel gaan we op zoek naar de definitie van godslastering. De visies hierover zijn 

uiteenlopend. We breiden kort uit naar de strafbaarstelling ervan en enkele andere religieuze 

uitingsdelicten.  

In het tweede deel maken we een rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religieuze 

uitingsdelicten. We bestuderen zowel relevante wetgeving als rechtspraak. Dit onderzoek is een 

leidraad voor commerciële publicaties. Zij kunnen ook godsdienstige gevoelens schaden waardoor 

het wenselijk kan zijn deze te beperken. Dit komt in de besproken rechtspraak aan bod. De 

verhouding tussen kerk en staat heeft een invloed op deze wetgeving. We geven deze situatie 

algemeen weer. 

In het laatste deel gaan we dieper in op de onderzoeksvraag. Aan de hand van enkele arresten van 

het EHRM analyseren we hoe zij oordeelt over beperkingen van vrijheid van meningsuiting 

gefundeerd op godslastering. We weiden kort uit over de visie van ander organen van de Raad van 

Europa omtrent godslastering. Deze studie beperkt zich tot de verhouding van het EVRM tot 

godslastering. Er is niet ingegaan op andere internationale en Europese verdragen die uiteraard ook 

van belang zijn. Evenmin werd er rekening gehouden met de differentiatie in de beleving van geloof 

tussen verschillende godsdiensten. We hebben de wetsbepalingen onderzocht als universele 

regelgeving die de individuele religies overstijgt. 
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DEEL 1: Situering 

Hoofdstuk 1: Blasfemie? 

1.1 Definitie 

Onderzoekers van het actuele onderzoeksthema ‘godslastering’ worden bij elke nieuwe studie 

geconfronteerd met een probleem. Hoe wordt blasfemie gedefinieerd? Een eenduidige definitie 

geven van blasfemie of godslasterende uitingen is niet gemakkelijk. Een godslasterende uiting kan 

geschreven, visueel of verbaal zijn. Zowel vroeger als nu wordt het gerelateerd aan ketterij hoewel 

dat niet hetzelfde is. In tegenstelling tot ketterij is godslastering een begrip om tegenstrijdige 

overtuigingen te omschrijven. De definitie is veranderlijk en niet eenduidig. Ze is kneedbaar (Nash, 

2008, p. 393 & 395).  

Hassan (2010, p. 121) verklaart dat blasfemie een afleiding is van het Griekse woord voor ‘kwaad 

spreken’. Het verwijst onder andere naar alle daden van verbale belediging tegen heilige waarden (in 

het jodendom en christendom) en verraad tegen God. Binnen katholieke kringen wordt het 

omschreven als een zonde: elke verwensing of beschuldiging geuit tegen God. Andere auteurs 

hanteren volgende definities. Pringle beschrijft het als het toebrengen van schade aan een gelovige. 

Volgens sommigen is het een misdrijf ten opzichte van God. De gevolgen van deze daad zullen later 

blijken in de wereld en door God. Brady daarentegen ziet het als een daad van ontkenning. Rutland 

veronderstelt dat het juist de religieuze extremisten zijn die blasfemie plegen. Zij zetten aan tot haat 

en geweld in tegenstelling tot agnostici en atheïsten (Coleman & White, 2006, p. 5). Theologische 

benaderingen houden het simpel en definiëren het als ‘boosaardig spreken over God of zijn 

waardigheid’ (Meijers, 2007, p. 2). 

Nog mogelijke definities zijn: ‘een schending van de eer van God, die in publiek geuite of verkondigde 

woorden, daden en gedachten tot uitdrukking komt. Het kan dus zowel van verbale als van niet-

verbale aard zijn, zij kan symbolisch en ook esthetisch plaatsvinden’ (van Stokkom, Sackers & Wils, 

2007, p. 35) of een respectloze houding ten opzichte van het christendom (Coleman & White, 2006, 

p. 4). 

In de rechtszaak Whitehouse t. Lemon (cfr. infra) beschouwde rechter King-Hamilton het misdrijf 

godslastering als volgt:  

‘In my judgment, therefore, the offence of blasphemous libel today occurs when there is published 

anything concerning God, Christ or the Christian religion in terms so scurrilous, abusive or offensive as 



 

14 

 

to outrage the feelings of any member of or sympathizer with the Christian religion and would tend to 

lead to a breach of the peace’ (Dartevelle, Denis & Robyn, 1993, p. 95). 

Mevr. Whitehouse, de aanklaagster, had haar eigen visie over godslastering. Zij is van mening dat de 

wet op godslastering enkel de gevoelens van gelovigen beschermt en niet de openbare orde. Een 

niet-gelovige heeft geen religieuze gevoelens dus deze kunnen volgens haar niet gekrenkt worden 

(Pringle, 2006, p. 37-38).  

Wat heilig is voor een gelovige is dan weer niet heilig voor een niet-gelovige (St. John, 2006, p. 180). 

Wat heilig is voor het ene geloof is dit niet automatisch voor een ander. Voor hen kan het zelfs 

heiligschennis zijn (Coleman & White, 2006, p. 1). Als gevolg daarvan is het nodig om in onze 

multiculturele samenleving vast te stellen wat heilig is voor elk zodat we met wederzijds respect 

kunnen leven (Brady, 2006, p. 43). Elke religie hecht een andere waarde en betekenis aan 

godslastering. In de Koran en de Bijbel wordt het beschreven als een zwaar misdrijf dat bestraft 

wordt met de doodstraf. Volgens het Oude Testament doe je aan godslastering wanneer het 

christelijk geloof veracht wordt en God bespot wordt. Bij de vermelding van God verwijst men in het 

christendom naar de Heilige Drievuldigheid. Godslastering kan indirect gepleegd worden door 

personen binnen een religieuze context te beledigen zoals Maria of de apostelen (Meijers, 2007, p. 2-

3). Wat wel als overtreding terug te vinden is in de Islamitische religieuze wet is het volgende: elke 

belediging van Allah, de profeet Mohammed of een andere heilige figuur is een overtreding. De 

profeet Mohammed afbeelden wordt door de islam als een ernstige daad van blasfemie beschouwd 

die de Koran bestraft met de dood (Post, 2007, p. 72). Volgens de islam is blasfemie ‘any verbal 

expression that gives grounds for suspicion of apostasy (geloofsafval)’ (Hassan, 2006, p. 122).  

Het zwaartepunt ligt eerder op de manier waarop een uitspraak wordt gedaan dan door wat erin 

wordt gezegd. Door een uitspraak beheerst en respectabel te uiten kunnen zelfs delicate uitspraken 

aanvaard worden. Een beledigende en spottende toon daarentegen heeft een ander effect. 

Dergelijke uiting wordt onmiddellijk opgevat als aanvallend, ongeacht de inhoud of het blasfemische 

karakter (Pringle, 2006, p. 37-38).  

1.2 Strafbaarstelling 

De Roo (1970, p. 23-39) geeft vier redenen aan waarom godslastering strafbaar gesteld wordt. Ten 

eerste om de persoon of de eer van God te beschermen. De mogelijkheid om de godsdienstige 

gevoelens van een individu te kwetsen en de bescherming van deze gevoelens is een tweede reden. 

Dit argument is gebaseerd op de Gefühlsschutztheorie. Volgens deze theorie moeten de 

godsdienstige gevoelens van gelovigen beschermd worden. Godslastering, in het bijzonder in het 
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openbaar, leidt tot ergernis wat gelijkend is aan de krenking van gevoelens. Ten derde moet een 

godsdienst beschermd worden als iets dat deel uitmaakt van onze cultuur. De nadruk ligt op 

godsdienst als gemeenschappelijk bezit en niet als overtuiging van een enkeling. Aan de hand van 

godsdienst wordt er rust en orde in de staat gecreëerd en behouden. Godsdienst is van staatsbelang. 

Binnen het maatschappelijk leven wordt godsdienst als een belangrijke cultuurfactor gezien die 

bescherming geniet. Het vaakst aangehaalde argument is de bescherming van de openbare orde van 

een staat. In de moderne samenleving heeft elke burger een bepaalde godsdienst- en 

gewetensvrijheid. Het is dan ook belangrijk om te controleren dat niemand deze vrijheid misbruikt. 

Een laatste argument voor de strafbaarstelling van blasfemie is de vrijheid van religie als rechtsgoed. 

Zo goed als alle moderne staten waarborgen dit in hun grondwet. Hieronder valt niet alleen vrije 

keuze van godsdienst maar ook de bescherming ervan, zoals de beteugeling van de verstoring van 

een eredienst, het beschadigen en beschimpen van de kerkgebouwen of andere godsdienstige 

voorwerpen.  

van Stokkom e.a. (2007, p. 65-66) voegen hier het argument ‘rechtsgelijkheid’ aan toe. Religieuze 

gemeenschappen kunnen vervolgd worden voor kwetsende uitspraken, maar ze moeten er ook 

tegen beschermd worden. Dit beginsel veroorzaakt dan weer een onderscheid tussen gelovigen en 

niet-gelovigen.  

Ook Meijers haalt deze argumenten aan: in het belang van de staat, de openbare orde, de 

godsdienstvrijheid en ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Alhoewel het eerste aspect 

enkel een rol speelt wanneer er een staatsgodsdienst is. Door het secularisatieprincipe is er geen link 

meer tussen kerk en staat. Voor de openbare orde wil men zowel onrust elimineren maar ieders 

rechten (o.a. godsdienstvrijheid) vrijwaren (Meijers, 2007, p. 11-13).  

Sinds de verlichting daalt het aantal veroordelingen op basis van blasfemie. De laatste jaren zijn er in 

de meeste Europese staten zelfs geen vervolgingen meer vastgesteld. Velen zijn van oordeel dat het 

verbod op blasfemie in de hedendaagse samenleving onnodig is. Het christendom blijkt een harde 

huid te hebben en heeft geen wettelijke strafbepalingen nodig ter bescherming. In sterk gelovige 

kringen volgt men dit uitgangspunt niet en zeker niet in de Islam.  

1.3 Andere religieuze delicten 

Blasfemie komt nog als misdrijf voor in het strafrecht van een zevental Europese landen (Oostenrijk, 

Denemarken, Finland, Griekenland, Italië, Liechtenstein en San Marino) (Venice Commission, 2010, p. 

19). Deze en andere landen hebben daarnaast nog andere bepalingen die religieuze uitingsdelicten 

bestraffen. We maken een onderscheid tussen religiedelicten en religieuze uitingsdelicten. Het 
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schenden van en het beschimpen van voorwerpen van een eredienst of het belemmeren van de 

uitvoering van een eredienst zijn religiedelicten.  

Godslastering, negationisme, religieuze belediging en het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld 

op basis van religie zijn religieuze uitingsdelicten. Er zijn drie keer zo veel landen die religieuze 

belediging bestraffen in vergelijking met blasfemie: Andorra, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 

Finland, Griekenland, Ijsland, Italië, Kroatië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, 

Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Er is geen officiële definitie van 

religieuze belediging. Het kan omschreven worden als een belediging wegens het behoren tot een 

religie of belediging van religieuze gevoelens. (Venice Commission, 2010, p. 19-21). Het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) definieert hate speech als: 

‘any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 

hostility or violence’.1 Volgens het Ministercomité van de Raad van Europa is het elke vorm van 

expressie die vreemdelingenhaat, rassenhaat, antisemitisme en andere vormen van haat door 

intolerantie, agressiviteit of discriminatie van anderen verspreid, promoot of rechtvaardigt (Venice 

Commission, 2010, p. 20). 

1.4 Conclusie 

Bij de verklaring van de term godslastering werden slechts een paar van de honderden definities 

aangehaald. Ondanks de uiteenlopende visies hebben de meeste minstens één gemeenschappelijk 

kenmerk. Het gaat om een publiek geuite belediging ten opzichte van anderen (St. John, 2006, p. 

179). Wij sluiten ons aan bij volgende definitie: ‘een schending van de eer van God, die in publiek 

geuite of verkondigde woorden, daden en gedachten tot uitdrukking komt’. Dit kan op een verbale, 

niet-verbale, symbolische of esthetische manier gedaan worden (van Stokkom e.a., 2007, p. 35).  

Volgens de definitie van godslastering wordt de bescherming van de godspersoon en diens eer 

beschouwd als de belangrijkste reden voor de bestraffing van blasfemie. Is dit in de hedendaagse 

samenleving nog steeds zo belangrijk of zijn de meningen daarover veranderd? Slechts een paar 

landen hebben nog blasfemiewetgeving. In het volgende deel onderzoeken we hoe zes Europese 

landen dit delict of andere religieuze uitingsdelicten aanpakken.   

                                                           

1 Deze definitie is terug te vinden in artikel 20 §2 dat aanzetten tot religieuze haat die discriminatie, 

vijandigheid of geweld veroorzaakt begrenst. Zie bijlage 7. 
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Deel 2: Rechtsvergelijkende excursies 

In deel 2 analyseren en vergelijken we de relevante wetgeving en de toepassing daarvan omtrent 

godslastering van zes Europese landen: België, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Turkije en het 

Verenigd Koninkrijk. Ze zijn allen lid van de Raad van Europa. Dit betekent dat ze geëngageerd zijn 

om het EVRM na te leven en de rechtspraak van het EHRM als norm te hanteren. Daarnaast zijn alle 

landen, met uitzondering van Turkije, lid van de Europese Unie. Turkije is kandidaat-lidstaat.  

Per land bestuderen we hoe het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

gewaarborgd zijn. Aanwezige godslasteringswetgeving wordt besproken en de bestraffing van andere 

religieuze uitingsdelicten wordt aangehaald.  

Het vrijwaren van godsdienstvrijheid is gelijktijdig opgekomen met het secularisatieproces binnen 

Europa. Er ontstond o.a. meer juridische gelijkheid tussen verschillende religies en een dominerende 

godsdienst werd afgeschaft als gevolg van het einde aan de controle van de staat over deze 

dominante religie. In de grondwet van elke staat, gebaseerd op artikel 9 EVRM, wordt een minimale 

scheiding van kerk en staat voorzien en mag de overheid zich niet te veel met godsdienstige kwesties 

inlaten. Wanneer een staat een bepaalde religieuze visie wel opdringt, komen zowel vrijheid van 

godsdienst als vrijheid van meningsuiting in het gedrang (Nieuwenhuis, 2004). Doorheen de jaren 

heeft elke staat een unieke verhouding tussen staat en kerk opgebouwd. Deze verhouding heeft een 

invloed op de wetgeving. Daarom geven we een summiere schets van deze relatie per land.  

Hoofdstuk 1: België 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

Vrijheid van meningsuiting wordt in België gewaarborgd door een aantal grondwetten. Artikel 19 en 

25 van de Grondwet (Gw.) zijn belangrijk voor deze analyse. Het eerste artikel biedt zowel 

bescherming voor de vrijheid van meningsuiting als de vrijheid van religie en eredienst. Artikels 20 en 

21 Gw. vullen het recht op vrijheid van godsdienst aan. Het eerste artikel weerhoudt een persoon 

ervan een ander te dwingen deel te nemen aan een ceremonie of rustdag. Artikel 21 Gw. verbiedt de 

staat zich te mengen in de benoeming en handelingen van de bedienaren en overheid van een 

religie. Artikel 25 Gw. richt zich specifiek op de vrijheid van de pers en media waardoor censuur nooit 

kan worden ingevoerd. Zie bijlage 1 voor de besproken wetgeving.  

Alhoewel de grondwet dit niet expliciet vermeldt zijn kerk en staat in België gescheiden. Er heerst 

een gematigde vorm van secularisme waarin de staat het religieuze pluralisme ondersteunt ter 

vrijwaring van het recht op vrijheid van eredienst. De staat heeft hierin twee uitgangspunten, 
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namelijk vrijheid en ondersteuning. Zoals eerder vermeld wordt godsdienstvrijheid vastgelegd in de 

grondwet. Maar aan de andere kant voorziet de Belgische staat in de verloning en huizing van de 

bedienaars van de erediensten. Religies en andere geloofsovertuigingen die erkend zijn door de staat 

ondervinden meerdere voordelen. Ze ontvangen bijvoorbeeld subsidies (Franken & Loobuyck, 2010, 

p. 2-4). 

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

België heeft geen specifieke wetgeving omtrent godslastering. De term staat wel beschreven in Les 

Pandectes Belges van 1884. Alhoewel de canonisten het als een zeer serieuze daad beschouwen is 

het niet de taak van de staat om schade gedaan aan God te bestraffen aangezien men niet kan 

bepalen wat blasfemie juist inhoudt. Volgens de Belgische staat is het onmogelijk om een universele 

definitie te geven zonder een onderscheid te maken tussen verschillende religies (Dartevelle e.a., 

1993, p. 111-114).  

In het Belgische Strafwetboek zijn wel enkele religiedelicten terug te vinden met meerdere 

strafbaarstellingen waardoor heilige objecten of personen wel beschermd zijn. De artikels zijn te 

vinden onder hoofdstuk 1, Wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten, titel II: 

Misdaden en wanbedrijven die door de grondwet gewaarborgde rechten schenden. Ze worden allen 

bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.  

Artikel 142 van het Strafwetboek (Sw.) bestraft het gewelddadig dwingen of verhinderen van 

personen om een eredienst uit te voeren, bij te wonen en godsdienstige feestdagen of rustdagen te 

vieren. Indien de gegriefde persoon in een kwetsbare toestand verkeerde verzwaart de strafmaat. 

Artikel 143 Sw. veroordeelt het onderbreken of verhinderen van een eredienst. Artikel 144 Sw. is 

specifiek gericht op de voorwerpen van een eredienst. Het bespotten of beschimpen van deze 

voorwerpen is niet toegelaten. Het gaat niet om het tastbare aspect van deze voorwerpen maar wel 

over de religieuze waarde ervan. Blasfemische daden probeert men via deze wet te bestraffen want 

enkel in dergelijke gevallen is er sprake van godslastering volgens het Belgisch recht. Alhoewel het 

geen zelfstandig delict is in België is vervolging van godslastering via artikel 144 Sw. in het verleden 

een paar keer gelukt (van Stokkom e.a., 2007, p. 153). De artikels 145 en 146 Sw. bestraffen het 

verhinderen van een bedienaar van de eredienst in de uitvoering van zijn ambt. Indien dit met 

geweld wordt gedaan met als gevolg ernstige lichamelijke schade wordt de straf verzwaard. 

(Godsdienst)discriminatie wordt in België niet getolereerd. De artikels 10 en 11 Gw. bepalen dat er 

geen onderscheid is tussen de Belgen. De ‘wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden’ (de antiracismewet) is op 30 juli 1981 van kracht geworden. Op 25 
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februari 2003 werd de antidiscriminatiewet opgesteld. Deze wet definieert discriminatie. Onder 

andere geloof en levensbeschouwing worden als redenen hiervoor erkend. In 2007 vond er een 

wijziging plaats in deze wetgeving. De Belgische wetgeving bleek niet in overeenstemming te zijn met 

het Europeesrechtelijk kader. Momenteel gelden er drie wetten in de Belgische 

antidiscriminatiewetgeving: de antiracismewet, de algemene antidiscriminatiewet en de genderwet. 

De algemene antidiscriminatiewet vervangt die van 25 februari 2003 en bestraft het publiekelijk 

aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op basis van onder andere geloof en levensbeschouwing. 

De in 2007 aangepaste antiracismewet spitst zich toe op publiekelijke uitingen die aanzetten tot 

racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie (Voorhoof, Valcke & Cannie, 2011, p. 101-104, 117-

118). Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding definieert op haar website 

‘geloof en levensbeschouwing’: ‘die overtuigingen die raken aan de vraag naar het al dan niet 

bestaan van een godheid. Levensbeschouwingen als het atheïsme, het agnosticisme of de 

vrijzinnigheid vallen hier dus ook onder’ (www.diversiteit.be). De huidige antiracisme- en 

antidiscriminatiewet strookt met het gewaarborgde recht van vrijheid van expressie in de Belgische 

grondwet en artikel 10 EVRM (Voorhoof e.a., 2011, p. 105-106).  

1.3 Rechtspraak 

Aangezien er in België nooit een blasfemiewetgeving is geweest zijn hiervoor geen veroordelingen 

terug te vinden. Toch hield dit partijen niet tegen om door middel van artikel 144 Sw. op te treden 

tegen het godslasterlijke karakter van sommige uitingen.  

1.3.1 De tentoonstelling Irrelegia 

In 2002 diende vzw België en Christenheid een klacht in wegens godslastering en het beledigen van 

gelovigen. Pastoor Marc Scheerens had toestemming gegeven aan de heer Wodek, de organisator 

van de tentoonstelling Irreligia, om in zijn kerk tentoon te stellen. Voor de tentoonstelling 

verwerkten een aantal Poolse kunstenaars hun kritiek op het katholieke geloof in hun artistiek werk, 

bv. een madonna die muntgeld weende (van Stokkom e.a., 2007, p. 146). Als onderdeel van de 

tentoonstelling werd er een modeshow georganiseerd in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in 

Jette. De modellen waren halfnaakt. De Brusselse raadkamer verwierp verdere vervolging van de 

pastoor en de organisator omdat er geen sprake was van heiligschennis zoals voorzien in artikel 144 

Sw. (“Christelijke vereniging in beroep tegen blasfemie”, 2005, 19 december).  

http://www.diversiteit.be/
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1.3.2 De affiche van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen 

Drie jaar later trad vzw België en Christenheid weer op. In oktober 2005 protesteerde de vzw voor de 

deuren waar de voorstelling van het stuk Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen van KVS in première ging. 

Ze vonden de affiche godslasterlijk. Daarop stond een allochtone maagd Maria met ontblote borst en 

een baby in de ene hand en blikje sardines in de andere afgebeeld. Het ging de vzw om de eer van de 

Heilige Maagd. Het is respectloos om haar op dergelijke manier (ontbloot) af te beelden (Sels, 2005, 

31 oktober).  

Vrijheid van meningsuiting en religie zijn nog steeds een punt op de politieke agenda. In 2006 

werden er twee resoluties ingediend bij het Vlaams Parlement naar aanleiding van de Deense 

Mohammed Cartoons (cfr. infra). In de eerste werd het Parlement gevraagd vrijheid van 

meningsuiting als fundamenteel recht te herbevestigen en om steun te betuigen aan het Deense volk 

en overheid (Voorstel van resolutie betreffende het bevestigen van de vrijheid van meningsuiting en 

het betuigen van steun aan Denemarken, 3 februari 2006). Ze werd verworpen in de plenaire 

vergadering. Op 8 februari werd de tweede ingediend en aangenomen ter bevestiging van het recht 

op vrije meningsuiting en respect en tolerantie voor de individuele geloofs- en/of filosofische 

overtuiging (Voorstel van resolutie betreffende het bevestigen van het recht op vrije meningsuiting 

en respect en tolerantie voor de individuele geloofs- en/of filosofische overtuiging, 8 februari 2006). 

Gelijkheid tussen religies en geloofsovertuigingen is in theorie voorzien in België. In de sociale 

maatschappij wordt dit echter niet door iedereen zo ervaren. In februari 2013 werd de resolutie 

tegen islamofobie van Bert Anciaux besproken in de senaat. Hij neemt dit fenomeen in stijgende 

trend waar in onze maatschappij. Hij formuleerde acht criteria waaraan voldaan moet worden om 

iets als islamofoob te definiëren. Het is zijn doel om negatieve beeldvorming over en de discriminatie 

en racisme ten opzichte van de islam te stoppen. Critici menen dat deze resolutie een nieuwe basis is 

voor een wet op godslastering. Verkondigen dat de islam ‘seksistisch, gewelddadig of irrationeel’ is 

zou tot vervolging leiden (Vander Taelen, 2013, p. 61). De resolutie wordt momenteel besproken.   
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Hoofdstuk 2: Denemarken 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

Recht op vrijheid van meningsuiting wordt niet expliciet aangehaald in de Deense wetgeving. 

Hiervoor verwijzen we naar twee artikels uit de Deense grondwet. Artikel 77 Gw. geeft iedereen, 

inclusief de pers, de toestemming zijn ideeën gesproken, geschreven of afgebeeld uit te drukken 

zonder enige vorm van censuur. Dit artikel moet geïnterpreteerd worden in lijn met artikel 10 EVRM. 

Artikel 70 Gw. verwijst naar de burgerlijke en politieke rechten2 die iedereen onvoorwaardelijk heeft, 

inclusief vrijheid van expressie.  

Denemarken heeft nog steeds een officiële staatsgodsdienst: de Evangelisch Lutherse Kerk van 

Denemarken (artikel 4 Gw.). Ondanks deze staatsgodsdienst geniet iedereen van het recht op 

vrijheid van godsdienst zoals bepaald in artikel 67 van de Deense Grondwet. Zolang men geen 

bedreiging vormt voor de openbare orde mag iedereen vrij gemeenschappen vormen die samen 

eenzelfde God aanbidden. Weerom bevestigt artikel 70 Gw. dit door te verwijzen naar ieders 

burgerlijke en politieke rechten die algemeen gelden ongeacht geloof of levensovertuiging. Artikel 71 

Gw. verzekert dat een religieuze overtuiging geen reden is om iemands vrijheid te beperken. Zie 

bijlage 2 voor de besproken wetgeving. 

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

In tegenstelling tot België staat blasfemie wel in het Deense Strafwetboek. Dit dateert uit 1930. 

Onder blasfemie verstaat men hier het publiekelijk vernederen of beledigen van een wettelijk erkend 

geloof of de eerbiediging ervan. Men kan hiervoor maximum vier maanden gevangenisstraf krijgen 

(artikel 140 Sw.).  

                                                           

2 Deze worden gewaarborgd in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Artikel 

18 van dit verdrag van de Verenigde Naties geeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst en 

artikel 19 het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens dat ook beide rechten waarborgt (artikel 18 en 19), alsook het Charter of Fundamental 

Rights of the European Union (artikel 10 en 11). De International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination (1965) waarborgt het recht op vrijheid van religie en geloofsovertuiging en vrijheid van 

meningsuiting in artikel 5. Zie bijlage 7. 
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Deze blasfemiewetgeving is gebaseerd op de originele bepaling uit het wetboek van 1866. 

Oorspronkelijk wou men die al in 1923 schrappen bij het opstellen van een nieuw strafwetboek. Zelfs 

de partijen waarvan de religieuze gevoelens beschermd zouden worden achtten het toen niet nodig 

om blasfemische uitspraken te bestraffen. Dit zag men als een absurditeit en de publieke reacties op 

een mogelijke uiting zijn een veel effectievere straf. Dit voorstel werd echter afgewezen en in 1930 

nam men de godslasteringswet op in het wetboek van strafrecht. Deze daad moest bestraft worden 

hoofdzakelijk ter bescherming van de maatschappij en de openbare rust. Op de laatste plaats 

kwamen de religieuze gevoelens van de bevolking. Zij hadden geen prioriteit. Reeds verscheidene 

keren is er onderzoek gedaan naar en zijn er voorstellen gedaan tot afschaffing van dit misdrijf. In 

1973 beargumenteerde de toenmalige Minister van Justitie dat de publieke afkeer die het misdrijf 

met zich meebrengt een voldoende rechtmatige straf is. Slechts drie keer is er overgegaan tot 

vervolging op grond van dit artikel. In 2004 spoorde men opnieuw aan tot afschaffing met als 

argumenten de gedateerdheid van het artikel en de voldoende bescherming die andere wetten 

bieden. Daarnaast wordt dit verbod niet meer correct gebruikt. Oorspronkelijk beschermde het de 

openbare orde en niet dat waarvoor het nu gehanteerd wordt: de religieuze gevoelens van gelovigen 

(Venice Commission, 2010, p.246-249).  

Artikel 266.b Sw. bestraft het publiekelijk verspreiden van informatie of meningen gebaseerd op ras, 

huidskleur, religie, etc. waardoor een groep van de samenleving zich bedreigd voelt. Met groep 

wordt er o.a. gerefereerd naar personen die samen horen wegens hun religieuze overtuiging. Deze 

sectie is gericht op hate speech. Dit doen in de vorm van propaganda verzwaart de omstandigheden. 

Een haatdragende uitspraak over een religie bleek volgens de rechter ook enkele keren binnen dit 

artikel te vallen. Dit artikel werd opgesteld nadat bleek dat artikel 267 Sw. niet volstond ter 

bescherming van groepen in de samenleving. Artikel 267 Sw. biedt bescherming tegen beledigende 

en lasterlijke uitspraken. In de Deense rechtspraak wordt religieuze belediging niet vaak gebruikt. Dit 

omdat net zoals in 1930 de nadruk ligt op de bescherming van concrete waarnemingen zoals de 

openbare orde maar geen ideeën of gevoelens. Ook artikel 266.b roept vragen op. Geen hervorming 

maar wel een effectiever gebruik van artikel 266.b is noodzakelijk. Het moet vaker en op een 

uniforme wijze gehanteerd worden. 

Voor deze artikels moet er bij de overtreder een duidelijke intentie waargenomen worden om hem 

schuldig te kunnen bevinden. Er moet aan elk aspect van het artikel voldaan worden. De uitspraak op 

zich moet ernstig genoeg zijn om serieus genomen te worden. Men beoordeelt objectief of deze wel 

degelijk een bepaalde groep inferieur laat blijken. Het is moeilijk dit objectief te beoordelen, 
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waardoor men dit probeert af te leiden uit het motief achter de uiting (Venice Commission, 2010, p. 

252-255).  

1.3 Rechtspraak  

Sinds 1930 is er bij drie zaken overgegaan tot vervolging. Twee vervolgingen leidden tot een 

veroordeling. De derde is vrijgesproken. In 1938 publiceerden vier mannen posters met een 

antisemitisch karakter. Zij werden beschuldigd op grond van artikel 140 Sw. Moest deze zaak nu 

voorkomen zou men opteren voor artikel 266.b. In 1946 verkleedde een man zich als priester. Samen 

met zijn partner voerde hij een toneeltje op waarin ze een pop doopten. Hij werd beschuldigd van 

blasfemie. De derde zaak speelde zich af in 1971. Deze beschuldigden werden vrijgesproken. Twee 

werknemers van de Danish National Broadcasting Company zonden een lied uit, waarvan de tekst 

blijkbaar een blasfemisch karakter had. Daarom werden ze beschuldigd van blasfemie. De rechter 

sprak hen vrij omdat het volgens hem bijdroeg tot het maatschappelijk debat over religie (Venice 

Commission, 2010, p. 253). Het EHRM houdt ook rekening met een belang van een uiting voor het 

maatschappelijk debat (cfr. infra). 

Er wordt vaker beroep gedaan op artikel 266.b. Deze leidt vaker tot veroordeling. Van de 23 zaken 

die tussen 2001 en 2003 behandeld werden waren tien rechtszaken gelinkt aan uitspraken door 

politici, ondanks dat hun uitspraken in functie van politiek debat meer vrijheid krijgen (cfr. infra). In 

21 gevallen is de rechtbank overgegaan tot vervolging (Venice Commission, 2010, p. 254).  

1.3.1 De Mohammed-cartoons 

De meest recente en besproken zaak in Denemarken is de publicatie van het artikel The Face of 

Muhammed van de Deense krant Jyllands-Posten dat vergezeld werd door 12 cartoons van de 

profeet Mohammed. Het dagblad publiceerde ze op 30 september 2005 om maatschappelijk 

bewustzijn te creëren rond de toenemende zelfcensuur rond de islam in Denemarken en andere 

landen. Ze probeerde het belang aan te tonen van het recht op vrijheid van meningsuiting. 

Verschillende moslimorganisaties dienden klacht in op basis van artikel 140, 266.b en 267 Sw. De 

regionale openbare aanklager bekeek deze zaak vanuit het oogpunt dat vrijheid van expressie 

primeert maar wel ingeperkt kan worden ter behoud van andere fundamentele mensenrechten. 

Volgens hem was het artikel een bijdrage aan het publieke debat. In dit geval geniet de journalistieke 

wereld meer vrijheid. Deze benadering strookt met die van het EHRM (cfr. infra). 

De directeur van het Openbaar Ministerie volgde het oordeel van de openbare aanklager. Hij 

interpreteerde artikel 140 Sw. zeer nauwkeurig aangezien het ging om een beperking van vrijheid 
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van expressie. De veronderstelde belediging is gemaakt aan het adres van de profeet Mohammed 

dus kan er met andere woorden geen aanspraak gemaakt worden op dit artikel dat enkel van 

toepassing is na een belediging gericht naar het Godspersoon zelf. De directeur plaatste de 

karikaturen in de huidige Deense samenleving waarin een beledigende mening tijdens debat meestal 

aanvaard is. Bovendien wordt artikel 140 Sw. vooral gebruikt bij ernstige misdrijven aangaande 

godsdienstige overtuigingen waardoor men er zelden aanspraak op maakt. Hij merkte ook op dat er 

in het artikel passend bij de cartoons verwezen wordt naar ‘sommige’ moslims en niet naar moslims 

in het algemeen. Aangezien enkel Mohammed afgebeeld wordt kan niet gezegd worden dat dit 

refereert naar alle moslims. Niet alle moslims worden afgebeeld als een terrorist of misdadiger. 

Alhoewel de cartoons een publieke uiting zijn hebben ze op zich geen smalend karakter waardoor 

vervolging op basis van sectie 266.b Sw. werd gestaakt (Venice Commission, 2010, p. 258-260; 

Jakobsen, 2006).  
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Hoofdstuk 3: Frankrijk 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

Vrijheid van gedachte en geweten en vrijheid van expressie zijn twee rechten die de Franse overheid 

nauw aan het hart liggen in haar seculiere staat. De staat bemoeit zich hier niet mee behalve als ze 

de publieke orde schaden. Deze rechten worden respectievelijk gegarandeerd in de artikels 10 en 11 

van la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. De Loi sur la liberté de la 

presse du 29 juillet 1881 benadrukt in artikel 1 de vrijheid van de pers. Zie bijlage 2 voor de 

besproken wetgeving. 

Sinds 1905 zijn kerk en staat officieel gescheiden in Frankrijk met de invoering van Loi de séparation 

des Églises et de l’État van 9 december 1905. In Frankrijk wordt het secularisatieprincipe omschreven 

als la laïcité. Dit betekent dat alle overtuigingen worden gerespecteerd en er geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen de burgers wegens hun ras of religie. In Frankrijk komt dit er op neer dat de 

publieke ruimtes (openbare diensten en locaties, scholen en op het werk) godsdienstneutraal zijn. 

Eender welke openbare uiting van godsdienst is ongewenst (Janssen, 2008, p. 109-111). 

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

Uitgezonderd de hooggerechtshoven van de regio’s Elzas en Moselle heeft Frankrijk geen specifieke 

wetgeving omtrent blasfemie. Daar is het publiekelijk lasteren van God een misdrijf. De artikels 166 

en 167 Sw., gebaseerd op het Duitse Strafwetboek van 1871, bestraffen respectievelijk het beledigen 

van God, een christelijke benaming, een religieuze gemeenschap of hun ceremonies en het 

verhinderen van een persoon bij het beleven van zijn geloof of het verstoren van een religieuze 

ceremonie. Bij overtreding riskeert men een celstraf. Alhoewel deze wetten nog steeds van kracht 

zijn, vinden we geen veroordelingen op basis hiervan terug (Venice Commission, 2010, p. 261).  

Tot in 1791 werd blasfemie als misdrijf bestempeld in de Franse wetgeving. Sinds dan streeft de staat 

het secularisatieprincipe na waar het misdrijf blasfemie niet bij past. Daarom wordt een wetsvoorstel 

om ‘beledigende woorden en daden tegen alle religies strafbaar te stellen en/of de banalisering van 

blasfemie door middel van karikaturen te verbieden’ momenteel onderzocht door een speciale 

commissie (Janssen, 2008, p. 111). Dit voorstel werd ingediend na de Deense cartoonrel maar strookt 

niet met de strikte scheiding van kerk en staat in Frankrijk. Binnen het laïcisme is het onderscheid 

tussen godslastering en belediging duidelijk. Blasfemie bestaat, onafhankelijk van de openbaarheid. 

Een uitspraak die gevolgen heeft door ze in het openbaar te stellen, maakt het een belediging 

(Janssen, 2008, p. 109-111).  
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In de Franse wetgeving staan een aantal criminele feiten waarvan religie en ras enkele mogelijke 

grondwaarden zijn. Het aanzetten tot discriminatie en laster in private kringen (artikel R.625-7.1 Sw.), 

het publiekelijk beledigen in private kringen (artikel R.624-4 Sw.), het belasteren in private kringen 

(artikel R.624-3 Sw.) en het geweld aandoen (artikel 222-13 en 222-12 Sw.) op grond van het 

behoren tot een religie wordt hierdoor bestraft. De wet van 29 juli 1881 over de vrijheid van de pers 

bevat ook deze bepalingen na een aanpassing ingevoerd door de wet van 1 juli 1972. Iedereen die op 

grond van religie beledigt (Sectie 23, 29, 33 Act of 29 july 1881), belastert (Sectie 23, 32, 42 wet van 

29 juli 1881) en aanzet tot discriminatie in het openbaar (Sectie 24 wet van 29 juli 1881) wordt 

gestraft. De straf op het maken van dergelijke uitingen in het openbaar ligt hoger. Indien men 

criminele uitingen die door het Strafwetboek afgekeurd worden enkel openbaar maakt wordt men 

als medeplichtige behandeld. Al deze misdrijven worden bestraft met een geldboete (Venice 

Commission, 2010, p. 164-168 & 261 & 265).  

In Frankrijk wordt er eerst een algemene overtreding vastgesteld. Dit kan gaan om discriminatie, 

laster, belediging of geweldpleging. De intentie om dit te doen moet vastgesteld worden. De 

omstandigheden die aan de basis daarvan liggen, bijvoorbeeld religie, nationaliteit of ras, worden 

daarna vastgesteld en verzwaren de daad (artikel 132-76 Sw.). Frankrijk hecht enorm veel belang aan 

een goede balans tussen gelijkheid, secularisatie en vrijheid van geweten. Secularisatie betekent dat 

er kritiek mag gegeven worden op een religie, maar de kwetsende opmerkingen die een impact 

hebben op anderen niet. Dit schaadt hun recht op geweten wanneer deze niet passen binnen het 

recht van vrijheid van expressie. Enkel indien voorzien bij wet kan dit principieel recht beperkt 

worden. Dit is het geval bij discriminerend, beledigend of lasterend gedrag of het uiten van dergelijke 

uitspraken. Het vaststellen van zo’n daad zonder dat deze schade berokkent is voldoende voor een 

veroordeling. Net zoals in België is het niet toegelaten personen te belemmeren in het beleven van 

hun godsdienst en het deel uitmaken van een religieuze gemeenschap of een religieuze dienst te 

verstoren (Artikels 31-33 wet van 9 december 1905) (Venice Commission, 2010, p. 167 & 262-263 & 

265). 

1.3 Rechtspraak 

Net zoals in België wordt blasfemie niet als misdrijf beschouwd in Frankrijk. Er is geen veroordeling 

terug te vinden. De minister van justitie neemt wel een stijging waar in het aantal klachten omtrent 

discriminatie, inclusief die op grond van religie. De meeste worden ingediend door het grote aantal 

religieuze en antiracistische belangenorganisaties (Janssen, 2008, p. 111).  
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1.3.1 De affiche van Ave Maria 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onnodig grievende en niet onnodig grievende uitspraken. 

We spreken van onnodig grievend wanneer ze een commercieel karakter heeft en ze aan mensen 

opgedrongen wordt. De affiche van de film Ave Maria van Jacques Richard werd door de rechter 

verboden (1984). Daarop werd een naakte vrouw op een kruis afgebeeld die enkel een blouse om 

haar middel had gewikkeld. Ze werd opgehangen op openbare plaatsen. Met het verbod wou de 

rechter vermijden dat personen verplicht in aanraking kwamen met deze misleidende reclame die 

opgedrongen werd en op een agressieve en onnodig grievende manier de overtuigingen van 

gelovigen schaadde.  

1.3.2 De film Je vous salue Marie 

Een jaar later was er weer onenigheid over een film: Je vous salue Marie. De film vertelt op een 

moderne manier de geboorte van Jezus. Wereldwijd veroorzaakte deze film onrust wegens geen 

respect voor de overtuigingen en de religieuze gevoelens van de christelijke gemeenschap. Wanneer 

de filmkijker vooraf weet waarover de film gaat, hij enkel in de bioscoop wordt vertoond en er geen 

bedrieglijke reclame voor wordt gemaakt kiest de toeschouwer er zelf voor om naar de beelden te 

kijken. Ook al is de film mogelijk kwetsend, bezoekers gaan uit vrije wil naar de film kijken. De 

rechtbank oordeelt hetzelfde over andere besloten media zoals een boek. Ook het EHRM laat haar 

oordeel afhangen van de context en het medium (cfr. infra). De film werd niet verboden in de 

bioscoop (Janssen, 2008, p. 113-114). Een uitspraak die gemaakt wordt in het teken van publiek of 

politiek debat is niet onnodig grievend. Dit was het geval bij Charlie Hebdo.  

1.3.3 Het magazine Charlie Hebdo 

Het satirische weekblad Charlie Hebdo was één van de partijen die besloot om in 2005 de cartoons 

van Mohammed uit Jyllands Posten over te nemen. Ondanks het vele protest steunde de Franse 

regering deze beslissing. Het weekblad had het recht om de cartoons te publiceren. Na het ontstaan 

van een tweede golf van protestacties n.a.v. de film Innocence of Muslims benadrukte de overheid 

dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel gewaarborgd recht is maar dat met dit recht ook de 

verantwoordelijkheid komt hier respectvol mee om te gaan (cfr. infra) (Van Belle, 2012, 19 

september). Het was niet de eerste keer dat Charlie Hebdo cartoons over Mohammed en de islam 

publiceerde. In de zomer van 2013 kwam het magazine zelfs uit met een strip over het leven van 

Mohammed. Hun doel is om debat te doen ontstaan over de islam. Ze schrijven namelijk over 

taboes. Ook het christendom sparen ze niet. Het is niet hun bedoeling de profeet zelf of de gelovigen 

te beledigen, wel om te spotten met de moslimextremisten. In tegenstelling tot andere kranten en 
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weekbladen laten ze zich niet afschrikken door de aanslagen en bedreigingen aan hun adres (Renout, 

2013, 5 januari). Juist omdat ze enkel spotten met de extremisten werd de hoofdredacteur en het 

tijdschrift zelf in 2007 vrijgesproken van laster na het publiceren van de Mohammed-cartoons van 

Jyllands Posten. Ze wilden niet opzettelijk moslims beledigen (Yoch, 2007).  

1.3.4 De affiche van Girbaud 

In 2005 werd de zaak Girbaud uitgevochten. Het kledingmerk had een reclameaffiche van 40 meter 

breed en 11 meter hoog gemaakt die het laatste avondmaal toonde. De apostelen en Jezus werden 

uitgebeeld door vrouwen gekleed door het merk. Daarnaast werden nog twee elementen afgebeeld: 

een man met ontblote rug en een duif als symbool voor God de Vader en de Heilige Geest. De affiche 

werd opgedrongen aan het publiek, had niet de intentie bij te dragen aan eender welk debat en werd 

op een ongelukkig tijdstip opgehangen (een week voor Pasen). Dit was voldoende voor de rechter 

om de affiche te verbieden wegens het onnodig grievende en beledigende karakter ten opzichte van 

de katholieke gemeenschap. Dit was niet in proportie met het commerciële doel. Later vernietigde 

het Hof van Cassatie deze uitspraak aangezien er volgens haar geen sprake was van belediging. 

Girbaud had niet de minste intentie iemand te beledigen of kwetsen (Janssen, 2008, p. 116).  

1.3.5 De beledigende humor van Dieudonné 

Een niet onopgemerkte veroordeling is die van humorist Dieudonné. Le Consistoire central union des 

communautés juives de France vond zijn uitspraak dat het jodendom een sekte is te ver gaan. 

Dieudonné werd vervolgd en schuldig bevonden wegens een onverdraagzame aanval op de eer van 

een groep mensen op basis van hun origine. Tot op heden is Dieudonné in totaal acht keer 

veroordeeld voor racistische beledigingen en antisemitisme. Begin januari 2014 ging zijn nieuwe 

show Le Mur in première. Zijn optreden werd echter verboden ter bescherming van de openbare 

orde en de menselijke waardigheid. Dieudonné’s opvoeringen zijn gekend voor de vele beledigingen 

aan het adres van de joden die ook verwerkt zouden zitten in Le Mur. Hij is o.a. uitvinder van de 

quenelle, een omgekeerde Hitlergroet. Enkele critici vroegen zich af of dit verbod wel te verzoenen 

valt met de vrijheid van meningsuiting (Beirlant, 2014, 08 januari). Aangezien het verbod voor de 

eerste uitvoering werd opgelegd gaat het volgens sommigen om een vorm van censuur. Anderen 

schilderen zijn voorstellingen af als politieke bijeenkomsten waarin haat tegen joden verkondigd 

wordt waardoor een verbod nodig is (Renout, 2014, 11 januari). 
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Hoofdstuk 4: Nederland 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

Artikel 7 van de Nederlandse grondwet handhaaft het recht van vrijheid van meningsuiting. Het 

bestaat uit vier paragrafen. De eerste paragraaf bepaalt dat iedereen zijn opinie kan delen via de 

drukpers zonder hiervoor toestemming te krijgen. Dit recht is onderdanig aan andere formele 

wetgeving die hier betrekking op heeft. Vervolgens reglementeert de staat radio en televisie zonder 

enige vorm van censuur te kunnen opleggen. De derde paragraaf is complementair aan de eerste. 

Ook via andere middelen en kanalen kan men een mening uiten zonder censuur, met uitzondering 

van de bescherming van -16-jarigen die hiervan schade kunnen ondervinden. De vierde paragraaf 

maakt de connotatie dat deze rechten niet van toepassing zijn voor commerciële reclame.  

Artikel 6 betuigt het recht op vrijheid van godsdienst. Elke Nederlandse staatsburger mag zijn 

godsdienst of levensovertuiging vrij belijden, mits zich te houden aan andere wetsbepalingen. Het is 

de staat toegestaan op te treden bij het uitoefenen van dit recht in publieke ruimtes. Dit om 

wanordelijkheden te vermijden en ieders gezondheid en het verkeer te beschermen. Zie bijlage 4 

voor de besproken wetgeving. 

Nederland streeft niet naar neutraliteit zoals Frankrijk maar wel naar pluriformiteit van religie in haar 

seculiere samenleving. Meerdere keren primeerde het individuele grondrecht van de 

godsdienstvrijheid over de neutraliteit van overheidsinstellingen. Er werd bijvoorbeeld toestemming 

gegeven om een hoofddoek te dragen aan een leerkracht van een openbare school (Janssen, 2008, p. 

110). Tot voor het pluralisme was Nederland een land gekenmerkt door verzuiling. Alhoewel de 

samenleving niet meer op dergelijke manier wordt verdeeld zijn er toch nog sporen van terug te 

vinden in enkele maatschappelijke sectoren (Dommering, 2003, p. 103). 

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

Omtrent het misdrijf smalende godslastering moeten we een aantal artikels van het Nederlandse 

Wetboek van Strafrecht aanhalen. Tot december 2013 werd het schaden van godsdienstige 

gevoelens door smalende blasfemische uitspraken (geen handelingen) bestraft met een 

gevangenisstraf of geldboete door artikel 147 §1 Sw. Dit artikel bestond uit vier belangrijke 

elementen. Het moest gaan om een uitlating (op het internet, gedrukt, geschreven, ...) bewust zijnde 

dat deze in het openbaar (openbare plaatsen of evenementen) werd gedaan. Er moesten 

godsdienstige gevoelens beledigd worden (van Stokkom e.a., 2007, p. 94-97). Ten slotte schetste de 

term smalend de ernst en opzettelijkheid van de uiting (Voorstel van wet tot wijziging van het 
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Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering, 2009-

2010, p. 6). Ditzelfde artikel bestraft het bespotten van een bedienaar van de godsdienst (§2) en de 

voorwerpen van een eredienst (§3).  

Volgens de definitie die de Nederlandse rechtbank hanteert heeft de persoon die zich hieraan 

vergrijpt niet alleen de bedoeling de religieuze gevoelens van anderen te schenden maar ook om God 

zijn persoonlijke zelf te kleineren. Maria en andere heiligen vallen hier niet onder (Dartevelle e.a., 

1993, p. 140). Pas dan is het strafbaar. Dat staat in contrast met de reden waarom dit artikel is 

opgenomen in het wetboek van strafrecht, namelijk de bescherming van de godsdienstige gevoelens 

(Meijers, 2007, p. 10-11). De tweede en derde paragraaf werden al geformuleerd in 1886. De eerste 

pas in 1932 met de implementatie van de Lex Donner nadat antireligieuze propaganda de vrede in 

het land bedreigde.  

Artikel 147a sloot hierbij aan maar bestrafte het verspreiden, tentoonstellen of in voorraad hebben 

van geschreven materiaal of afbeeldingen waarvan men wist dat deze religieuze gevoelens kwetst 

door het godslasterende karakter (§1). Hier hing een gevangenisstraf of boete aan vast. Net zoals het 

opzettelijk openlijk verspreiden van de inhoud ervan (§2). Ten slotte vermelden we artikel 429bis Sw. 

Het plaatsen van woorden of afbeeldingen die religieuze gevoelens schaadt door middel van het 

blasfemische karakter op de openbare weg werd bestraft met een celstraf of geldboete. Dit was een 

minder ernstig misdrijf dan artikel 147 Sw. (Venice Commission, 2010, p. 279).  

Het ongelukkige voorval van de Mohammed-cartoons en de moord op Theo Van Gogh vormde de 

start van een langdurige discussie omtrent de blasfemiewetgeving. Die werd namelijk getypeerd als 

een slapende wet. Dat men de film The Last Temptation of Christ (1988), de roman De Duivelsverzen 

van Salman Rushdie (1989) en de kruisigingsact van Madonna tijdens een concert (2006) probeerden 

te vervolgen voor godslastering sprak dit tegen. In totaal zijn negen vervolgingen ingesteld waarvan 

er drie werden geseponeerd sinds de implementatie van artikel 147 Sw. Moest het verbod anders 

geformuleerd worden, strenger toegepast of afgeschaft worden? Elke partij had zijn eigen visie 

hierover. Minister-president Balkenende wou vrijheid van expressie strikter reguleren en bewustzijn 

creëren omtrent het leed dat bepaalde uitspraken teweeg brengt. De Minister van Justitie wou 

strengere wetgeving en anderen vonden dit onnodig of opteerden voor een alternatieve maatregel. 

Onderzoek toont aan dat een beperking op vrijheid van expressie zeer negatief wordt onthaald. Een 

nieuwe wetgeving of afschaffing van de huidige wetgeving waren betere opties (Venice Commission, 

2010, p. 282-283).  

Na de moord op Theo van Gogh luidde de academische wereld de alarmbel voor het ontstaan van 

zelfcensuur of de angst om deel te nemen aan maatschappelijk debat. Tegen alle verwachtingen in 
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riep de regering op tot zelfcensuur. Onder meer premier Balkenende spoorde critici aan hun 

woorden grondig af te wegen. Daar kwamen hevige reacties op. Het is onmogelijk elke uitspraak die 

voor iemand kwetsend overkomt te verbannen (Cliteur, 2004, p. 1, 3, 8). Voornamelijk ter behoud 

van de vrijheid van meningsuiting spoorde men aan op het schrappen van artikel 147 Sw. 

De politieke partijen D66 en SP dienden in 2010 een verzoek in tot schrapping van het verbod op 

godslastering. Begin december 2013 werd dit aangenomen door de Senaat. Opmerkelijk is dat die op 

hetzelfde ogenblik een motie aanvaardde waardoor de regering moet onderzoeken of de wetgeving 

niet kan aangepast worden zodat er toch voldoende bescherming wordt geboden aan de gelovigen 

en hun geloof zonder het recht op vrijheid van meningsuiting te beperken. Men heeft het dan over 

een aanpassing van artikel 137 Sw. (van den Dool, 2013, 3 december).  

Men heeft lang gediscussieerd omtrent de afschaffing. Reeds in 1932 stelde men zich vragen over de 

beperking op het recht van vrijheid van meningsuiting en waarvoor godslastering precies staat. Toen 

wou men hoofdzakelijk de openbare orde beschermen en bijkomend de gelovigen tegen kwetsende 

uitspraken (Meijers, 2007, p. 8).  

Een ander argument voor schrapping was het discriminerende karakter van artikel 147 Sw. Het 

maakt een onderscheid tussen niet-gelovigen en gelovigen in het voordeel van gelovigen (Meijers, 

2007, p. 1). Niet-monotheïstische godsdiensten worden al helemaal uitgesloten om aanspraak te 

maken op dit artikel. Het past niet in een multiculturele seculiere samenleving waar er genoeg 

andere mogelijkheden zijn om weerwoord te bieden aan dergelijke uitspraken. Bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van andere bepalingen in het Wetboek van Strafrecht die de gevoelens van 

gelovigen en de openbare orde beschermen. Zoals daarjuist aangehaald vallen Maria en andere 

heiligen niet onder deze bepaling. Toch is de betekenis van godslastering voor interpretatie vatbaar 

waardoor rechters zich hier liever niet aan wagen. Elke rechter interpreteert godslastering anders. 

Staat God voor de heilige triniteit of wordt Maria daar ook onder gerekend (Voorstel van wet tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op 

godslastering, 2009-2010, p.11)? 

Religieuze belediging en het aanzetten tot haat worden als zeer ernstige misdrijven aanzien. Sinds 

1934 worden discriminatiedelicten bestraft met artikel 137c, d en e Sw. ter bescherming van de 

openbare orde. Merk op dat deze bepalingen niet enkel religieuze delicten behandelen. Ras en 

seksuele geaardheid zijn andere gronden waarop beledigende uitingen gebaseerd kunnen zijn. Wie in 

het openbaar, verbaal of visueel een persoon of groep met opzet beledigt op grond van één van 

bovenvermelde kenmerken riskeert een celstraf of geldboete (artikel 137c §1 Sw.). De uiting moet 

over een groep mensen of zijn eigenschappen of symbolen gaan om dit te kunnen gebruiken, niet op 
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de godsdienst zelf (“Nr. 8 Hof Amsterdam 21 januari 2009, Strafvervolging Wilders m.nt. A.J. 

Nieuwenhuis”, 2009, p. 124).  

Artikel 137d Sw. behandelt het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld wegens seksuele 

geaardheid, handicap, ras, geslacht of levensovertuiging. Veroordeling hiervoor leidt tot een 

gevangenisstraf of geldboete. Van zodra een persoon hiertoe wordt aangezet zonder effectief een 

handeling als gevolg daarvan vast te stellen, is het misdrijf gepleegd. Juist dat ze gericht is op een 

handeling maakt het strafbaar (Janssen & Nieuwenhuis, 2012, p. 177, 183).  

Bij artikel 137c Sw mag de godsdienst wel bekritiseerd worden, maar de groep gelovigen niet. Dit 

onderscheid geldt niet bij artikel 137d Sw. Hier wordt er een opdeling gemaakt tussen een groep en 

de rest van de samenleving (Janssen en Nieuwenhuis, 2012, p. 187). Een politiek geïnspireerde 

boodschap krijgt meer vrijheid maar zodra ze haat en discriminatie zaait wordt deze uitzondering 

verworpen. Er wordt ook rekening gehouden met de wijze (bv. schreeuwen, lichaamstaal) en vorm 

(bv. sarcasme) waarin de boodschap werd overgebracht (“Nr. 8 Hof Amsterdam 21 januari 2009, 

Strafvervolging Wilders m.nt. A.J. Nieuwenhuis”, 2009, p. 125). Artikel 137e §1 is een 

verspreidingsdelict. Het is niet toegelaten uitlatingen zoals gedefinieerd in artikel 137d publiekelijk te 

maken wanneer men weet dat deze aanzetten tot discriminatie, haat en geweld. Al deze artikels zijn 

opgenomen in het Strafwetboek van 1934 en aangepast in 1971 om te voldoen aan de internationale 

bepalingen (Venice Commission, 2010, p. 280). 

De discriminatiedelicten hebben enkele vaste bestanddelen. De term ‘opzet’ heeft een dubbele 

betekenis. De uitlating moet o.a. opzettelijk in het openbaar gedaan zijn en dit moet bewezen 

worden. Zich beledigend uitlaten slaat wel degelijk op een vorm van discriminatie van een groep 

mensen op grond van godsdienst of levensovertuiging. De uitspraak onderscheidt een groep mensen 

en tast haar eigenwaarde aan. Deze delicten overlappen elkaar regelmatig waardoor er vooral 

gebruik wordt gemaakt van artikel 137c Sw. De rechters van de Hoge Raad der Nederlanden zijn vrij 

terughoudend bij het toepassen van deze artikels. Waarschijnlijk ligt dit aan de strikte toepassing van 

de criteria van artikel 10 §2 EVRM aangaande de beperking van het recht van vrijheid van 

meningsuiting (cfr. infra) (van Stokkom e.a., 2007, p. 27, 114-120).  

Wat voor het Openbaar Ministerie (OM) primeert is evenwicht in de openbare orde, daarna pas eer 

en goede naam en religieuze gevoelens. Wordt er geen bedreiging voor de openbare orde 

waargenomen, dan kan het OM niet overgaan tot veroordeling op basis van artikel 137c,d en e Sw. 

Dit in tegenstelling tot het misdrijf blasfemie waar bij het vaststellen van gekrenkte religieuze 

gevoelens wel tot veroordeling kan overgegaan worden. (Janssen & Nieuwenhuis, 2012, p. 183 & 

185). Alhoewel een (religieuze) discriminerende belediging en aanzet tot discriminatie vaak in 
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combinatie worden vervolgd worden ze toch apart behandeld. Een ingediende klacht gerelateerd aan 

het religieuze heeft meer kans om tot een veroordeling te komen indien er bijvoorbeeld ook 

discriminatie op grond van ras werd vastgesteld (Venice Commission, 2010, p. 286-287).  

Volgens de Raad van Europa is collectief opkomen dé manier om de maatschappij tegen dergelijke 

praktijken te beschermen. In tegenstelling tot Frankrijk zijn er in Nederland minder 

belangenorganisaties of civiele partijen die collectief actie ondernemen tegen religiedelicten. 

Redenen daarvoor zouden de onbekendheid van het rechtssysteem en de hoge kosten zijn (Janssen, 

2008, p. 112). Een gevangenisstraf of geldboete van maximum 6700 euro zal voor moslims ook geen 

drijfveer zijn om tot vervolging over te gaan aangezien de Koran blasfemie met de doodstraf bestraft. 

De straffen zijn al zeer mild en meestal is er een vrijspraak of stopt men de rechtsvervolging (Cliteur, 

2004, p. 4).  

In aanvullend artikel 146 Sw. staat er dat wie opzettelijk een godsdienstige of levensbeschouwelijke 

plechtigheid of het belijden ervan verstoort een celstraf of geldboete riskeert. Artikel 148 Sw. 

handelt specifiek over het vervoer van een overleden persoon en de toegang tot een kerkhof. Beide 

mogen niet verhinderd worden (Venice Commission, 2010, p. 280). Artikels 261, 262 en 266 Sw. gaan 

respectievelijk over smaad, laster en eenvoudige belediging. Geloofsovertuiging is geen 

onderliggende reden (van Stokkom e.a., 2007, p. 111).  

1.3 Rechtspraak 

1.3.1 De vervolging van auteur Gerard Reve  

De bekendste vervolging voor blasfemie in Nederland is die van Gerard Reve. Gerard Kornelis van het 

Reve werd in 1968 vervolgd voor blasfemie. Er werd naar zijn proces verwezen als het Ezel-proces 

omdat hij God als een ezel beschreven had in een artikel voor het tijdschrift Dialoog en het gedicht 

Paradijs in het boek Nader tot U. Er werden seksuele handelingen uitgevoerd met de ezel. Dit zorgde 

voor veel protest waardoor de Minister van Justitie opdroeg tot vervolging. Ook Reve zelf spoorde 

aan tot vervolging. Hij wou aan de hand van dit proces zijn naam zuiveren als godslasteraar. Tijdens 

het eerste proces bevond de rechter de uitingen niet smalend dus werd Reve vrijgesproken. Maar dit 

volstond niet voor de officier van justitie en Reve die juist was vrijgesproken. Beide gingen in beroep. 

Op die manier wou Reve pleiten voor de afschaffing van strafbare godslastering en protesteren tegen 

de bemoeizucht van de overheid op vlak van vrijheid van meningsuiting. Het Amsterdamse Hof sprak 

hem ook vrij. Reve had niet de bedoeling opzettelijk smalend en godslasterend te zijn. Het was een 

uitdrukking van zijn eigen godsbeleving (Dommering, 2006, p. 636).  
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Dit was ineens de laatste keer dat overgegaan werd tot rechtsvervolging die aanspraak maakte op 

godslastering. Het is namelijk enorm moeilijk de opzet en intentie van dergelijke actie te bewijzen. De 

context waarin een uitspraak wordt gedaan is voor de Nederlandse rechtbank, net zoals het EHRM 

en de Franse rechtbank, van groot belang. Een passage van een ander literair werk, de roman 

Danslessen, werd als beledigend beschouwd voor joden. Het hof kon de auteur hier niet schuldig 

voor bevinden omdat niet hij deze uitspraak heeft gedaan maar wel de romanfiguur. Algemeen 

wordt er meer vrijheid gegeven aan artistieke expressie (cfr. infra). Toen zeker door het 

onrealistische en humoristische karakter van het boek (van Stokkom e.a., 2007, p. 103-106 & 123-

124).  

1.3.2 Het gezwel-arrest 

Een tweede beruchte zaak is het Gezwel-arrest. Het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch heeft in 2006 

een man veroordeeld voor het publiekelijk opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun 

godsdienst. Hij had namelijk aan zijn raam een poster gehangen met het citaat ‘Stop het gezwel dat 

Islam heet’. De Hoge Raad sprak hem in 2009 vrij. Volgens deze laatste instantie had het hof verkeerd 

geredeneerd. De veroordeelde had zich op onnodig krenkende wijze uitgelaten over de islam en niet 

over een groep gelovigen wegens hun belijden van de islam. Het bekritiseren van een geloof of de 

gedragen van haar volgelingen valt niet onder artikel 137c. Sw. Zelfs niet als de godsdienstige 

gevoelens van de volgelingen van de islam hierdoor gekrenkt worden. Hier was dus geen nood om na 

te gaan of een beperking van vrijheid van meningsuiting toegestaan is volgens het EVRM (cfr. infra). 

Ten slotte wijst het EHRM op het belang van de context. De poster werd opgehangen als reactie op 

de moord op Theo van Gogh en als onderdeel van het maatschappelijke debat (“Nr. 7 HR 10 maart 

2009, Strafzaak poster Gezwel Islam”, 2009, p. 114-116).  

1.3.3 De vervolging van Geert Wilders 

Nederlands politicus Geert Wilders werd in 2007 door verschillende partijen beschuldigd van 

belediging, smaad en laster, groepsbelediging, aanzetten tot haat, het openbaar maken van 

discriminatoire en haatzaaiende uitlatingen en smalende godslastering na enkele uitspraken over de 

islam en moslims en zijn film Fitna3. In totaal ging het om 28 uitingen die leidden tot zijn dagvaarding 

                                                           

3 Deze 15 minuten durende film bestaat uit twee delen. Eerst worden een aantal verzen uit de koran vertaald, 

afgewisseld met beelden van aanslagen zoals 9/11 en de moord op Theo van Gogh. Daarna wordt de relatie 

tussen islam en Nederland geschetst. Hij heeft deze film samen gemaakt met politica Ayaan Hirsi Ali. 
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voor (religieuze) groepsbelediging (artikel 137c Sw.) en het aanzetten tot haat en discriminatie 

(artikel 137d Sw.). Het doorwegende argument was de vergelijking die Wilders maakt tussen de islam 

en het nazisme en de Koran en Mein Kampf.  

Wilders beargumenteerde ter verdediging dat hij slechts wilt waarschuwen tegen de islam. Hij heeft 

geen negatieve houding ten opzichte van moslims maar wel de islamitische ideologie. Hij kan niet 

schuldig bevonden worden aan godslastering aangezien hij zich tot geen godspersoon heeft gericht 

en in zijn functie moet hij de mogelijkheid krijgen om zijn visie over te brengen.  

De rechtbank van Amsterdam gaf op 23 juni 2011 haar vonnis en sprak Wilders vrij over de hele lijn. 

Omdat Wilders’ uitspraken steeds gericht waren op de islam of op het gedrag van moslims kon hij 

niet vervolgd worden voor groepsbelediging. Dit valt niet onder artikel 137c Sw. Zijn uitspraken 

waren nooit gericht op moslims als een groep bijeen horend door hun geloof.  

Of Wilders artikel 137d Sw. had verbroken was moeilijker te bepalen. Daarom gebruikte de 

rechtbank het toetsingskader voorzien in artikel 10 §2 EVRM. Het hof van Amsterdam had het 

Openbaar Ministerie (OM) opgedragen Wilders hiervoor te vervolgen. Zij oordeelde dat een 

beperking voorzien was bij wet, noodzakelijk in een democratische samenleving en een legitiem doel 

had. Namelijk het vermijden van strafbare feiten en openbare wanorde en het vermijden van 

gekwetste godsdienstige gevoelens. De rechtbank van Amsterdam oordeelde hier anders over. Een 

godsdienst of levensbeschouwing valt echter niet onder artikel 137d Sw. En het is onder andere daar 

waar het schoentje wringt. De rechtbank heeft elke uiting afzonderlijk beoordeeld binnen haar 

context, bijvoorbeeld de samenhang met de rest van het interview of artikel. Enkelen kunnen 

inderdaad aanzetten tot haat en discriminatie. Die veroorzaakten een opdeling in de samenleving. 

Alhoewel ze op een gebiedende, sterk gegeneraliseerde en repetitieve manier geformuleerd waren 

hadden ze geen opruiend karakter en konden dus niet gekwalificeerd worden als hate speech. 

Daarnaast waren bijna alle uitspraken van Wilders gericht op de islam en niet op moslims. De 

rechtbank leidde uit de jurisprudentie van het EHRM af dat politieke uitspraken die bijdragen aan het 

maatschappelijk debat zelden beperkt worden (cfr. infra). Daardoor werden uitspraken die wel 

gericht waren op moslims hierdoor verantwoord. Zelfs als ze choqueren of verontrustend zijn. Een 

aantal van deze uitingen werd gedaan in een interview waar politieke voorstellen werden besproken. 

Ook dan heeft een politicus een vorm van immuniteit. (“Nr. 8 Hof Amsterdam 21 januari 2009, 

Strafvervolging Wilders m.nt. A.J. Nieuwenhuis”, 2009; “Nr. 24 Rb. Amsterdam 23 juni 2011, 

Strafzaak Wilders m.nt. L.A. van Noorloos”, 2011). 

Het OM seponeerde oorspronkelijk de aantijgingen maar in opdracht van het hof Amsterdam moest 

de officier van justitie Wilders toch dagvaarden. Het OM veronderstelde oorspronkelijk dat 
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strafvervolging voor groepsbelediging niet zou lukken omdat het niet duidelijk was wat er juist 

bekritiseerd werd: de islam of de kenmerken van de gelovigen. Het Hof oordeelde hier anders over. 

Zijn uitlatingen waren enorm krenkend. Ondanks dat de uitingen gemaakt zijn in het teken van 

maatschappelijk debat besliste het Hof dat de strafbaarheid niet weg viel. Het Hof oordeelde dat 

Wilders wel wou aanzetten tot haat wegens de inhoud en wijze waarop hij zich uitte. Hij wou een 

onderscheid aantonen tussen moslims en de rest van de bevolking en wou anderen aanzetten dit te 

doen. Hij sloot hen hierdoor ook uit van het maatschappelijk debat. Het OM en het Hof hielden er 

duidelijk een verschillende visie op na. Volgens het OM kan er pas overgegaan worden tot bestraffing 

als de uitspraak gelinkt kan worden aan discriminerende en/of gewelddadige handelingen door 

derden die de openbare orde schaden. Het Hof redeneert dat de uiting op zich al strafbaar is. De 

uiting is voor hen de handeling indien ze gericht is op een specifieke groep personen. (Janssen & 

Nieuwenhuis, 2012, p. 177-193; “Nr. 8 Hof Amsterdam 21 januari 2009, Strafvervolging Wilders m.nt. 

A.J. Nieuwenhuis”, 2009).  
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Hoofdstuk 5: Turkije 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

Artikel 25 van de Turkse constitutie waarborgt vrijheid van expressie. Niemand wordt verplicht zijn 

mening te uiten of kan niet voor zijn mening gestraft worden. Artikel 26 gaat hier dieper op in. 

Iedereen mag zijn eigen opinie geschreven, verbaal of visueel delen met anderen, in groep of 

individueel. Dit recht wordt echter beperkt wanneer bepaalde ideeën of uitspraken de nationale of 

publieke veiligheid of de publieke orde verstoren.  

Artikel 24 Gw. is hier ook belangrijk. Hierin staat dat iedereen vrijheid heeft van geloof, godsdienstige 

rituelen en ceremonies, gebed en dat deze vrij uitgeoefend mogen worden zo lang andere 

fundamentele rechten en vrijheden niet misbruikt worden. Men mag niet terechtgewezen worden of 

uitgesloten worden door zijn of haar religieuze overtuigingen. Zie bijlage 5 voor de besproken 

wetgeving. 

Zoals omschreven in de grondwet is Turkije een seculiere staat (artikel 2 Gw.). Het is een 

godsdienstneutrale staat waar in het publieke leven geen plaats weggelegd is voor religie (Janssen, 

2008, p. 110). In Frankrijk spreekt men van laïcisme, hier hanteert men de term laiklik. Op deze 

scheiding wordt strikt toegezien. Toch voert de staat nog controle en supervisie uit over het religieus 

onderwijs zoals omschreven in artikel 24 §4 Gw. De islam is onderworpen aan de staat, net zoals 

andere religies. De staat bemoeit zich met nog andere aspecten zoals de uitoefening en aanbidding 

van het geloof en de rechten van de religieuze gemeenschappen. In 2002 kwam de Justice and 

Development Party aan de macht. Sindsdien zijn er enkele initiatieven opgesteld om verandering te 

brengen. Het was voor religieuze minderheidsgroepen niet mogelijk om eigendom te hebben of te 

behouden. De partij van huidig premier Erdogan is ondertussen begonnen met dit eigendom terug te 

bezorgen dat ruw geschat 1,5 miljard dollar waard zou zijn. Het verbod op het dragen van een 

hoofddoek is versoepeld. Op o.a. universiteiten zijn studenten nu vrij een hoofddoek te dragen. 

Ondanks deze enkele verbeteringen worden er nog steeds daden van sociale discriminatie, geweld 

tegen religieuze minderheden en antisemitisme waargenomen (USCIRF, 2014, p. 270-278). 

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

Tot 2003 was een paragraaf van het Turkse Strafwetboek geweid aan blasfemie (artikel 175 §3 Sw.). 

Toen werd het beledigen van Allah, een religie, een profeet of een gelovige wegens zijn overtuiging 

bestraft met een gevangenisstraf en boete. Momenteel is er geen aparte wet om deze daad te 

bestraffen. Artikel 125 (3b-c) van het nieuwe Strafwetboek (2004-2005) dient als een vervanging 
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hiervoor. Deze wet bestraft het maken van beledigende uitingen. De eer, reputatie of het prestige 

van een andere persoon mag niet opzettelijk geschaad worden. Overtreding hiervan leidt tot een 

celstraf. Dit is ook het geval voor laster wegens iemands geloof en het uitvoeren van religieuze 

activiteiten en aanbidding. Dit wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximum twee jaar en 

een boete. Deze straf is zwaarder dan bij een gewone belediging. Een verschil met voormalig artikel 

175 §3 Sw. is dat artikel 125 Sw. onder de sectie ‘Misdaad tegen de eer’ valt in plaats van ‘Misdaden 

tegen vrijheid van religie’ (Venice Commission, 2010, p. 304-305).  

Amnesty International moedigt de afschaffing van dit artikel omtrent laster aan. Het wordt vooral 

ingezet om kritiek op de overheid of leden hiervan te elimineren. Alhoewel veroordeling in het 

merendeel van de zaken enkel tot een boete leidt worden er jaarlijks toch een groot aantal 

vervolgingen vastgesteld (Amnesty International, 2013, p. 13-14). 

Artikel 301 Sw. bestraft het beledigen van de Turkse burgers, de Turkse Republiek en 

overheidsorganen. Vervolgens is artikel 216 Sw. het waard om hier te vermelden. Dit artikel 

behandelt religieuze haat en vijandigheid. Wie aanzet tot vijandigheid en haat riskeert een celstraf 

(§1). Hetzelfde geldt voor het publiekelijk vernederen van individuen of delen van de samenleving 

(§2-3). Men kan deze misdrijven plegen op basis van religie of andere gronden. Dit artikel is 

opgesteld ter bescherming van minderheidsgroepen tegen hate speech en belediging en is gebaseerd 

op artikel 312 oud Sw. (Venice Commission, 2010, p. 305).  

Dit voormalige artikel legt een driejarige celstraf op aan wie aanzet tot haat of discriminatie wegens 

religie, geslacht of ras. Met deze wet heerste er een nultolerantie ten opzichte van racisme. Spijtig 

genoeg werd het vooral gebruikt om degenen die opkwamen voor Koerdische autonomie of 

godsdienstvrijheid het zwijgen op te leggen (Luysterman, 2004). Uit rechtspraak blijkt dat de Turkse 

rechtbank een zeer merkwaardige definitie van aansporing tot haat hanteert (Human Rights Watch, 

2002). Een veroordeling op basis van dit artikel betekende voor een politicus of iemand met een 

openbare functie het einde van zijn carrière. Het artikel voorziet een verbod om nog deel te nemen 

aan de burgerlijke maatschappij of het politieke leven (Rochtus & De Vylder, 2002, p. 196).  

Huidig premier Erdogan werd veroordeeld op basis van dit artikel. Hij citeerde in 1997 een zin uit een 

Turks gedicht van Zia Gökalp: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de 

minaretten onze zwaarden en de gelovigen onze soldaten'. Hij werd tot een gevangenisstraf en ging 

in beroep (Outshoorn, 1998, 21 november; “Burgemeester van Istanbul krijgt tien maanden voor 

opruiende rede”, 1998, 22 april). In 2002 werd artikel 312 aangepast onder druk van Europa. 

Vooraleer van dit artikel gebruik te maken moet er een duidelijke bedreiging zijn voor de publieke 

orde. Na deze toevoeging is het aantal veroordelingen opmerkelijk gedaald (Venice Commission, 
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2010, p. 304-305). Ook voormalig premier Necmettin Erbakan kon niet aan dit artikel ontsnappen 

(cfr. infra). 

Artikel 216 is te breed, te vaag en daarom niet in lijn met artikel 10 EVRM. Vrijheid van expressie mag 

enkel beperkt worden onder strikte voorwaarden (cfr. infra). In artikel 216 §2 Sw. wordt er slechts 

verwezen naar een ‘denigrerende opmerking’. Dit is niet voldoende om tot een beperking over te 

gaan volgens het EHRM. Ook dit artikel wordt meestal gebruikt om kritische stemmen in de kiem te 

smoren (Amnesty International, 2013, p. 15-16).  

Ten slotte moet radio en televisie rekening houden met extra bepalingen (Wet op Radio en Televisie 

van 1994, artikel 4). Deze media moeten een aantal principes respecteren. Ze mogen niets uitzenden 

dat aanzet tot geweld, terreur of discriminatie met als insteek religie. Geweld mag niet aangespoord 

worden. Men moet de fundamentele menselijke rechten respecteren en de massa niet beledigen op 

basis van religie. 

1.3 Rechtspraak 

Een beruchte Turkse rechtszaak rond godslastering wordt in het volgende deel besproken (EHRM, 13 

december 2005, I.A. t. Turkije). Alhoewel de godslasteringswetgeving is geschrapt worden uitingen 

toch nog als godslasterlijk bestempeld. Er wordt dan gebruik gemaakt van andere rechtsmiddelen. 

We halen twee zaken aan.  

1.3.1 Beboeting CNBC voor uitzending aflevering The Simpsons 

In 2012 zond de Turkse televisiezender CNBC een aflevering uit van The Simpsons die volgens RTUK, 

de Turkse mediaregulator, godslasterlijk was. Voor het uitzenden van deze belediging van religieuze 

waarden kreeg de zender een fikse boete van 52.951 Turkse lira (23 000 euro) (“23.000 euro boete 

voor The Simpsons wegens godslastering”, 2012, 4 december).  

Davut Dursun, voorzitter van de RTUK, lichtte de beslissing toe als noodzakelijk voor de bescherming 

van kinderen. De aflevering werd uitgezonden op een moment dat kinderen konden kijken en er 

kwamen een aantal verontrustende beelden in voor. Moord werd aangemoedigd, er werd gelachen 

met god, er is aansporing tot geweld, kelen worden overgesneden, kinderen worden aangezet om 

alcohol te drinken op nieuwjaarsavond, de Bijbel wordt verbrand en God schenkt koffie aan de 

duivel. Dit laatste beeld kan als een belediging gezien worden van godsdienstige gevoelens (“Turkish 

TV authority that fined the broadcaster for The Simpsons: fine protects children, not God”, 06 

december 2012).  
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Naar aanleiding van deze boete kwam er weer kritiek op de huidige regering van premier Erdogan. 

Hij wordt er van beschuldigd de conservatieve islamitische waarden aan de bevolking op te leggen. 

Een week voor het vonnis van de RTUK over de zender CNBC deed Erdogan een uitspraak over een 

ander televisieprogramma. De populaire serie Sule the Magnificent zou een belediging hebben 

gemaakt over een sultan in het Ottomaanse rijk (“23.000 euro boete voor The Simpsons wegens 

godslastering”, 2012, 4 december). 

1.3.2 De veroordeling van pianist Fazil Say 

In 2013 werd de Turkse pianist Fazil Say, een overtuigde atheïst, beschuldigd en veroordeeld voor 

godslastering en het beledigen van de islam (artikel 216 §3 Sw.). Hij postte in april 2013 een 

Twitterbericht met daarin een vers van een gedicht:  

‘You say that the rivers flow with wine, is heaven a tavern? You say that you will give every believer 

two very beautiful women, is heaven a brothel?’ 

Hiervoor kreeg hij tien maanden voorwaardelijk. De pianist ontkent deze aantijgingen en beweert 

slachtoffer te zijn van een politiek spel. Hij heeft namelijk een open kritische houding ten opzichte 

van de huidige conservatieve regering van premier Erdogan (van den Dool, 2013, 15 april).  

Deze zaak rakelde de discussie over vrijheid van expressie in Turkije weer op. Volgens 

mensenrechtenorganisaties worden de rechten van minderheden onvoldoende beschermd en 

vrijheid van meningsuiting staat onder druk.  

Orhan Kemal Cengiz, een advocaat die pleit voor burgerrechten in Turkije neemt een trend waar 

rond vervolgingen wegens belediging van religie of Islam. Turkse juridische instanties treden steeds 

strenger op. Say is maar één van de vele artiesten en bloggers die beschuldigd wordt van het 

beledigen van de islam en religie. Een tweede voorbeeld is de cartoonist Bahadir Baruter die in 2011 

vervolgd werd na de publicatie van een cartoon in een humoristisch magazine. De cartoon beeldde 

een moskee af met daarop de slogan: ‘There is no God, religion is lie’. De blogger A.M.S. werd 

aangeklaagd na de publicatie van een artikel met de titel: Absurdity of Religion. Deze praktijken 

zouden al toegepast worden sinds de tijd van Ataturk. Maar gedurende de voorbije jaren is de 

huidige overheid gestart de wetgeving rond vrijheid van meningsuiting aan te passen (Schleifer, 

2013, 16 april; Kemal Cengiz, 2013, 15 april). Ook onderzoek wees uit dat de Turkse wetten die de 

vrijheid op expressie beperken gebruikt worden om kritische opmerkingen en opinies tegen politici 

en politieke leiders te elimineren (Amnesty International, 2013, p. 14).  
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Hoofdstuk 6: Het Verenigd Koninkrijk 

Het Verenigd Koninkrijk is een uitzondering in deze analyse. Deze staat omvat vier gebieden: Wales, 

Engeland, Schotland en Noord-Ierland. We concentreren ons in deze bespreking op Engeland en 

Wales. In tegenstelling tot de meeste West-Europese landen wordt hier het common law-systeem 

gehanteerd waarbij de nadruk ligt op precedentenrechtspraak. Zie bijlage 6 voor de besproken 

wetgeving. 

1.1 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 

In Engeland staat vrijheid van meningsuiting niet expliciet genoteerd in de grondwet. Vrijheid van 

meningsuiting is volgens de common law wat rest na de vele beperkingen op dit recht die in de Public 

Order Acts staan. Deze beperkingen zijn er ter bescherming van de openbare orde. Aangezien er voor 

de rechter niet bewezen moet worden dat een uiting tot maatschappelijke onrust leidt gaat deze snel 

over tot een beperking. Dit heeft meerdere malen geleid tot tegenstrijdige beslissingen met het 

EHRM (van Stokkom e.a., 2007, p. 162-163).  

Elke Public Order Act wordt geïnterpreteerd in het licht van de Human Rights Act (1998). Deze wet 

verankert het EVRM in de Engelse wetgeving. De bevolking kan terugvallen op deze bepalingen, 

waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) en het recht op vrijheid van 

geloof en godsdienst (artikel 9 EVRM) (Cumper, 2007, p. 16). 

Engeland wordt bestempeld als een seculiere staat waarop verschillende geloven en 

geloofsovertuigingen hun stempel gedrukt hebben. De scheiding tussen kerk en staat is niet 

absoluut. De overheid heeft nog steeds op sommige vlakken controle over de staatskerk. Net zoals 

Denemarken is er een officiële staatsgodsdienst gevestigd: de Church of England. Het staatshoofd is 

bijvoorbeeld hoofd van de Anglicaanse kerk en benoemt o.a. de aartsbisschoppen. Bovendien moet 

het parlement en de monarchie akkoord gaan met wetten opgesteld door de Church’s General 

Synod, het kerkelijk orgaan dat wetten opstelt (Cumper, 2007, p. 21-23).  

1.2 Godslastering en andere religieuze uitingsdelicten 

Tot 2008 werden blasphemy en blasphemous libel4 als common law-delict beschouwd. Het Parlement 

had hieromtrent geen wetgeving opgesteld. Er was sprake van blasfemie bij een uitspraak. Bij 

                                                           

4 De term blasfemie verwijst hierna naar beide misdrijven. 
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blasphemous libel werd iets permanent verspreid, bijvoorbeeld door de publicatie van een tekst, foto 

of film. Dit werd bestraft met een geldboete of gevangenisstraf (§26, Wingrove t. het Verenigd 

Koninkrijk).  

Volgens een Engelse rechter die zetelde in de zaak Whitehouse t. Gay News Ltd & Lemon (cfr. infra) 

werd het misdrijf blasfemie correct omschreven in artikel 214 van Stephen’s Digest of the Criminal 

Law, 9de editie (1950):  

‘Every publication is said to be blasphemous which contains any contemptuous, reviling, scurrilous or 

ludicrous matter relating to God, Jesus Christ or the Bible, or the formularies of the Church of England 

as by law established. It is not blasphemous to speak or publish opinions hostile to the Christian 

religion, or to deny the existence of God, if the publication is couched in decent and temperate 

language. The test to be applied is as to the manner in which the doctrines are advocated and not to 

the substance of the doctrines themselves’ (§27, Wingrove t. het Verenigd Koninkrijk). 

Het ontkennen van het bestaan van God viel dus niet onder blasfemie, maar bijvoorbeeld wel de 

beschrijving waarin Jezus homoseksuele handelingen uitvoert. Vanaf dat de religieuze gevoelens 

gekwetst werden én de uiting een bedreiging vormde voor de openbare orde sprak men van 

blasfemie. De intentie achter een uiting was niet belangrijk (Venice Commission, 2010, p. 306).  

De discussies omtrent de afschaffing van het blasfemieverbod en een wetgeving rond religious 

hatred liep het voorbije decennia simultaan. Voordat op 5 maart 2008 blasfemie uit de common law-

wetgeving werd geschrapt werd er decennia daarvoor al enkele malen voor geopteerd.  

Sinds de laatste veroordeling in 1921 werd het godslasteringsverbod als archaïsch beschouwd. In 

1977 werd er voor de laatste keer aanspraak op gemaakt door Mary Whitehouse voor de vervolging 

van het magazine Gay News (cfr. infra). Dit riep toen hevig protest op. Deze wetgeving werd als 

ontoereikend en discriminerend beschouwd. Ze beschermde enkel het christendom en andere 

religies waarvan de fundamentele geloven stroken met die van de Church of England (Sandberg & 

Doe, 2008, p. 973). Article 195 schreef in samenwerking met andere organisaties een pamflet met 

argumenten voor afschaffing van de godslasteringswetgeving naar aanleiding van de klacht tegen 

Salman Rushdie (cfr. infra). In het pamflet beschreef men de onmogelijke taak om te bepalen wat 

                                                           

5 Article 19 is een Engelse organisatie die zich op internationaal niveau inzet voor vrijheid van meningsuiting en 

informatie. 
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blasfemie precies inhield en de ongelijkheid die het creëerde tussen gelovigen en niet-gelovigen (The 

International Committee for the Defence of Salman Rushdie and his Publishers, 1989, p.4 & 8).  

In 2002 diende Lord Avebury de Religions Offences Bill in: een initiatief-wetsvoorstel ter afschaffing 

van blasfemie en andere religiedelicten. Hij stelde één algemeen misdrijf voor ter bestraffing van 

aanzetten tot religiehaat, over alle religies heen. Dit werd afgewezen (Tomes, 2010, p. 244). 

Datzelfde jaar stelde The House of Lords de Select Committee on Religious Offences samen. Zij 

kregen de opdracht de wetgeving rond religieuze delicten in kaart te brengen. Ze concludeerden hun 

onderzoek met de melding dat Engeland geen seculiere staat is. De maatschappij kon omschreven 

worden als multireligieus en nieuwe wetgeving moest daarom ieder van hen evenveel bescherming 

bieden (House of Lords, 2003, §131-133). Men wees er ook op dat de blasfemiewetgeving in strijd 

was met artikel 7 EVRM6. Het was niet duidelijk of christendom er ook onder viel en de strafmaat was 

ongelimiteerd (Sandberg & Doe, 2008, p. 978).  

Sommigen opteerden voor een uitbreiding van het blasfemieverbod. Artikel 19 gaf volgende 

tegenargumenten voor een uitbreiding: het is onmogelijk om een geldige definitie van religie te 

vormen; in de ogen van een religie zijn alle andere religies godslasterend en enkel gelovigen worden 

beschermd en niet diegenen die er een andere levensbeschouwing op na houden. Bij een uitbreiding 

van het verbod zou het aantal uitspraken die strafbaar zijn onafzienbaar zijn uitgebreid. Toen waren 

sommigen al terughoudend om bepaalde meningen te uiten. Dit zou leiden tot meer zelfcensuur 

(The International Committee for the Defence of Salman Rushdie and his Publishers, 1989, p. 10-14). 

In 1985 vond men dat de Public Order Act voldoende bescherming bood, onder andere tegen 

rassenhaat en aanzetten tot geweld maar geen religiehaat. De Law Commission raadde toen al aan 

om het blasfemieverbod te schrappen zonder vervanging (Tomes, 2010, p. 244). 

Sinds 1965 wordt discriminatie op grond van ras als misdrijf beschouwd. Later werd deze wet 

uitgebreid met een bepaling rond haat op grond van ras om onrust te vermijden. De Public Order Act 

van 1986 bevat een sectie met wetgeving over racistische uitlatingen (artikels 17-23) en breidde de 

bepaling over haatzaaiing uit. Deze wetgeving werd niet steeds correct toegepast; deze poging tot 

een goed antidiscriminatiebeleid mislukte. Rassenhaat werd wel aangehaald maar discriminatie op 

basis van religie niet. Zo kon geweld tegen Joden of Sikhs wel vervolgd worden onder het mom van 

ongewenst gedrag tegen een groep personen met dezelfde etnische afkomst, maar moslims niet. 

                                                           

6 Artikel 7 EVRM: Geen straf zonder wet. 
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Wat niet bewezen moest worden was de intentie tot het aanzetten van haat. Niet de uitlating zelf, 

maar wel de verstoring van de openbare orde gaf voldoende reden tot ingrijpen door het gerecht. 

Sinds de Anti-Terrorism, Crime & Security Act 2001 zijn uitingen die aanzetten tot religieuze haat of 

vijandschap strafverzwarend voor bepaalde misdrijven. 

In juni 2005 werd ten slotte de Racial and Religious Hatred Bill voorgesteld. Onder andere religieuze 

haat werd hierin strafbaar gesteld. Daarnaast werd er rekening gehouden met de opvattingen van 

niet-gelovigen. Dit voorstel mocht niet beschouwd worden als een eliminatie van alle kritiek op 

religie. Zes garanties moesten verzekeren dat er niet op onrechtmatige basis vervolgd kon worden en 

dat vrijheid van meningsuiting werd gerespecteerd. De woorden die iemand gebruikt moeten 

dreigend of beledigend zijn en de intentie tot aanzetten en de emotie haat moeten aanwezig zijn. De 

nadruk ligt op het haten van een groep personen en niet de religie. Ten slotte moet de opmerking 

publiek geuit worden en de procureur-generaal moet akkoord gaan met vervolging.  

Dit voorstel kreeg niet genoeg stemmen in de House of Lords maar na Koninklijke bekrachtiging werd 

het toch ingevoerd als de Racial and Religious Hatred Act 2006. Hierdoor werd een nieuwe sectie 

toegevoegd aan de Public Order Act van 1986, Part 3A: ‘Hatred against persons on religious grounds. 

Deze wet vermeldt blasfemie niet. In artikel 29A wordt de definitie gegeven van religious hatred: 

haat t.o.v. een groep op basis van hun geloof of ongelovigheid. Bedreigende woorden, gedrag of 

geschreven materiaal buiten een woning hanteren om aan te zetten tot religieuze haat is het 

primaire misdrijf (29B). Insgelijks voor het verdelen van dergelijk geschreven materiaal (29C). Indien 

in de opvoering van een toneelstuk, het afspelen van een opname (geluid en/of beelden), of een 

televisieprogramma opzettelijk dergelijke haatzaaiende uitingen worden gedaan kan worden over 

gegaan tot vervolging op basis van respectievelijk artikels 29C, E en F. Dergelijk materiaal bezitten 

met het oog op de verdeling ervan is strafbaar (artikel 29G). Enkel de procureur-generaal kan 

overgaan tot vervolging. De akte van 1986 bevat dezelfde bepalingen maar dan omtrent rassenhaat 

(artikel 17-23). Deze bepalingen zijn specifieker dan die van 1986. Daarin wordt het aanzetten tot 

rassenhaat vermeld. De uitingen moeten bedreigend zijn en er moet een intentie waargenomen 

worden tot aanzetten tot haat. Hierdoor wordt kritiek op een religie wel aanvaard (van Stokkom e.a., 

2007, p. 153-157, 163-169; Venice Commission, 2010, p. 307-309).  

De Religious Hatred Act 2006 bevat een paragraaf specifiek gericht op vrijheid van meningsuiting. 

Artikel 29J stelt dat geen enkele bepaling van deze akte ertoe mag leiden dat uitingen ten onrechte 

worden beperkt. Er moet nog steeds ruimte zijn voor discussie, kritiek en ieders mening over 

geloofsovertuigingen, ook al zouden deze ongewenst zijn (Venice Commission, p. 308).  
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Uiteindelijk werd blasfemie in juli 2008 geschrapt uit de common law door sectie 79 van The Criminal 

Justice and Immigration Act 2008 wegens het niet-gebruik van de bepalingen en voldoende andere 

wetgeving (Sandberg & Doe, 2008, p. 971 & 984). De wetgeving van 2006 gaf voldoende bescherming 

aan gelovigen waardoor deze overbodig was. Zelfs de aartsbisschop van Canterburry steunde de 

afschaffing aangezien ze moeilijk hanteerbaar was en er andere middelen waren om gelovigen te 

beschermen (Tomes, 2010, p. 246, 248). 

1.3 Rechtspraak 

Er zijn weinig vervolgingen voor godslastering terug te vinden. John William Gott was de laatste 

Engelsman die voor godslastering naar de gevangenis moest. In 1921 kreeg hij negen maanden 

gevangenisstraf met dwangarbeid opgelegd voor het verspreiden van een pamflet God and Gott. Op 

het pamflet werd Jezus afgebeeld als een clown, zittend op de rug van twee circusezels. De 

afbeelding was een satire op Jezus’ intocht in Jeruzalem (van Stokkom e.a., 2007, p.164).  

1.3.1 Jerry Springer: The Opera 

Een recentere zaak speelde zich af in 2005. In januari 2005 kondigde de BBC aan dat zij de in theaters 

van Londen gespeelde musical Jerry Springer: The Opera, gingen uitzenden. Na deze aankondiging 

ontving de BBC 47.000 klachten en de organisatie Christian Voice ging na de uitzending over tot 

juridische acties voor blasfemie. De musical toonde een parodie op de talkshow van Jerry Springer. 

Jezus, Maria en God waren zijn gasten tijdens de show. Deze onorthodoxe manier om hen af te 

beelden zette een aantal leden van de Britse kunstwereld aan om te starten met een campagne voor 

de afschaffing van het verbod op godslastering (van Stokkom e.a., 2007, p. 145).  
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Conclusie  

Uit de rechtsvergelijkende analyse blijkt dat naast de Franse regio’s Elzas en Moselle, slechts één land 

godslasteringswetgeving hanteert, namelijk Denemarken. In Turkije, het Verenigd Koninkrijk 

(Engeland en Wales) en Nederland was godslastering ooit strafbaar maar deze bepaling werd de 

voorbije tien jaar in deze landen geschrapt. Ieder land gaf een andere definitie aan dit misdrijf. In 

Denemarken draait het om een belediging van het geloof, in Nederland moest de godspersoon 

beledigd worden, in Turkije ging het van een belediging van Allah en de profeten of gewone 

gelovigen. Het Verenigd Koninkrijk houdt het op de belediging van God, Jezus, de Bijbel en de Church 

of England. Het openbare aspect is in elk land zeer belangrijk. In elk van de bestudeerde landen 

riskeerde men voor godslastering een gevangenisstraf. In Nederland en Turkije kwam daar nog een 

boete bovenop. Alhoewel volgens de definitie van godslastering de godspersoon gekrenkt moet 

worden draait de bepaling niet meer om zijn gevoelens. Godslasteringswetgeving wordt nu 

gehanteerd tot behoud van de openbare orde en daarnaast ook het respect voor godsdienstige 

gevoelens.  

De meest genoemde redenen voor de schrapping van godslasteringswetgeving waren het slapende 

bestaan, het bestaan van wetgeving die godslasteringswetgeving overbodig maakt en het 

discriminerende karakter tussen gelovigen en niet-gelovigen en monotheïstische en niet-

monotheïstische godsdiensten. Vooral de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk was discriminerend 

aangezien ze enkel het christendom beschermde. Dit is de reden waarom België ervoor opteerde 

geen godslasteringswetgeving op te nemen in het Strafwetboek. Het is onmogelijk om bij dergelijke 

bepaling niet te discrimineren tussen godsdiensten. Ook Frankrijk heeft om dezelfde reden deze 

bepaling laten vallen. Dergelijke regelgeving past niet in een seculiere staat waar elke godsdienst 

gelijk is en de staat zich hier niet in bemoeit.  

In een seculiere staat is er plaats voor hardere godsdienstkritiek. Het misdrijf godslastering wordt in 

deze staten vervangen door andere algemene of specifieke religieuze uitingsdelicten (Dommering, 

2008, p. 4). Die trend is onder meer terug te vinden in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Deze landen hebben hun wetgeving aangepast om te voldoen aan de Europese normen rond 

discriminatie, onder andere op basis van religie. Twee andere religieuze uitingen die in de wetgeving 

van deze landen werden teruggevonden zijn religieuze belediging en religieuze haat. Enkel 

Denemarken en Nederland bestraffen religieuze belediging. Met uitzondering van het Verenigd 

Koninkrijk hebben alle andere landen een algemene wetsbepaling over het aanzetten tot haat, 

discriminatie of geweld. Religie (en eventueel ook andere vormen van levensbeschouwing) is een 

mogelijke grond daarvan. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2006 zijn wetgeving aangevuld met 
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specifieke bepalingen over religieuze haat. In alle landen moet er een duidelijke intentie 

waargenomen worden vooraleer er een vervolging op basis van het aanzetten tot haat wordt 

ingesteld. Steeds ligt de nadruk op de bescherming van de openbare orde.  

Alhoewel het secularisatieprincipe in heel Europa is doorgedrongen, gaat elk land hier anders mee 

om. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kunnen beide omschreven worden als een seculiere 

staat die officieel één godsdienst bevoorrecht. Turkije en Frankrijk zijn seculiere staten die officieel 

geen enkele religie begunstigen (Kuru, 2007, p. 570). Uit de vergelijking blijkt dat deze situatie in 

Turkije niet helemaal correct is. Ook Nederland en België zijn seculier maar de overheid heeft toch 

een link met religie, bv. door de subsidiëring van erediensten en de verloning van geestelijken.  

Ondanks de strafbaarheid van godslastering zijn in de Elzas en Moselle, Nederland, Turkije, 

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zeer weinig veroordelingen op basis van deze wetgeving 

vastgesteld. Eerder werd erop gewezen dat beperkingen op het recht op vrijheid van meningsuiting, 

zoals godslasteringswetgeving, aan specifieke criteria van het EVRM moeten voldoen (cfr. infra). 

Soms is dit moeilijk te bewijzen waardoor men niet tot vervolging overgaat. In sommige zaken werd 

door middel van godslasteringswetgeving wel een beperking opgelegd op vrijheid van meningsuiting. 

Of deze uitspraken stroken met de visie van het EHRM bestuderen we in het volgende deel.  
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Deel 3: De divergente verhouding van de Raad van Europa en godslastering  

De besproken landen uit de rechtsvergelijking zijn allemaal lidstaten van de Raad van Europa 

waarvan het EVRM een belangrijk instrument is. In het volgende deel bestuderen we een aantal 

disputen die uitgevochten zijn voor het EHRM rond vrijheid van meningsuiting en godslastering. We 

formuleren een antwoord op onze onderzoeksvraag door na te gaan of de godslasteringswetgeving 

en rechtspraak voldoen aan deze criteria en zo legitieme beperkingen zijn die geen inbreuk vormen 

op het EVRM. We bespreken ook enkele arresten rond de andere religieuze uitingsdelicten: 

religieuze belediging en het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op grond van religie. 

Het EHRM is niet het enige orgaan van de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering en het 

Ministercomité hebben ook hun rol binnen de organisatie. Zij nemen respectievelijk initiatief en 

beslissingen omtrent nieuwe verdragen etc. Mogen we ervan uitgaan dat zij op dezelfde manier 

redeneren als het EHRM vermits ze deel uitmaken van dezelfde overkoepelende organisatie? Hun 

visie omtrent godslastering wordt kort aangehaald.  

1.1 Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden  

Alle lidstaten van de Raad van Europa hanteren het EVRM als een algemeen grondrechtenverdrag. 

Het heeft een directe werking in hun nationale rechtsorde. De lidstaten zijn verplicht om het EVRM 

en de rechtspraak van het EHRM omtrent het EVRM te implementeren in hun recht. Drie organen 

houden toezicht op de naleving van het verdrag. De Europese Commissie voor de Rechten van de 

Mens (ECRM) ziet toe op de naleving van de grondrechten. Het Ministercomité controleert of de 

uitspraken van het EHRM geïmplementeerd worden door de lidstaten. Het EHRM doet uitspraak over 

een mogelijke schending van één van de fundamentele mensenrechten. Ze vervangt de nationale 

rechtbanken niet maar beoordeelt of zij op een geldige manier gebruik hebben gemaakt van de 

appreciatiemarge (cfr. infra) bij het opleggen van een beperking zoals onder andere voorzien in 

artikel 10 §2 EVRM (Voorhoof e.a., 2011, p. 35-36; www.europa.eu).  

Voorhoof en Cannie (2010, p. 411) wijzen op een zwakte van het EVRM. De implementatie van het 

verdrag en de jurisprudentie van het EHRM worden niet in alle landen even secuur opgevolgd. 

Turkije is nog geen lid van de Europese Unie omdat hun wetgeving niet strookt met de internationale 

wetgeving. De beperkingen die het land op vrijheid van expressie oplegt zijn bijvoorbeeld ruimer dan 

internationaal voorzien (Amnesty International, 2013, p. 7-9). 

We gaan dieper in op artikel 9 en 10 EVRM. Zie bijlage 8 voor de besproken artikels.  

http://www.europa.eu/
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1.1.1 Artikel 9 EVRM: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

Artikel 9 beschermt de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. De bepalingen die hieronder 

vallen zijn zeer ruim. Ten eerste wordt het ‘gelovig zijn’ op zich beschermd. Elke burger mag vrij 

kiezen of en waarin hij gelooft zonder inmenging van een tweede partij. Dit houdt in dat men ook de 

keuze heeft om zich niet aan te sluiten bij een godsdienst. Ten tweede kan men vrij kiezen om van 

godsdienst te veranderen en een religie te onderwijzen. Een godsdienst mag men in private kringen 

en in het openbaar beleven en uiten, bijvoorbeeld door naar een eredienst te gaan.  

De tweede paragraaf voorziet enkele voorwaarden waaraan een beperking moet voldoen vooraleer 

ze kan opgelegd worden aan deze vrijheid. Ze moet bij wet voorzien zijn. Daarnaast moet de 

beperking een legitiem doel hebben (bescherming van de menselijke gezondheid, de zedelijkheid, de 

rechten en vrijheden van anderen en van de openbare orde). Ten derde moet de ingreep 

noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (Coppenolle, 2006-2007, p. 15-17).  

Het recht op vrijheid van godsdienst biedt op twee manieren bescherming. Ten eerste biedt dit 

artikel bescherming aan (godsdienstige) overtuigingen tegen lasterende uitspraken. Ten tweede is 

het een middel om bepaalde uitspraken te rechtvaardigen. De Rotterdamse imam El Moumni 

vermeldde in een televisie-uitzending dat ‘homoseksualiteit een ziekelijke afwijking is en schadelijk 

voor de Nederlandse samenleving’. De Rotterdamse rechtbank en het Haagse gerechtshof stelden 

vast dat de imam sprak vanuit een godsdienstige overtuiging waardoor het beledigende karakter van 

deze uitspraak verviel (van Stokkom e.a., 2007, p. 22-23). 

Dit recht is van belang omdat het de maatschappij een moraal aanleert. Hierdoor zet de bevolking 

zich in voor elkaar. Daarnaast geeft het mensen de mogelijkheid om te gaan met het ongekende 

universum. Het geeft mensen autonomie en het geeft sommigen richting in het streven naar het 

goede in de maatschappij (Wiles, 2006, p. 136-137).  

1.1.2 Artikel 10 EVRM: Vrijheid van meningsuiting 

Het principe van artikel 10 is één van de belangrijkste bouwstenen van een democratie. Veel staten 

gebruiken het als voorbeeld bij het opstellen van de wetgeving rond vrijheid van meningsuiting. Het 

algemeen principe luidt dat iedereen zijn mening vrij mag koesteren, verspreiden, ontvangen en 

formuleren. Dit alles zonder enige inmenging van de overheid en zonder enige grenzen. Dit geldt 

zowel voor de inhoud van de uiting als voor de vorm waarin ze wordt overgebracht (bv. poëzie, film, 

…) (Kearns, 2013, p.170).  
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De tweede paragraaf wijst op de plichten en verantwoordelijkheid die dit recht met zich meebrengt. 

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om deze vrijheid niet te misbruiken. Indien hier wel 

misbruik van gemaakt wordt en een uiting overschrijdt de grens van toelaatbaarheid kan er een 

beperking opgelegd worden. Deze beperking op het recht op vrijheid van meningsuiting moet de 

triple-test doorstaan. Beperkingen moeten voorzien zijn bij wet. Dit betekent dat ze toegankelijk en 

verstaanbaar zijn voor elke burger en voldoende gespecifieerd zijn. Ten tweede heeft de beperking 

een legitiem doel dat deze paragraaf voorziet: ‘in het belang van de nationale veiligheid, territoriale 

integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of 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’ (artikel 10 §2 EVRM). Vaak gaat het om 

een combinatie. Ten derde moet de beperking noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. 

Dit is de noodzakelijkheidstoets. Dit betekent dat er een pressing social need, een noodzakelijk te 

verbannen iets in een democratische samenleving, vastgesteld wordt en de beperking voldoet aan 

het proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat de beperking proportioneel is met het nagestreefde 

doel (Voorhoof & Cannie, 2010, p. 409-410).  

Een belangrijk concept dat eerst wordt toegelicht is de appreciatiemarge. Uit de bespreking van de 

zes landen is gebleken dat elk land anders omgaat met godsdienstige kwesties en vrijheid van 

meningsuiting. Ze gaan ook op een andere manier om met het secularisatieprincipe. Door middel van 

deze marge geeft het EHRM de lidstaten de mogelijkheid om binnen de grenzen van hun eigen 

gewoonten en gedragingen te overwegen of een beperking nodig is. 

Een ongewenste uiting kan leiden tot verschillende soorten schade. Het kan gaan van direct geweld 

en schending van goede naam of reputatie tot negatieve beeldvorming over een groep. Een 

beperking kan opgelegd worden in verschillende vormen. Het kan gaan om een boete, een 

publicatieverbod of een criminele straf. Een criminele straf wordt enkel opgelegd als het niet anders 

kan (Venice Commission, 2010, p. 25). Uiteraard brengt een beperking neveneffecten met zich mee. 

Sommige partijen gaan hun stem niet meer delen tijdens debat waardoor er een vertekend beeld 

ontstaat. Anderen gaan onopgemerkt hun mening proberen delen (van Stokkom e.a., 2007, p. 54-

62).  

Daarom is het recht op vrijheid van meningsuiting zo belangrijk. Het is een deel van de menselijke 

vrijheid en leidt tot de waarheid. Hoe meer mensen hun visie delen, hoe meer kennis er verspreid 

wordt in de maatschappij. Hierdoor kan men met elkaar in debat treden om zo tot de beste 

theorieën te komen. Het geeft de bevolking autonomie en maakt de mensen verstandiger. Dit draagt 
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bij aan de democratie waarin tolerantie belangrijk is. Juist door vrije expressie kan men tolerantie 

promoten (Wiles, 2006, p. 134-135).  

We vermelden ook artikel 11 (vrijheid van vergadering en vereniging) en artikel 14 (verbod van 

discriminatie) EVRM, waar een gegadigde zich ook op kan beroepen. Net zoals bij artikel 9 en 10 

EVRM kan men in artikel 11 EVRM beperkingen opleggen die voldoen aan de triple-test (Dommering, 

2007, p. 2000-2002). 

Het EHRM hecht evenveel belang aan beide rechten. Toch vindt al decennia lang de discussie plaats 

dat beide rechten in elkaars vaarwater zitten. Ter bescherming van burgers hun eigen gedachten, 

geweten en religieuze overtuigingen kan het recht op vrijheid van meningsuiting van de anderen 

ingeperkt worden. Zoals in de vorige alinea’s werd aangehaald kan dit alleen als er voldaan wordt 

aan de voorwaarden voorgeschreven door het EHRM in artikel 10 §2 EVRM. Zo’n maatregel ter 

bescherming van de religieuze overtuigingen is de blasfemiewetgeving. Niet alleen het wettelijke 

verbod hierop maar ook de rechtspraak van de rechtbanken hieromtrent houden onvermijdelijk een 

beperking in. Hierna gaan we dieper in hoe het EHRM omgaat met dergelijke zaken en zoeken we uit 

of zij dit een rechtmatige beperking acht op het recht op vrijheid van meningsuiting.  

1.1.3 Verhouding artikel 9 en 10 EVRM 

Ter situering van de werkwijze van het EHRM bespreken we de zaak Otto-Preminger-Institut t. 

Oostenrijk (EHRM, 20 september 1994). In andere arresten van het EHRM wordt er vaak naar dit 

arrest verwezen. Het is een bron van informatie voor en geeft richting aan vele rechters die een 

oordeel moeten vellen over de beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting in het voordeel 

van religieuze gevoelens van gelovigen.  

Nog voordat de film Das Liebenskonzil vertoond kon worden in mei 1985 nam de Oostenrijkse justitie 

die in beslag omdat de inhoud religieuze overtuigingen minacht. De film is een verfilming van het 

toneelstuk Das Liebenskonzil van de Duitse schrijver Oskar Panizza. Het toneelstuk is een satire 

waarin Jezus werd afgebeeld als een domme sul en God als een seniele, impotente idioot. Het 

verwijst ook naar de seksuele activiteiten aan het hof van paus Alexander VI van Borgia tijdens de 

Renaissance. Volgens het Oostenrijkse hof van beroep moest artistieke vrijheid wijken voor het recht 

op vrijheid van religie van anderen. Het Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung 

dat de film wou vertonen trok naar het EHRM wegens schending van haar recht op vrijheid van 

meningsuiting door de inbeslagname van de film. De film was een kunstwerk waarmee ze simpelweg 

wilden bijdragen aan het publieke belang.  
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Na een evaluatie van de zaak aan de hand van de triple-test kwam het EHRM tot de conclusie dat de 

Oostenrijkse staat een legitieme beperking had opgelegd. Hierdoor verleende ze een wijde 

appreciatiemarge aan Oostenrijk. Volgens het EHRM omvat artikel 9 EVRM ‘the right of citizens not to 

be insulted in their religious feelings by the public expression of views of other persons’ (§48). Dit was 

het legitieme doel. De inbeslagname was daarnaast voorzien bij wet en noodzakelijk in een 

democratische samenleving. Volgens het EHRM mag vrijheid van meningsuiting beperkt worden ‘to 

avoid as far as possible expressions that are gratuitously offensive to others and thus an infringement 

of their rights. (…) This being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain 

democratic societies to sanction or even prevent improper attacks on objects of religious veneration’ 

(§49) (EHRM, 20 september 1994, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk).  

Deze uitspraak werd met kritiek onthaald. Sommigen vonden dat Oostenrijk een te wijde 

appreciatiemarge was verleend. Men beargumenteerde dat het EHRM geen rekening hield met de 

omstandigheden van de vertoning: een besloten bioscoop met leeftijdsgrens (+17). In Frankrijk werd 

de film Je vous salue Marie niet verboden. Juist omdat ze in een besloten bioscoop werd uitgezonden 

en mensen er zelf voor kozen om ze te zien (cfr. supra). In dit arrest was dit blijkbaar niet voldoende. 

Het laatste argument was de intolerantie die hierdoor ontstond. Niet-gelovigen en gelovigen moeten 

even veel van elkaar kunnen verdragen. Dat was hier niet het geval (van Stokkom e.a., 2007, p. 132-

134). Drie rechters van het EHRM waren een andere mening toegedaan dan de andere 4 rechters van 

het EHRM. Zij vonden dat het EHRM geen religieuze gevoelens beschermt maar wel een legitieme 

reden zijn om vrijheid van expressie te beperken (EHRM, 20 september 1994, Otto-Preminger-

Institut t. Oostenrijk).  

De brede appreciatiemarge die het EHRM had toegestaan aan Oostenrijk stootte op veel kritiek. Het 

EHRM acht het echter onmogelijk om een universele definitie te geven van ‘moraal’ en ‘godsdienst’ 

(goede zeden). Deze verandert doorheen de tijd en ruimte. Daarom zijn er geen hanteerbare criteria 

geformuleerd om te bepalen wanneer beperking van vrijheid van expressie dan noodzakelijk is. Het is 

aan de lidstaten om aan de hand van de appreciatiemarge hierover te oordelen (§50, Otto-

Preminger-Institut t. Oostenrijk). Omdat dit moeilijk te beoordelen is voor het EHRM worden aan 

zaken rond goede zeden en reclame een bredere appreciatiemarge toegestaan, dit in tegenstelling 

tot opinies gedeeld in een politieke context of van maatschappelijk belang (Voorhoof e.a., 2011, p. 

38). Het EHRM vindt het zeer belangrijk om te kunnen bijdragen aan het publieke debat in een 

democratie. Zowel uitspraken gedaan in het teken van het maatschappelijk belang en uitspraken die 

dat niet zijn worden beschermd. Maar aan die eerste groep wordt een hogere bescherming geboden. 

Het EHRM hanteert hier het strict scrutiny-principle. In het geval van het tweede soort uitspraken 
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stelt het EHRM zich afstandelijker op waardoor de lidstaat meer vrijheid heeft bij het beoordelen van 

de appreciatiemarge (van Stokkom e.a., 2007, p. 23-24). In dit arrest wijst het EHRM erop dat 

uitspraken die gratuitously offensive zijn niets bijdragen aan de maatschappij en daarom geweerd 

mogen worden. Leigh (2011, p. 71) vraagt zich af hoe een staat hierover beslist. Hij vindt dit begrip te 

onduidelijk. Dit is vergelijkbaar met artikel 216 §2 van het Turkse Strafwetboek waarop kritiek wordt 

geuit (cfr. supra).  

In dit arrest bevestigde het EHRM dat we deel uitmaken van een democratische samenleving 

gekenmerkt door pluralisme, ruimdenkendheid en tolerantie. Niet enkel de mening van de 

meerderheid doet ertoe. Daarom wordt van leden van een religieuze meerderheid verondersteld 

enige tolerantie te tonen tegenover kritiek over hun opvattingen, ten minste tot zolang hun recht op 

vrijheid van religie niet geschaad wordt. Artikel 10 §2 EVRM is van toepassing op ‘not only to 

"information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of 

indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. 

Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no 

"democratic society”’ (§49, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk). Religieuze meningen worden op 

basis van artikel 9 EVRM uitermate beschermd maar kritische godsdienstige uitspraken worden 

daarom niet geweerd uit het openbaar. Zelfs politieke uitspraken waarin een religie vergeleken 

wordt met het nazisme kunnen door de beugel indien deze gebaseerd zijn op een voldoende feitelijk 

fundament. Uiteraard is deze praktijk niet ongelimiteerd. Bij aanzetten tot haat of geweld wordt er 

een drempel overschreden (Dommering, 2008, p. 15; van Stokkom e.a., 2007, p. 23-24, 54). Het 

EVRM maakt een duidelijk onderscheid tussen scherpe godsdienstkritiek en een aanval op een 

godsdienst waarbij dit laatste de grens van toelaatbaarheid overschrijdt (Dommering, 2007, p. 2000-

2002). 

Na deze korte situering van de algemene principes van het EHRM onderzoeken we hoe deze worden 

toegepast in arresten omtrent godslastering. In al de zaken werd er een beperking van het recht op 

vrijheid van meningsuiting waargenomen. Het was de taak van het EHRM om te beoordelen of deze 

beperking in strijd was met het EVRM of niet.  
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1.2 Het EHRM en godslastering 

We bespreken vier zaken waarin het EHRM steeds een compromis moest zoeken tussen twee 

belangrijke en tegenstrijdige rechten: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. In drie 

daarvan trokken de veroordeelden naar het EHRM nadat hun recht op vrijheid van meningsuiting 

was ingeperkt op basis van een klacht van godslastering.  

Naar het arrest Gay News Ltd and Lemon t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM, 7 mei 1982) wordt vaak 

verwezen als het Gay News-arrest. De redacteur (Denis Lemon) en de uitgever (Gay News Ltd.) van 

het magazine Gay News werden aangeklaagd voor blasfemie. Het publiek van dit magazine bestaat 

voornamelijk uit homoseksuelen. In 1976 publiceerde het tijdschrift het gedicht van James Kirkup, 

The Love That Dares To Speak Its Name. Hierin wordt o.a. beschreven hoe Jezus zelf homoseksuele 

betrekkingen heeft met de apostels en andere mannen en hoe een centurion seksuele handelingen 

uitvoert met het lichaam van Jezus. Bij het gedicht werd een afbeelding gepubliceerd die de 

activiteiten duidelijk illustreerden. Het Openbaar Ministerie weigerde over te gaan tot vervolging 

waarna Mevr. Whitehouse zelf overging tot private vervolging. De twee beklaagden werden 

veroordeeld voor blasfemie op basis van het publiek maken van een blasfemische uiting. Dat zij niet 

de intentie hadden om blasfemie te plegen speelde geen rol. Dit konden de veroordeelden niet 

aanvaarden. Nadat hun beroep twee keer werd afgewezen trokken ze naar het EHRM. Ze 

rapporteerden een schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM), 

aangezien de beperking niet voorzien was bij wet, en schending van hun recht op vrijheid van 

gedachte (artikel 9 EVRM).  

De Commissie hanteerde de triple-test om te bepalen of Engeland niet buiten haar appreciatiemarge 

trad. Onder prescribed by law verstaat men dat de wetgeving toegankelijk en verstaanbaar 

geformuleerd moet zijn. De kenmerken van het misdrijf blasfemie waren volgens de beklaagden niet 

duidelijk omschreven in de wet. Dat er enkel sprake moest zijn van een lasterende uiting, zonder de 

bedoeling iemand effectief te beledigen was volgens hen niet vastgelegd in de wet. Deze bepaling 

werd zogezegd geïntroduceerd op hun proces. Ieder Engels hof zei echter dat deze bepaling in 

eerdere rechtspraak was terug te vinden en rechtsgeldig was. De ECRM7 bevestigde dat common law 

                                                           

7 Tot 1998 moest elke aanvrager zijn zaak voorleggen aan de Europese Commissie voor de Rechten van de 

Mens (ECRM). Die oordeelde over de ontvankelijkheid van de zaak. Nu is er een rechtstreekse toegang tot het 

EHRM (Voorhoof e.a. , 2011, p. 35). 



 

55 

 

 

ook telt ondanks de onduidelijkheid ervan. Volgens de Engelse staat had de veroordeling drie 

legitieme doelen: preventie van onrust, bescherming van de moraal en de bescherming van de 

rechten van anderen. Aangezien een private persoon tot vervolging was overgegaan aanvaardde de 

ECRM enkel dit laatste element: de bescherming van de rechten van Mevr. Whitehouse en die van 

anderen. Ten derde was de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving. De ECRM 

detecteerde geen schending van artikel 10 §2 EVRM. Ze twijfelde niet over de noodzakelijkheid van 

het verbod op het misdrijf blasfemie. Indien de godsdienstige gevoelens van gelovigen bescherming 

verdienen tegen ongepaste aanvallen op wat voor hen heilig is, dan is het noodzakelijk om aanvallen 

die een bepaalde grens overschrijden te kunnen bestraffen (§12). De ECRM oordeelde dat het 

Engelse hof de appreciatiemarge niet te breed had beschouwd en detecteerde geen schending van 

artikel 10 §2 EVRM (EHRM, 7 mei 1982, X.; Ltd en Y t. het Verenigd Koninkrijk).  

Tijdens deze zaak werd veel kritiek geuit op de onduidelijkheid van de blasfemiewetgeving in 

Engeland. De Law Commission had Engeland hier al voor gewaarschuwd. Maar zolang de staat 

binnen de appreciatiemarge blijft maakte dit voor het EHRM geen verschil uit (§10, X.; Ltd en Y t. het 

Verenigd Koninkrijk).  

Het volgende arrest zorgde voor nog meer kritiek op de Engelse godslasteringswetgeving: Abdal 

Choudhury t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM, 05 maart 1991).  

Abdal Choudhury spoorde in 1989 het hoofd van het Hof van Magistraten aan om criminele 

vervolging in te stellen tegen de auteur Salman Rushdie en diens uitgever (Viking Penguin Publishing 

Co.). De oorzaak was het boek The Satanic Verses. Choudhury en een groep Britse moslims vond het 

boek godslasterend en beledigend ten opzichte van Allah, de profeet Abraham en zijn zoon, de 

profeet Mohammed en zijn vrouwen en de Islam. Het Hof liet de aantijgingen vallen aangezien het 

blasfemieverbod geen bescherming verleende aan de Islam. In 1990 werd ook beroep afgewezen en 

de ECRM oordeelde niet anders toen Choudhury de schending van zijn recht op religie aanvocht in 

combinatie met artikel 14 EVRM. Hij berustte hierin aangezien de Engelse wetgeving en artikel 10 

EVRM hem niet kon helpen op basis van het discriminerende karakter van het blasfemieverbod. Dit 

gold enkel voor het christendom (cfr. supra). Een inbeslagname of publicatieverbod van het boek was 

niet voorzien bij wet (ECRM, 5 maart 1991, 05 maart, Application No. 17439/90 by Abdal Choudhury 

against the United Kingdom). Ondanks de bewijsvoering van Choudhury dat dit boek gevoelens van 

hem en andere moslims schaadde, detecteerde de ECRM geen link met artikel 9 EVRM. Vervolging 

voor artikel 9 en 14 EVRM werd afgewezen (Cumper, 2007, p. 31). De zaak werd onontvankelijk 

verklaard. 



 

56 

 

Alhoewel artikel 9 EVRM ongeveer dezelfde beperkingsclausule op vrijheid van meningsuiting heeft 

als artikel 10 EVRM gebruikt het EHRM dit artikel zelden. Dit blijkt uit de ontbrekende jurisprudentie. 

Ze rechtvaardigt een beperking door het behoud van de openbare orde zoals voorzien in artikel 10 §2 

EVRM. Ze wordt vaker gehanteerd voor uitingen met een eerder godsdienstig karakter die veel 

bescherming krijgen, bv. tijdens een eredienst (Janssens & Nieuwenhuis, 2005, p. 21).  

Moslims vonden dat het boek van Rushdie leugens vertelde. Het was beledigend en schilderde de 

islam af als gruwelijk, obsceen en onfatsoenlijk. De auteur had hen hiermee vernederd. Moslims in 

Engeland vochten het onrecht aan dat Rushdie hen had aangedaan en tegelijkertijd streefden ze naar 

een uitbreiding van het blasfemiemisdrijf naar andere godsdiensten toe. Ook elders in de wereld 

veroorzaakte deze zaak onrust. Ayatollah Khomeini sprak een fatwa uit over Rushdie waardoor deze 

jarenlang ondergedoken leefde uit vrees voor zijn leven (Parekh, 1990, p. 699-700). In Nederland 

ontstond er hevig protest tegen het boek. Er werd verzocht over te gaan tot strafvervolging maar het 

Openbaar Ministerie ging daar niet op in. Er was volgens haar geen sprake van godslastering 

aangezien er enkel sprake zou zijn van lastering van de profeet Mohammed en de islam. Dit valt niet 

onder artikel 147 Sw. (cfr. supra) (van Stokkom e.a., 2007, p. 108).  

Bij het volgende arrest werd de Engelse godslasteringswetgeving opnieuw op de rooster gelegd.  

In het arrest Wingrove t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM, 25 november 1996) weigerde de Britse 

filmkeuring goedkeuring te verlenen tot publieke verspreiding van de film Visions of Ecstasy van 

filmregisseur Nigel Wingrove. De 18 minuten durende film ging over de heilige Theresa van Avila, een 

non uit de 16de eeuw die geregeld visioenen had over Jezus. In de film had de heilige Theresa een 

erotische fantasie met het gekruisigde lichaam van Jezus en een lesbische erotische fantasie met 

haar geest, uitgebeeld door een andere naakte vrouw. Tijdens de film zijn er geen dialogen en het 

concept erachter wordt nergens toegelicht. De kijkers kunnen enkel uit de aftiteling afleiden wie de 

personages zijn.  

De British Board of Film Classification weigerde toestemming te geven tot publieke verspreiding van 

de film. De film was obsceen en in strijd met de godslasteringswetgeving. Ze bestempelden het als 

pornografie waarbij het beeld van Jezus vaak getoond wordt. Dit was een belediging van Jezus, dus 

was er sprake van blasfemie. De film zou bij publicatie de gevoelens van christenen krenken. Hij 

droeg niet bij aan historische, religieuze of artistieke kennis. Na beroep bij het Video Appeals 

Committee bevestigde een panel het blasfemische karakter van de film. Volgens hen was de film 

algemeen ongepast, blasfemisch en zou die de gevoelens van Christenen schaden. In 1990 trok 

Wingrove naar het EHRM wegens schending van artikel 10 EVRM. Volgens hem was de inmenging 

niet voorzien bij wet. Volgens dit criterium moet er voldaan worden aan the requirement of 
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foreseeability. Volgens Wingrove kon hij niet voorzien dat de Board of Film zou redeneren dat de film 

blasfemisch is.  

Het EHRM acht het onmogelijk een precieze definitie te geven van het misdrijf godslastering. Het is 

aan de lidstaten om hier een eigen betekenis aan te geven. Daarom volgde het EHRM Wingrove zijn 

redenering niet dat de Engelse godslasteringswetgeving niet voorzien was bij wet. De beperking had 

een legitiem doel, namelijk de bescherming van de religieuze gevoelens van christenen. Wingrove 

verdedigde zich nog door te zeggen dat de blasfemiewetgeving niet strookt met het Europese idee 

van vrijheid van expressie. Hij wees er ook op dat het niet zeker was dat de film in strijd was met de 

blasfemiewetgeving. Dit was louter een veronderstelling van de Board of Film. Deze laatste 

argumenten konden niet baten. Het EHRM oordeelde dat de inbeslagname van de film binnen de 

appreciatiemarge van het Verenigd Koninkrijk viel. Ondanks dat de film maar door een beperkt 

volwassen publiek bekeken zou worden valt dit onmogelijk te controleren. De publicatie ervan zou in 

strijd zijn met de wet. Zoals eerder vermeld hebben zaken omtrent goede zeden een bredere 

appreciatiemarge: ‘a wider margin of appreciation is generally available in relation to matters liable 

to offend intimate personal convictions within the sphere of morals, or especially religion. Moreover, 

as in the field or morals, and perhaps to an even greater degree, there is no uniform European 

conception of the requirements of “the protection of the rights of others’ in relation to attacks on 

their religious convictions (§58).’ (EHRM, 25 november 1996, Wingrove t. The United Kingdom; van 

Stokkom e.a., 2007, p. 134).  

Twee rechters van het EHRM gingen niet akkoord met hun collega’s. Volgens rechter De Meyer was 

het blasfemieverbod geen geldige reden om vrijheid van meningsuiting te beperken. Hij was van 

oordeel dat de sterkte van het geloof van gelovigen de beste remedie is tegen de belediging van de 

religie (Wiles, 2006, p. 127). Rechter Lohmus wees erop dat dit een vorm van censuur was. Er was 

geen pressing social need omdat geen enkele gelovige zich ooit heeft uitgesproken over deze 

kwestie. Men ging er enkel van uit dat gevoelens van gelovigen werden geschaad en was daarom van 

mening dat Wingrove de grens van toelaatbaarheid niet overschreed. (Wingrove t. het Verenigd 

Koninkrijk, p. 27). 

De Engelse blasfemiewetgeving werd hierna weer op de rooster gelegd. Zelfs de rechters van het 

EHRM spraken zich hierover uit. Rechter Pettiti wees op het discriminerende karakter van de Britse 

blasfemiewetgeving. Hij wees erop dat dergelijke wetgeving niet verboden is volgens het EVRM maar 

het onderscheid dat de Britse wet maakt zou aangevochten moeten worden met artikel 14 EVRM 

(Wingrove t. het Verenigd Koninkrijk, p.23). Ongeveer tien jaar later besloot de rechtbank niet over 

te gaan tot vervolging in de zaak Jerry Springer: The opera. Ze dacht dat de blasfemiewetgeving in 
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strijd was met artikel 10 EVRM door het discriminerende karakter en de vaagheid ervan (Sandberg & 

Doe, 2008, p.981). Dacey (2012, p. 96) is van mening dat eender welke blasfemiewetgeving in strijd is 

met het EHRM. Niet-erkende religies vallen hier niet onder.  

Het is niet de taak van het EHRM om te oordelen over de compatibiliteit van nationale wetgeving 

met het EVRM (§50, Wingrove t. het Verenigd Koninkrijk). Ze beoordeelt wel of de beperking van een 

recht compatibel is met het EVRM. Het EHRM vindt het behoud van blasfemiewetgeving niet 

onnodig. De gemeenschappelijke legale en sociale basis van de lidstaten van de Raad van Europa is 

nog niet breed genoeg waardoor dergelijke beperking niet in strijd is met het EVRM (§57, Wingrove t. 

het Verenigd Koninkrijk). Het EHRM kan geen algemene handleiding opstellen hoe er omgegaan 

moet worden met religieuze kwesties. De lidstaten verschillen hiervoor te hard. Daarom krijgen ze 

hierin meer vrijheid om te doen wat volgens hen nodig is binnen hun grenzen.  

De laatste zaak omtrent blasfemie speelde zich af in Turkije (EHRM, 13 december 2005, I.A. t. 

Turkije). De roman getiteld Yasak Tümceler (Forbidden Verses) geschreven door Abdullah Riza werd 

gepubliceerd door uitgeverij Berfin in 1993. De eigenaar van deze uitgeverij werd aangeklaagd voor 

blasfemie volgens het voormalige artikel 175 §3-4 van het oude Turkse Strafwetboek. Door het boek 

te publiceren maakte men lasterende uitspraken over God (Allah), de religie, de profeet en de Koran. 

Deskundigen bestudeerden het boek en bevestigden het blasfemische karakter in een rapport voor 

de rechtbank. De auteur bekritiseert het geloof, ideeën en tradities van religies en zou leiden tot 

atheïsme. Het boek heeft een denigrerend element waarin God wordt omschreven als een 

verzonnen figuur en gelovigen als gehersenspoeld, etc. Op verzoek van de beklaagde werd een 

tweede panel aangeduid, deze keer met literaire experten aangezien het boek een roman is. Ook zij 

kwamen tot hetzelfde besluit. Het was vooral één paragraaf die een doorn in het oog was voor de 

aanklager. Daarin staat beschreven hoe de profeet Mohammed zijn vasten verbrak door seksuele 

betrekkingen te hebben na het eten en voor het gebed. Bovendien verbood hij geen seksuele 

interactie met overleden personen of levende dieren.  

Dit was volgens de Turkse overheid genoeg bewijs om de veroordeling van de beklaagde te 

bestempelen als een urgente sociale behoefte. Er werden religieuze gevoelens beledigd en dan 

vooral die van de islam. De openbare aanklager beschuldigde de auteur van blasfemie van God, de 

religie, de profeet Mohammed en de Koran. Ter verdediging wees de uitgever erop dat de auteur 

enkel zijn visie op enkele filosofische en theologische onderwerpen op een romanachtige manier 

wou schetsen. Hij vond het boek niet godslasterend of beledigend. De Turkse rechtbank dacht daar 

anders over en veroordeelde de beklaagde met een celstraf van twee jaar en een boete. Na een 

mislukte poging tot hoger beroep trok de uitgever naar het EHRM wegens schending van zijn vrijheid 



 

59 

 

 

van expressie. Het EHRM moest beoordelen of het ging om een pressing social need en of de 

beperking proportioneel was t.o.v. het legitieme doel.  

Het EHRM gaf de beklaagde en de aanklager beide gelijk. Volgens artikel 10 §1 EVRM heeft de 

beklaagde recht op vrijheid van expressie. Het tweede paragraaf van dat artikel beperkt echter dit 

recht. De opgelegde beperking door de Turkse rechtbank, een gevangenisstraf en geldboete, was 

voorgeschreven door de wet en had een legitiem doel. Ze wou onrust vermijden en de moraal en 

rechten van anderen beschermen. Was het ook noodzakelijk in een democratische samenleving? Het 

EHRM oordeelde affirmatief en stelde geen schending van artikel 10 EVRM vast. Leden van een 

religieuze groep moeten (choquerende en beledigende) kritische opmerkingen kunnen verdragen 

maar in deze zaak ging het om een grove aanval op de profeet Mohammed. De Turkse overheid kon 

op dat moment het beste beslissen of deze uitspraken te dulden waren in haar samenleving. Zij 

oordeelde dat ondanks het principe van secularisme in het land deze uitspraak een aanval was op 

moslims. Volgens het EHRM was Turkije niet buiten de appreciatiemarge getreden. Er was een 

pressing social need om op te treden.  

Echter niet alle leden van het EHRM gingen akkoord met deze beslissing. Drie van de zeven rechters 

stelden een schending van artikel 10 EVRM vast. Ze vonden dat hun collega’s te weinig aandacht 

schonken aan de context. Aangezien er maar 2000 exemplaren gedrukt werden en ondanks dat men 

niet kan inschatten hoeveel personen het boek effectief gelezen hebben is de impact van het boek 

op de samenleving kwestieus. Niemand wordt verplicht om een boek te lezen en een boek heeft 

maar weinig impact in vergelijking met een film of video zoals Das Liebenskonzil en Visions of Ecstasy. 

De passage over Mohammed werd niet in de context van het gehele boek beoordeeld. Daarnaast 

gaan de beledigingen niet over God, wel over een profeet die in het oog van de islam als heilig 

beschouwd wordt. Daarnaast is het verhaal geschreven in een romanachtige stijl. Door dergelijke 

publicaties te bestraffen ontstaat het risico op zelfcensuur uit angst voor een veroordeling. (EHRM, 

13 september 2005, I.A. t. Turkije; Dommering, 2007, p. 1998). 

Ook het arrest Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk werd bekritiseerd omdat het EHRM onvoldoende 

rekening hield met de omstandigheden en context. Das liebenskonzil werd in een besloten bioscoop 

afgespeeld met leeftijdsgrens. De impact van een roman is veel kleiner dan die van visuele beelden. 

In beide gevallen kozen mensen er zelf voor om dit te lezen of bekijken. In het Wilders-proces zorgde 

de context voor vrijspraak. Wilders’ uitingen werden in het hele artikel of interview bestudeerd en 

daaruit bleek dat ze gericht waren op een geloof op zich of dat het politieke voorstellen waren (cfr. 

supra).  
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1.3 Conclusie 

Het EHRM hecht even veel belang aan artikel 9 en 10 EVRM. Alhoewel volgens deze instelling 

iedereen tolerant moet zijn voor anderen meningen, zijn sommige uitingen ontoelaatbaar. Eventuele 

choquerende en/of verontrustende uitingen zijn toegelaten maar ze mogen andermans rechten niet 

schaden. Aan de hand van een aantal vaste criteria oordeelt het EHRM of een beperking op het recht 

op vrijheid van meningsuiting toelaatbaar is: de triple-test, het proportionaliteitsbeginsel, de 

appreciatiemarge en de context van een uiting. Het EHRM stelde in de besproken zaken geen enkele 

keer een schending vast van artikel 10 EVRM. De opgelegde beperkingen op het recht op vrijheid van 

meningsuiting van de nationale lidstaten waren niet in strijd met het EVRM. Het EHRM vindt een 

blasfemiewetgeving ter bescherming van de rechten van anderen op zich niet nodig maar evenmin 

onnodig. We concluderen dat blasfemiewetgeving niet in strijd is met het EVRM.  

Het EHRM kan geen universele definitie opstellen voor moraal en religie. De lidstaten hebben elk hun 

eigen gewoonten en grenzen die een invloed hebben op de toelaatbaarheid van een uiting. Daarom 

genieten de lidstaten in dergelijke kwesties over een bredere appreciatiemarge en staat het EHRM 

open voor hun oordeel.  

Het discriminerende karakter van de Engelse blasfemiewetgeving is het EHRM niet ontgaan. Deze is 

in strijd met het EVRM. Het is echter niet de taak van het EHRM om zich daarover uit te spreken.  

Soms wordt er kritiek geuit op de werking van het EHRM, zowel door de rechters die zetelen in het 

EHRM als door externen. Ze vinden dat godslasteringswetgeving leidt tot censuur of vinden het geen 

geldige reden voor de inperking van het recht op vrije meningsuiting. Het Hof houdt daarnaast 

onvoldoende rekening met het medium en de context. 
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1.4 Het EHRM en andere religieuze uitingsdelicten 

Landen die geen blasfemiewetgeving hanteren gebruiken andere wetten om godsdienstige 

gevoelens en de openbare orde te beschermen. Alle landen uit de rechtsvergelijking bestempelen 

aanzetten tot discriminatie, haat en geweld op grond van religie (hate speech) wel als misdrijf. 

Sommigen doen dit ook met religieuze belediging. Net zoals met godslasteringswetgeving kan 

hiermee een beperking opgelegd worden op vrijheid van meningsuiting. Door enkele arresten van 

het EHRM te ontleden onderzoeken we hoe het EHRM over deze beperkingen beoordeelt.  

Op 14 juni 2004 sprak het EHRM haar oordeel uit in het arrest Gündüz t. Turkije. Op 12 juni 1995 

nam de Turk Müslüm Gündüz deel aan een debat dat live werd uitgezonden tijdens het programma 

Ceviz Kabugu (Nutshell) op de zender HBB. Gündüz is leider van de Islamitische sekte Tarikat 

Aczmendi. Rond de tijd dat het debat plaatsvond had de media al zeer veel aandacht besteed aan 

deze sekte. De leider kwam meer uitleg geven over zijn organisatie. Tijdens het debatteren deed hij 

enkele uitspraken die niet van harte onthaald werden:  

‘Kemalism was born recently. It is a religion – that is, it is the name of a religion that has destroyed 

Islam and taken its place. Kemalism is a religion and secularism has no religion. Being a democrat 

also means having no religion...’. 

‘Democracy in Turkey is despotic, merciless and impious (goddeloos)’. 

‘OK, we can separate the State an religion, but if [a] person has his wedding night after being married 

by a council official authorized by the Republic of Turkey, the child born of the union will be a piç 

(bastaard)’ (§11, Gündüz t. Turkije). 

Volgens de openbare aanklager zetten deze uitspraken aan tot haat en vijandigheid door 

onderscheid te creëren tussen mensen op grond van religie. Hij werd aangeklaagd op basis van 

artikel 312 §2-3 Sw. Een jaar later werd hij veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 600.000 

Turkse lira. Zijn aangehaalde uitspraken en mening dat een regime gebaseerd op de sharia de 

democratie zal overwinnen leidden hiertoe. Dat een televisie-uitzending een vorm van 

massacommunicatie is zette de Turkse staat aan strenger op te treden. Het heeft een zeer groot 

bereik. Gündüz ging in beroep wegens schending van artikel 24 en 25 van de Turkse Grondwet en 

artikel 9 EVRM. Dit kon niet baten. De beperkingen waren voorzien bij wet. Daarnaast twijfelde 

niemand over het legitieme doel waarvoor de straf was opgelegd, namelijk de bescherming van 

moraal en rechten van anderen. De overheid haalde verschillende redenen aan voor hun beslissing 

waaruit de noodzakelijkheid van de beperking in een democratische samenleving blijkt. Gündüz’s 

uitspraken waren niet alleen choquerend maar schonden ook de moraal en veroorzaakten onrust 
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waardoor de sociale stabiliteit in gevaar kwam. Hij kon geen positief woord zeggen over democratie 

maar maakt wel gebruik van haar voordelen zoals het recht op vrijheid van meningsuiting. Het woord 

piç (bastaard) is een vermeend scheldwoord in Turkije. Vrijheid van meningsuiting is niet hetzelfde 

als vrijheid van beledigen en aanzetten tot haat. De staat strafte hem voor zijn uitspraken, niet voor 

zijn geloof. Deze strookten niet met de artikel 10 EVRM.  

Gündüz beriep zich op het recht op vrijheid van meningsuiting. Hij nam enkel deel aan een debat en 

met de term piç te gebruiken wou hij niemand kwetsen. Hij riep het EHRM op om al zijn uitspraken in 

hun context te bestuderen en dan een oordeel te vellen. Aangezien het om een geval van hate 

speech ging wijst het EHRM in haar arrest op het belang van tolerantie tegenover elkaar, zijnde één 

van de bouwstenen van een pluralistische democratie. Haatzaaiende boodschappen zijn daarin 

ontoelaatbaar. Het EVRM onderzocht de context waarin de uitspraken waren gedaan, namelijk 

tijdens een live uitgezonden debat. Hierdoor had de beschuldigde geen tijd om zijn uitspraken te 

verbeteren vooraleer ze uitgezonden werden op televisie. Het was enkel zijn bedoeling om meer 

uitleg te geven over zijn geloof. Het was een zaak van algemeen belang. Het Turkse hof had haar 

beslissing grotendeels laten afhangen van zijn kritiek op democratie en zijn rede voor een 

samenleving gevormd door de sharia. Die waarden druisen volledig in op de waarden van het EVRM.  

Het EHRM bukte zich over zijn uitspraken die bestempeld als hate speech de grenzen van 

aanvaardbare kritiek overschrijden. De sharia verdedigen is volgens het EHRM niet hetzelfde als hate 

speech wanneer er niet wordt opgeroepen tot geweld. Ten slotte wijst het EHRM erop dat de 

argumenten van de beschuldigde al eerder bekend waren en tijdens de liveshow werden deze 

uitspraken genuanceerd door de andere panelleden. Het EHRM constateerde een schending van het 

recht op vrijheid van expressie. Zijn straf was niet noodzakelijk in een democratische samenleving. De 

beperking van zijn vrijheid van meningsuiting was volgens de voorwaarden van artikel 10 §2 EVRM 

niet gegrond. 

Één rechter ging niet akkoord met de visie van zijn mederechters. De term piç is volgens hem een 

zeer ernstige belediging die gezien moet worden als hate speech. Aan dergelijke uitspraken mag geen 

bescherming geboden worden aangezien het niet bijdraagt aan het publieke debat. Onder ‘de 

rechten van anderen’ verstaat hij naast die van gelovigen ook die van seculiere mensen. Door te 

zeggen dat secularisme en democratie ongoddelijk waren beledigde Gündüz hen. Het EHRM heeft 

hiermee geen rekening gehouden. Ten slotte haalt hij aan dat de presentator van de show hem de 

kans gaf zijn uitspraken te corrigeren (EHRM, 4 december 2003, Gündüz t. Turkije).  

In deze zaak houdt het EHRM rekening met de bijdrage van de uitingen aan het maatschappelijk 

debat. Het EHRM hecht hier een grote waarde aan. Dit is een verzachtende omstandigheid. Dit in 
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tegenstelling tot Das Liebenskonzil waarin het instituut wees op de bijdrage aan het maatschappelijk 

belang van de film en het boek Forbidden Verses waarin de auteur zijn visie over enkele theologische 

en filosofische thema’s wou schetsen en bij beide geen schending van artikel 10 EVRM werd 

vastgesteld. Ook omdat het EHRM er rekening mee hield dat Gündüz zijn uitspraken uitte tijdens een 

live-uitzending en dat ze genuanceerd werden door andere panelleden werd er een schending van 

zijn recht vastgesteld.  

Het arrest Alinak t. Turkije (EHRM, 29 juni 2005) behandelt ook hate speech. Ondanks dat de nadruk 

in dit arrest op haat wegens ras ligt analyseren we dit ter vergelijking. Rechter en auteur Mahmut 

Alinak publiceerde een boek in september 1997. De titel luidde De opwinding van Siro (Şiro'nun 

Ateşi) en is gebaseerd op waargebeurde feiten die plaatsvonden in een regio in Turkije. Een maand 

na de publicatie vroeg de officier van justitie van Istanbul de inbeslagname van elke kopie van de 

roman aan. Volgens hem zette de inhoud aan tot haat en vijandigheid door een onderscheid te 

maken tussen Turkse burgers op grond van etnische of religieuze afkomst. De State Security Court 

vaardigde het bevel op inbeslagname uit. Ze volgde de mening van de officier van justitie. In het boek 

zijn de leden van de veiligheidstroepen, waaraan een aantal vreselijke daden werd toegeschreven, 

herkenbaar gemaakt door naam en rang. In het passage dat leidde tot de inbeslagname legt de 

hoofdpersonage tegen een vriend uit hoe hij de leider van de veiligheidstroepen gaat opjagen en 

afmaken. Ze zette de lokale inwoners waar de waargebeurde feiten plaatsgevonden hebben aan tot 

opstand, geweld en haat tegen de veiligheidstroepen. Alinak beledigde hen. Het novellistische 

karakter van het boek veranderde dit niet. Artistieke vrijheid is onderdeel van vrijheid van expressie 

maar is niet onvoorwaardelijk.  

Alinak deed beroep op artikels 9 en 10 EVRM om te duiden dat de inbeslagname van zijn roman niet 

correct was. Dit was effectief een beperking van zijn vrijheid van expressie. Het EHRM beoordeelde 

of deze beperking voldeed aan de triple-test. De inbeslagname voldeed aan de eerste twee criteria. 

Men wou onrust en geweld in de Turkse samenleving vermijden. Maar de inbeslagname voldeed niet 

aan het derde criterium. Die was niet noodzakelijk en het EVRM stelde een inbreuk vast op artikel 10 

EVRM. Hiervoor waren verschillende redenen. Ondanks de niet neutrale aard van het boek werd er 

geen referentie gemaakt naar de naam of rank van de personen die effectief hadden deelgenomen 

aan de werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen. De personages zijn fictief en zijn van verschillende 

origine.  

Het fragment kan inderdaad vijandigheid creëren en de lezers aanzetten tot haat en geweld. Het 

EHRM hecht echter veel belang aan artistieke vrijheid van expressie. Door middel van kunst worden 

ideeën en opinies gedeeld wat bijdraagt aan de democratische maatschappij. Daarom woog ze in 
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haar oordeel af of het boek dit effectief doet. Het is een fictioneel boek, namelijk een roman 

gebaseerd op waargebeurde feiten. In tegenstelling tot de massamedia, bv. televisie zoals in het 

arrest Gündüz t. Turkije is het bereik van een roman veel kleiner. Hierdoor daalt de invloed van 

Gündüz’s woorden op de openbare orde aanzienlijk (EHRM, 29 maart 2005, Alinak t. Turkije; 

Dommering, 2007, p. 1998).  

Salman Rushdie en Alinak’s boeken zijn fictie, gebaseerd op waargebeurde feiten. Juist omdat beide 

zo dicht aanleunden tegen de realiteit werd er aangespoord tot vervolging. Reeds in het Otto-

Preminger-arrest (1994) wees het EHRM op het belang van artistieke expressie. Dit valt ook onder 

artikel 10 EVRM. Toch merken we hier een tegenstrijdige handeling op van het EHRM. In het arrest 

I.A. t. Turkije betrof het ook een roman, Forbidden Verses, en hield het EHRM rekening met de 

context (het aantal boeken, een romanachtige stijl, etc.). Toen werd er geen schending van artikel 10 

EVRM vastgesteld. De inbeslagname van De opwinding van Siro was wel in strijd met dit artikel. 

Dommering (2007, p. 2000-2002) leidt daaruit af dat een politieke boodschap verwerkt in kunst door 

het EHRM meer bescherming geniet. Maar waarom oordeelde het EHRM niet op dezelfde manier 

over Forbidden Verses? Het EHRM blijkt een grotere bescherming te bieden aan een ongewenste 

politieke expressie en niet aan een ongewenste religieuszedelijke expressie. Deze inconsistentie leidt 

tot kritiek op het EHRM. Ze waardeert artistieke expressie enorm dus dergelijke fora dienen een 

geprivilegieerde positie te krijgen inclusief zaken met betrekking tot religie. Ook anderen bekritiseren 

de onderwaardering van artistieke fora. Zij brengen ook iets bij aan de maatschappij (Vance, 2004, p. 

210-212). Volgens Kearns (2013, p. 166) is dit een reden die kunstenaars belemmert beroep te doen 

op het EHRM. Leigh (2011, p. 70) pleit voor een gelijke bescherming van journalistieke religieuze 

kritiek en artistieke religieuze kritiek. 

Een volgende arrest waar het EHRM een afweging moest maken tussen vrijheid van meningsuiting en 

vrijheid van godsdienst is Giniewski t. Frankrijk (EHRM, 31 april 2006). De Oostenrijker Paul 

Giniewski, gevestigd in Parijs, trok in het jaar 2000 naar het EHRM wegens schending van zijn recht 

op vrijheid van expressie. Hij schreef een artikel getiteld The obscurity of error waarin hij de encycliek 

The Splendour of Truth bekritiseerde. Het werd gepubliceerd in Le quotidien de Paris op 4 januari 

1994. Volgens de Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité Française et 

chrétienne (AGRIF) deed de auteur hierin racistisch geïnspireerde lasterende uitspraken over de 

christelijke gemeenschap. Ze daagde zowel de journalist, eindredacteur en de krant voor de 

strafrechtbank. Giniewski beweerde dat de Joden op zulke manier worden voorgesteld in de Bijbel 

dat dit heeft bijgedragen aan de vijandelijke houding tegenover hen. Het ontstaan van antisemitisme 

en het idee rond Auschwitz zouden hierin hun grondbeginselen vinden. Hij schreef de oorzaak van 
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wat er in Auschwitz is gebeurd toe aan de katholieken en dan vooral de christenen. Alle beklaagden 

werden schuldig bevonden voor het publiekelijk belasteren van een groep personen op basis van hun 

aanhang aan een godsdienst, namelijk de christelijke gemeenschap (artikel 29 en 32 van Loi sur la 

liberté de la presse du 29 juillet 1881). Dergelijke uitingen tasten de eer en persoon van christenen 

aan. Als straf moesten ze een symbolische boete van 1 euro betalen aan het AGRIF en de uitspraak 

moest op hun kosten gepubliceerd worden in een dagblad. Giniewski trok naar het hof van beroep in 

Parijs. Die sprak Giniewski vrij. Door zijn artikel opende hij een theologische en historische discussie 

over de Holocaust en enkele religieuze principes. Als reactie hierop ging AGRIF in beroep zodat 

uiteindelijk de zaak terecht kwam bij het Hof van Cassatie. Dat bevestigde dat een veroordeling en 

straf op zijn plaats waren wegens eerroof van christenen.  

Niet akkoord gaande met zijn veroordeling trok Giniewski naar het EHRM, vermits het niet zijn 

bedoeling was om iemand te kwetsen. Hij wou bijdragen aan openbaar religieus, theologisch en 

historisch debat. Verschillende leden van de katholieke kerk, onder wie paus Johannes Paulus II en 

paus Benedictus XVI, hadden al eerder gediscussieerd over de voorstelling van joden in de Bijbel. 

Giniewski wou in zijn artikel niet zeggen dat de katholieke kerk antisemitisch is. Volgens de Franse 

overheid was de inperking voorzien door de wet en had die een legitiem doel: de bescherming van 

de reputatie en rechten van anderen. Het Franse hof was overtuigd dat de appreciatiemarge niet 

werd overtreden en dat voldaan werd aan het proportionaliteitsbeginsel. Daarnaast waren de 

uitingen van Giniewski gericht op een grote groep (de christelijke gemeenschap), werden ze 

verspreid door een massamedium (een nationaal dagblad) en moesten ze serieus genomen worden. 

Net zoals bij een politieke uiting had ze haar appreciatiemarge strikt gehanteerd.  

Het EHRM vond echter niet dat deze beperking noodzakelijk was in een democratische samenleving. 

Het artikel zet niet aan tot haat, is niet beledigend en werd geschreven ter deelname aan een 

openbaar debat. Ze stelde een schending vast van artikel 10 EVRM. Religieuze opinies mogen geuit 

worden indien ze bijdragen aan het publiek debat en niet ronduit aanvallend zijn. Maar het EHRM 

geeft de lidstaten een iets ruimere appreciatiemarge bij uitspraken gelinkt aan goede zeden. Ze vond 

dat de argumenten van het Franse hof niet klopten. Giniewski bekritiseerde de encycliek. Dit is niet 

hetzelfde als de christelijke gemeenschap. Hij droeg louter bij aan een open discussie die plaatsvond 

in een democratische maatschappij. Dit debat moet zeker plaats kunnen hebben indien het gaat over 

een misdaad tegen de menselijkheid. De visie die Giniewski heeft is niet bedoeld als een aanval op 

geloof en zet niet aan tot haat. Het EHRM nam geen pressing social need waar. Dat Giniewski de 

uitspraak van het Franse hof moest publiceren in een dagblad was volgens het EHRM 
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disproportioneel met het belang van het debat waar hij aan deelnam. Hij moest namelijk vermelden 

dat het om laster ging (EHRM, 31 april 2006, Giniewski t. Frankrijk).  

De bijdrage die Giniewski leverde aan het maatschappelijk debat overtuigde het EHRM ertoe geen 

schending vast te stellen. Frankrijk had haar appreciatiemarge te strikt gehanteerd. Hierdoor was zijn 

straf niet proportioneel ten opzichte van het legitieme doel. De foutieve hantering van de 

appreciatiemarge door Frankrijk kan misschien liggen aan het inconsistente gebruik ervan door het 

EHRM. Dit maakt het moeilijk om vaste principes vast te stellen voor disputen omtrent vrijheid van 

meningsuiting en religie. Volgens Vance (2004, p. 206) heeft het EHRM het hier moeilijk mee omdat 

ze vaak de uitspraak van de nationale rechtbanken volgt.  

In hoofdstuk 5 werd vermeld dat ook oud premier Erbakan niet kon ontsnapen aan artikel 312 §2 Sw. 

Zijn arrest toont het belang aan dat het EHRM hecht aan een bijdrage tot het politieke debat (EHRM, 

6 oktober 2010, Erbekan t. Turkije). In 1994 hield Necmettin Erbakan een politieke toespraak in 

Bingöl die volgens critici indruiste tegen de principes van de laiklik. Pas bijna vijf jaar later werd hij 

hiervoor op het matje geroepen. Hij werd aangeklaagd en veroordeeld volgens artikel 312 §2, te 

weten het aanzetten tot haat en vijandigheid op grond van religie, ras en regio. Hij kreeg een jaar 

gevangenisstraf en een fikse boete. In hoofdstuk 5 werd ook aangetoond had deze veroordeling een 

invloed had op Erbekan’s politieke carrière. Beroep werd afgewezen en uiteindelijk trok hij naar het 

EHRM. Hij beriep zich op artikel 10 EVRM en verdedigde zichzelf door te melden dat hij dergelijke 

uitspraken niet had geuit. De originaliteit van de videotapes waarop zijn toespraak was opgenomen 

en zijn veroordeling op was gebaseerd trok hij in twijfel. De uitingen die hierin gedaan worden vond 

hij niet aanzetten tot haat op grond van religie. Hij wou in zijn speech enkel de toen actuele 

problemen in de maatschappij aankaarten. Daarnaast was zijn straf veel te zwaar en werd er pas vijf 

jaar na de feiten vervolging ingesteld.  

De straf opgelegd aan Erbekan was voorzien bij wet. Hiermee wou de Turkse staat de openbare orde 

beschermen, geweld vermijden en de moraal en de rechten van anderen beschermen. Het EHRM 

stemde hiermee in. Ze erkende dat Erbakan een onderscheid maakte tussen gelovigen en niet-

gelovigen waardoor hij de diversiteit in de samenleving beperkte. Zo creëerde hij een politieke 

samenhorigheid op basis van religieuze overtuiging. Maar het EHRM schat het belang van meningen 

in het teken van politiek zeer hoog in. Om vast te stellen of de beperking noodzakelijk was in een 

democratische maatschappij hield het EHRM rekening met de context. Er werd pas overgegaan tot 

vervolging na bijna vijf jaar, toen het EHRM geen onmiddellijke bedreiging meer zag voor de 

openbare orde. Erbakan sprak over economische en politieke onderwerpen in zijn speech. De 

authenticiteit van de videotapes was onzeker en dergelijke straf voor een politicus was te zwaar. Het 



 

67 

 

 

EHRM wees erop dat politici uitingen die aanzetten tot intolerantie moeten vermijden. Maar ze gaf 

Erbakan gelijk en stelde een schending van artikel 10 EVRM vast. Rechter Steiner ging niet akkoord 

met de uitspraak. De regio waar Erbakan zijn toespraak had gehouden was op dat moment zeer 

tumultueus door aanslagen en de aanwezigheid van terroristen en fundamentalisten. Zijn uitspraken 

zetten aan tot haat, wat niet aanvaardbaar was. Dat er slechts vijf jaar na de feiten is overgegaan tot 

vervolging veranderde niets aan de impact op de openbare orde (EHRM, 6 oktober 2006, Erbakan t. 

Turkije; Voorhoof, 2006).  

Dit arrest geeft toont weer aan dat het EHRM rekening houdt met het karakter en de context van een 

uiting. Een politieke uiting in het teken van het maatschappelijke debat krijgt meer speelruimte. 

Uitspraken in teken van politiek debat worden meer getolereerd, uiteraard niet ongelimiteerd.  

1.5 Conclusie 

in de hierboven besproken arresten ging het EHRM steeds op dezelfde manier te werk. Ze hanteerde 

telkens hetzelfde toetsingskader om te beoordelen of een beperking op vrijheid van meningsuiting al 

dan niet in strijd was met het EVRM. Elke beperking was voorzien bij wet en had een legitiem doel 

maar was in elk van de vier arresten niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Om tot dit 

oordeel te komen hield het EHRM rekening met het maatschappelijk belang, de context en het 

medium van de uitingen. Wetgeving rond hate speech en religieuze belediging is niet in strijd met het 

EVRM maar de manier waarop de lidstaten ze in deze arresten toepasten wel.  

Volgens het EHRM is de mate van bescherming van een opinie afhankelijk van de mate waarin deze 

bijdraagt aan het maatschappelijke debat (Nieuwenhuis, 2004). Dit stoot op kritiek omdat artistieke 

expressie onder artikel 10 EVRM valt. De kunstwereld vindt dat zij achteruitgeschoven wordt. Een 

religieuze uiting die bijdraagt aan het politiek debat krijgt meer bescherming dan een artistieke 

uiting, alhoewel het EHRM veel belang hecht aan artistieke expressie. 

De visie van het EHRM over godslastering is duidelijk. Indien een beperking van het recht op vrijheid 

van meningsuiting voldoet aan de triple-test en de lidstaat niet buiten haar appreciatiemarge treedt 

is deze beperking niet in strijd met het EVRM. Andere organen van de Raad van Europa formuleerden 

een specifiekere visie over de godslasteringswetgeving. In het volgende deel wordt hun visie kort 

weergegeven.  
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1.6 De opinie van de Raad van Europa en haar instellingen over godslastering 

Twee organen, het Ministercomité en de Parlementaire Vergadering werden al aangehaald in de 

inleiding van deel 3. De Parlementaire Vergadering heeft naar aanleiding van de Mohammed-

cartoons twee documenten opgesteld en voorgelegd aan het Ministercomité die nog steeds 

gehanteerd worden. In Resolution 1510: Freedom of expression and respect for religious beliefs (28 

juni 2006) bevestigt ze het fundamentele belang van vrijheid van meningsuiting in een democratische 

samenleving en het belang van vrijheid van godsdienst. Vrij debat is enorm belangrijk maar uitingen 

die individuen aanvallen wegens hun geloof worden niet getolereerd. Toch mag blasfemiewetgeving 

geen middel zijn om vrijheid van meningsuiting en gedachte te beperken (artikel 3). Vrijheid van 

meningsuiting mag niet verder ingeperkt worden om te voldoen aan de wensen van bepaalde 

religieuze groepen (artikel 12). Het is vanzelfsprekend dat aanzetten tot haat, discriminatie en 

onverdraagzaamheid wegens geloof wel bestraft moet worden (artikel 8 en 9). Deze acties zijn in 

strijd met het EVRM. De vergadering bevestigt de werking van de appreciatiemarge door het EHRM. 

In tegenstelling tot political speech en uitingen van maatschappelijk belang hebben lidstaten een 

grotere appreciatiemarge aangaande uitingen van moraal en religie (artikel 11). 

Recommendation 1805: Blasphemy, religious insult and hate speech against persons on grounds of 

their religion (2007) vult deze resolutie aan. Blasfemie moet niet als een crimineel feit beschouwd 

worden aangezien het een religie beledigt en niet de rechten van anderen. De Vergadering maant de 

lidstaten aan om wetten omtrent blasfemie te herzien naar aanleiding van de scheiding van kerk en 

staat en de toenemende religieuze diversiteit. Staten bepalen zelf wat crimineel gedrag is, maar 

moeten rekening houden met de visie van het EHRM (artikel 4). Dat neemt vrijheid van 

meningsuiting zeer breed. Zo lang een uitspraak valt binnen de lijnen van Artikel 10 EVRM mag deze 

goedaardig, aanvallend, verontrustend of aanstootgevend zijn (artikel 1). Religieuze en andere 

groepen moeten op hun beurt tolerant zijn voor kritische opmerkingen over hun activiteiten en 

geloof indien deze uitspraken niet aanzetten tot haat of niet bedoeld zijn om te beledigen en 

kwetsen (artikel 5). Indien ze de publieke rust ernstig schaden of aanzetten tot geweld moeten ze 

bestraft worden (artikel 15).  

In beide documenten worden de lidstaten opgeroepen om bewustzijn en respect te creëren over 

andere religies. Dan pas kan er vreedzaam gedebatteerd worden tussen overheden en religieuze 

groepen. De Raad van Europa volgde deze raad op en komt sinds 2008 jaarlijks samen voor een 

intercultureel dialoog over religie (the Council of Europe Exchange on the religious dimension of 

intercultural dialogue). Blasfemie komt nog steeds aan bod. Men is het erover eens dat er rekening 
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gehouden moet worden met de unieke reactie van een religie op bv. een karikatuur (Samama, n.d.) 

en dat God zichzelf kan beschermen (Whittle, n.d.).  

De Parlementaire Vergadering had in 2006 de Venice Commission (The European Commission for 

Democracy through Law) een derde orgaan van de Raad van Europa, gevraagd een rapport samen te 

stellen over blasfemie, religieuze belediging en aanzetten tot haat in de Europese wetgeving. Het 

werd in 2008 voorgelegd. De commissie concludeert in het rapport dat blasfemiewetgeving 

geschrapt moet worden; dat wetgeving rond religieuze belediging onnodig en ongewenst is en dat de 

nadruk moet liggen op wetgeving op het aanzetten tot haat, waaronder religieuze haat. Enkel dan 

moet er overgegaan worden tot criminele vervolging (artikel 89 & 90). Net zoals de Parlementaire 

Vergadering roept dit rapport aan om door educatie andere gesprekspartners beter te leren kennen. 

Dit moet leiden tot meer tolerantie van uitspraken gedaan in het openbaar debat (artikel 97). In het 

rapport worden de principes die het EHRM hanteert nogmaals bevestigd (triple-test, belang open 

debat, belang van de context, etc.). Daarnaast roept de commissie op niet onmiddellijk beroep te 

doen op de rechtbank als de relatie tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie onder 

druk staat. Door rationeel overleg kan dit zelf opgelost worden en door bedachtzame zelfcensuur kan 

dit ook vermeden worden (artikel 83 & 84) (Venice Commission, 2010, p. 18-33).  
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Algemene Conclusie 

Uit de rechtsvergelijking van de zes Europese landen blijkt dat enkel Denemarken nog 

godslasteringswetgeving heeft. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije hebben hun 

godslasteringswetgeving de voorbije jaren geschrapt. De wetgeving was discriminerend en werd als 

slapende wet bestempeld. Daarnaast was ze moeilijk hanteerbaar door haar onduidelijkheid. België 

en Frankrijk, de twee andere landen uit de rechtsvergelijking, hebben geen godslasteringswetgeving.  

Volgens het EVRM is vrijheid van meningsuiting een belangrijk aspect van democratie. Zelfs 

choquerende en verontrustende uitingen moeten hierin een plaats vinden. Door tolerant om te gaan 

met meningen van anderen kan er een maatschappelijk debat plaatsvinden. Uiteraard is aanzetten 

tot haat en geweld wegens geloof onaanvaardbaar. Ook als het recht op vrijheid van godsdienst 

hierdoor geschaad wordt. In dergelijke gevallen legt men een beperking op aan de vrijheid van 

meningsuiting die moet voldoen aan een toetsingskader: ze moet voorzien zijn bij wet, een legitiem 

doel hebben en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. In dit onderzoek stellen we de 

vraag of godslasteringswetgeving in strijd is met het EVRM door de beperking die ze kan opleggen 

aan vrijheid van meningsuiting. Een rechter van het EHRM wees erop dat godslasteringswetgeving 

niet in strijd is met het EVRM. Zolang de beperking die door godslasteringswetgeving wordt opgelegd 

voorzien is bij wet, een legitiem doel heeft en noodzakelijk is in een democratische maatschappij zal 

het EHRM geen schending van het EVRM vaststellen. Dit was het geval bij alle besproken arresten 

van het EHRM rond godslastering. Maar het antwoord op de onderzoeksvraag is niet zo eenvoudig 

als het lijkt.  

Kwesties aangaande religie en moraal zijn zeer ingewikkeld. Deze begrippen veranderen doorheen 

tijd en ruimte. Het EVRM kan hiervan geen universele definitie geven, ook niet van godslastering. 

Daarom laat ze de lidstaten dit begrip zelf invullen. De omschrijving van dit misdrijf is daarom anders 

in elke lidstaat. Deze conclusie bleek ook uit de rechtsvergelijking. Daarenboven heeft elk land een 

andere relatie tot godsdienst. Het is voor het EHRM onmogelijk om criteria op te stellen waaruit blijkt 

dat een uiting het recht op vrijheid van godsdienst van anderen schendt. Daarom heeft elke lidstaat 

een appreciatiemarge waardoor ze het toetsingskader van het EHRM kan toepassen binnen haar 

eigen gewoonten en tradities. Bij kwesties rond religie en moraal heeft de lidstaat een ruimere 

appreciatiemarge. Zodra een uiting, al dan niet religieus getint en/of kwetsend, bijdraagt aan het 

politiek of maatschappelijk debat moet de lidstaat haar appreciatiemarge strikter hanteren. 

Daarnaast houdt het EHRM rekening met de context waarin de uitingen werden gedaan, het 

gebruikte medium en of ze bijdragen aan maatschappelijk debat. 
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De lidstaten passen dit toetsingskader toe. Toch strookt hun oordeel niet altijd met dat van het 

EHRM. Aanzetten tot haat en geweld op grond van religie wordt wel in de meeste landen bestraft. 

Ook religieuze belediging vinden we in enkele wetgevingen als misdrijf terug. We hebben in dit 

verband enkele arresten besproken. In elk arrest oordeelde het Hof dat de opgelegde beperkingen 

artikel 10 EVRM schonden. Als we alle besproken arresten op een tijdslijn zetten (1982-2006) 

constateren we een evolutie waarin het EHRM steeds vaker een schending vaststelt. Dit kan liggen 

aan de evoluerende definitie van moraal en religie.  

Op de uitspraken van het EHRM in de besproken arresten werd af en toe kritiek geuit. Sommige 

rechters die zelf in het EHRM zetelen, vinden godslasteringswetgeving geen legitieme beperking en 

zeggen dat dit leidt tot zelfcensuur. Anderen vinden de begrippen die het EHRM hanteert te 

onduidelijk en contradictorisch. Alhoewel het EHRM enerzijds stelt dat choquerende en 

verontrustende uitingen moeten kunnen, beperkt ze deze anderzijds (volgens sommigen ten 

onrechte). Anderen argumenteren dan weer dat ze de appreciatiemarge niet consistent hanteert, 

evenmin als haar beoordeling over de context van een uiting. Alhoewel het EVRM veel belang hecht 

aan artistieke expressie voelt de artistieke wereld zich achteruit gesteld. Uiteraard zal een orgaan als 

het EHRM altijd bekritiseerd worden. Bij elk arrest is er immers steeds een ontevreden partij. 

Ook wij zijn van mening dat vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk is maar sommige uitingen 

overschrijden de grens van het toelaatbare. Enkel als de openbare orde of de rechten van anderen in 

gevaar zijn mag dit recht beperkt worden. De godslasteringswetgeving loopt zijn doel voorbij. Deze 

twee aspecten worden even goed beschermd door wetgeving op aanzetten tot haat en geweld en 

religieuze belediging. Beperkingen op basis van deze wetgeving moeten ook voldoen aan artikel 10 

§2 EVRM. Het EHRM heeft dit toetsingskader opgesteld om in elke kwestie een zo eerlijk mogelijk 

oordeel te vellen. De andere organen van de Raad van Europa steunen dit toetsingskader. Maar ze 

vinden dat godslasterings- en religieuze beledigingswetgeving vrijheid van expressie niet mogen 

beperken.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Besproken wetgeving van België 

Grondwet België 

Titel II – De Belgen en hun rechten 

Artikel 10 

Er is in de Staat geen onderscheid van standen. 

De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen 
benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen 
worden gesteld. 

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. 

Artikel 11 

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie 
verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en 
vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. 

Artikel 19 

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. 

Artikel 20 

Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan 
plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden. 

Artikel 21 

De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren 
van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van 
deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone 
aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking. 

Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de 
uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn. 

Artikel 25 

De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van 
de schrijvers, uitgevers of drukkers.  

Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de 
verspreider niet worden vervolgd 

Bron: De Belgische Senaat (n.d.). De Belgische Grondwet. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide 
Web: http://www.senate.be/doc/const_nl.html  

  

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#mod10
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
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Strafwetboek België 

Hoofdstuk 1: Wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten 

Titel II - Misdaden en wanbedrijven die door de grondwet gewaarborgde rechten schenden  

Artikel 142 

Hij die een of meer personen door geweld of bedreiging dwingt of verhindert een eredienst uit te 
oefenen, de uitoefening van die eredienst bij te wonen, bepaalde godsdienstige feesten te vieren, 
bepaalde rustdagen te onderhouden en dientengevolge hun werkhuizen, winkels of magazijnen te 
openen of te sluiten en een bepaalde arbeid te verrichten of te staken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot 
tweehonderd [euro].  

[Indien het misdrijf is gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten 
gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was, wordt deze gestraft met gevangenisstraf 
van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.] 

Artikel 143 

Zij die de oefeningen van een eredienst, gehouden in een plaats welke bestemd is of gewoonlijk 
dient voor de eredienst of bij openbare plechtigheden van die eredienst, door het verwekken van 
stoornis of wanorde verhinderen, belemmeren of onderbreken, worden gestraft met gevangenisstraf 
van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro].  

Artikel 144  

Hij die de voorwerpen van een eredienst door daden, woorden, gebaren of bedreigingen beschimpt, 
hetzij in plaatsen welke bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de uitoefening ervan, hetzij bij 
openbare plechtigheden van die eredienst, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro].  

Artikel 145  

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die een bedienaar van een eredienst in de uitoefening van 
zijn bediening smaadt door daden, woorden, gebaren of bedreigingen.  

Indien hij hem slaat, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met 
geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro].  

Artikel 146  

Indien de slagen bloedstorting, verwonding of ziekte veroorzaken, wordt de schuldige gestraft met 
gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend 
[euro].  

Bron: Federale Overheidsdienst Justitie (n.d.). Strafwetboek. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide 
Web: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet  

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet
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Bijlage 2: Besproken wetgeving van Denemarken 

Grondwet Denemarken 

Part I – General Provisions 

Section 4 – State Church 

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established Church of Denmark, and, as such, it shall be 
supported by the State. 

Part VII – State Church 

Section 67 - Right to Worship 

The citizens shall be entitled to form congregations for the worship of God in a manner consistent 
with their convictions, provided that nothing at variance with good morals or public order shall be 
taught or done.  

Section 70 – Freedom of Religion 

No person shall for reasons of his creed or descent be deprived of access to complete enjoyment of 
his civil and political rights, nor shall he for such reasons evade compliance with any common civic 
duty. 

Part VIII – Individual Rights 

Section 71 – Personal Liberty 

(1) Personal liberty shall be inviolable. No Danish subject shall in any manner whatever be deprived 
of his liberty because of his political or religious convictions or because of his descent. 

(2) A person shall be deprived of his liberty only where this is warranted by law. 

(3) Any person who is taken into custody shall be brought before a judge within twenty-four hours.  
Where the person taken into custody cannot be released immediately, the judge shall decide, stating 
the grounds in an order to be given as soon as possible and at the latest within three days, whether 
the person taken into custody shall be committed to prison, and in cases where he can be released 
on bail, the judge shall determine the nature and amount of such bail.  This provision may be 
departed from by Statute as far as Greenland is concerned, if for local considerations such departure 
may be deemed necessary. 

(4) The finding given by the judge may at once be separately appealed against by the person 
concerned to a higher court of justice. 

(5) No person shall be remanded for an offence that can involve only punishment consisting of a fine 
or mitigated imprisonment. 

(6) outside criminal procedure the legality of deprivation of liberty which is not by order of a judicial 
authority, and which is not warranted by the legislation dealing with aliens, shall at the request of 
the person who has been deprived of his liberty, or at the request of any person acting on his behalf, 
be brought before the ordinary courts of justice or other judicial authority for decision.  Rules 
governing this procedure shall be provided by Statute. 

(7) The persons mentioned in Subsection (6) shall be under supervision by a board set up by the 
Parliament, to which board the persons concerned shall be permitted to apply. 



 

84 

 

Section 77 – Freedom of Speech 

Anyone is entitled to publish his ideas in print, in writing and in speech, subject to the authority of 
the Courts. Censorship and other preventive measures may never be reintroduced. 

Bron: Verfassungsvergleich (n.d.). Denmark – Constitution. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide 
Web: http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html  

  

http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html
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Strafwetboek Denemarken (sinds 1 juli 2006)  

Section 140  

Any person who, in public, mocks or scorns the religious doctrines or acts of worship of any lawfully 
existing religious community in this country shall be liable to imprisonment for any term not 
exceeding four months.  

Section 266.b  

1. Any person who, publicly or with the intention of wider dissemination, makes a statement or 
imparts other information by which a group of people are threatened, scorned or degraded on 
account of their race, colour, national or ethnic origin, religion, or sexual inclination shall be liable to 
a fine or to imprisonment for any term not exceeding two years.  

2. It shall be considered an aggravating circumstance if the conduct can be characterized as 
propaganda. 

Bron: p. 162-163, Venice Commission (2010). Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic 
society. Science and technique of democracy, 47, 1-314. 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e. 

Section 267  

Anybody who offends another person's honor by insulting words or actions or by stating or 
disseminating charges, that are suitable for reducing the insulted person in the esteem of fellow 
citizens, will be punished by fine or ordinary imprisonment. 

Bron: INACH (n.d.). The Present Section 266 b of the Danish Penal Code from 1995. Geraadpleegd op 18 mei 
2014 op het World Wide Web: http://www.inach.net/content/denmark.html   

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
http://www.inach.net/content/denmark.html


 

86 

 

Bijlage 3: Besproken wetgeving van Frankrijk 

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 

Article 10 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public établi par la loi. 

Article 11 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimet librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté 
dans les cas determines par la loi. 

Bron: Ministère de la Justice (2001, 17 december). Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. 
Geraadpleegd op 28 april 2014 op het World Wide Web: http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-
fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-
et-du-citoyen-de-1789-10116.html 

  

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html
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Strafwetboek van Elzas and Moselle  

Article 166  

Anyone who causes offence by making insulting public statements that blaspheme against God, or 
publicly insults one of the Christian denominations or a religious community established within the 
Confederation and recognised as a corporation, or the institutions or ceremonies of these religions, 
or commits an insulting and offensive act in a church or other place used for religious assemblies, 
shall be subject to a prison sentence of up to three years. 

Article 167  

Anyone who uses assault or threats to prevent a person from practising the religion of a religious 
community established in the State ..., or who deliberately creates disorder or disturbance in a 
church in order to impede or disrupt the liturgy or certain religious ceremonies ..., shall be subject to 
a prison sentence of up to three years. 

Bron: p. 168, Venice Commission (2010). Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society. 
Science and technique of democracy, 47, 1-314. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
STD(2010)047-e. 

  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
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Strafwetboek Frankrijk 

Livre I: Dispositions générales 

Titre III: Des peines 

Chapitre II: Du régimes des peines 

Section 3: De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou 

l’exemption des peines 

Article 132-76 

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque 
l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, 
de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, 
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à 
l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime 
à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée. 

Livre II: des crimes et délits contre les personnes 

Chapitre II: Des atteintes à l’intégrité de la personne. 

Paragraphe 2: Des violences 

Article 222-11 

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies 
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Article 222-12 

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende lorsqu'elle est commise : 

(…) 

5 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de 
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à 
cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 

5 bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 

5 ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 

(…) 
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Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont 
portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est 
commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont 
portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois 
de ces circonstances. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux 
infractions prévues par le précédent alinéa. 

Article 222-13 

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant 
entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende lorsqu'elles sont commises : 

(…) 

5 bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 

5 ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 

(…) 

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont 
également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, 
ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans 
deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept 
ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces 
circonstances. 

Livre VI: des contraventions 

Titre II: Des contraventions contre les personnes 

Chapitre IV: Des contraventions de la 4e classe contre les personnes. 

Section 3: De la diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou 

discriminatoire 

Article R. 624-3 – Discriminatory defamation 

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe. 

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe 
de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. 
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Article R. 624-4 – Discriminatory insults 

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur 
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 4e classe. 

Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de 
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. 

Section 4: Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire 

Article R. 625-7  

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne 
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est 
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 

Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur 
handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux 
discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les 
peines complémentaires suivantes : 

1 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à 
autorisation ; 

2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre 
disposition ; 

3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 
en est le produit ; 

4 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était 
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 

La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux 
articles 132-11 et 132-15. 

Bron: Legifrance.gouv.fr (2014, 17 maart). Code Pénal. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide Web: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140518  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140518
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Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

Chapitre Ier : De l’imprimerie et de la librairie 

Article 1 

L'imprimerie et la librairie sont libres. 

CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE 

MOYEN DE PUBLICATION 

Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. 

Article 23  

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, 
cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, 
gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image 
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des 
placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au 
public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre 
ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. 

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une 
tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. 

Article 24 

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des 
moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette 
provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 

1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les 
agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 

2 Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires 
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant 
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, 
seront punis des mêmes peines. 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait 
l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou 
des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué 
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront 
fait l'apologie. 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 5° classe. 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine 
ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de 
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
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déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces 
deux peines seulement. 

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront 
provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison 
de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à 
l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code 
pénal. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra 
en outre ordonner : 

1 Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de 
l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas 
de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la 
privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée 
de cinq ans au plus ; 

2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 
131-35 du code pénal. 

Paragraphe 3: Délits contre les personnes. 

Article 29  

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie 
de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous 
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont 
l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, 
placards ou affiches incriminés. 

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun 
fait est une injure. 

Article 32 

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie 
d'une amende de 12 000 euros. 

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à 
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens 
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou 
identité sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra 
en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues 
par l'article 131-35 du code pénal. 
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Article 33 

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 
30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de 
provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions 
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou 
identité sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra 
en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues 
par l'article 131-35 du code pénal. 

Chapitre V : Des poursuites et de la repression 

Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. 

Article 42 

Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et 
délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs 
dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs 
de la publication ; 

2° A leur défaut, les auteurs ; 

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes 
visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la 
publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la 
publication n'a pas été désigné. 

Bron: Legifrance.gouf.fr (2014, 29 januari). Loi du 29 juillet sur la liberté de la presse. Geraadpleegd op 28 april 
2014 op het World Wide Web: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vig  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vig
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Loi de séparation des Églises et de l’État van 9 december 1905 

Titre V : Police des cultes 

Article 31 

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un 
emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par 
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son 
emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à 
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association 
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. 

Article 32 

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un 
culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. 

Article 33 

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de 
fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les 
dispositions du Code pénal. 

Bron : Legifrance.gouv.fr (2011, 19 mei). Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de 
l’Etat. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide Web: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&fastPos=1&fastReqId=11682
32895&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006340363   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&fastPos=1&fastReqId=1168232895&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006340363
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&fastPos=1&fastReqId=1168232895&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006340363
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Bijlage 4: Besproken wetgeving van Nederland 

Grondwet Nederland 

Artikel 6  

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 
anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels 
stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden. 

Artikel 7  

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te 
openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van 
een radio- of televisieuitzending. 

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden 
genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor 
personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame. 

Bron: Parlement & Politiek (n.d.). Hoofdstuk 1 Grondwet. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide 
Web: http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst  

  

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst
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Wetboek van Strafrecht Nederland 

Boek 2. Misdrijven 

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde 

Artikel 137c 

§1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend 
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- 
of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de derde categorie. 

§2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of 
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie opgelegd. 

Artikel 137d  

§1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun 
ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of 
hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

§2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of 
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie opgelegd 

Artikel 137e  

§1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving: 

(1) een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor 
een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap 
beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden 
tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, 
hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of 
verstandelijke handicap; 

(2) een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating 
is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter 
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

§2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of 
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete 
van de vierde categorie opgelegd. 

§3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat 
en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere 
veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 
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Artikel 146  

Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis hetzij een geoorloofde openbare 
samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, hetzij een geoorloofde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid opzettelijk stoort, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. 

Artikel 148 

Hij die opzettelijk de geoorloofde toegang tot een begraafplaats of crematorium of het geoorloogd 
vervoer van een lijk naar een begraafplaats of crematorium verhindert of belemmert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

Titel XVI. Beledigingen 

Artikel 261 

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, 
met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk 
tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt 
gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke 
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het 
algemeen belang de telastlegging eiste. 

Artikel 262 

1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd 
met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden 
uitgesproken. 

Artikel 266 

1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het 
openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling 
of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, 
aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van de tweede categorie. 

2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven 
over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of 
zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.  

Bron: Wetboek-online (n.d.). Wetboek van Strafrecht. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide Web: 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1385 

  

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1385
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Geschrapte artikelen Strafwetboek Nederland 

Boek 2. Misdrijven 

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde 

Artikel 147  

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt 
gestraft: 

§1. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende 
godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat; 

§2. hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening 
bespot; 

§3. hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die 
dienst geoorloofd is, beschimpt. 

Artikel 147a  

§1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voorkomen die, als smalende 
godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of 
aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, 
wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding 
zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van de tweede categorie. 

§2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot 
vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt. 

§3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, 
tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere 
veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet 

Boek 3. Overtredingen 

Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde 

Artikel 429bis 

Hij die op een van de openbare weg zichtbare plaats woorden of afbeeldingen stelt of gesteld houdt, 
die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

Bron: Wetboek-online (n.d.). Wetboek van Strafrecht. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide Web: 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1385 

  

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1385
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Bijlage 5: Besproken wetgeving van Turkije 

Grondwet Turkije 

PART ONE - General Principles 

Article 2 - Characteristics of the Republic 

The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law, within the 
notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, loyal to the 
nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the preamble.  

Part Two: Fundamental rights and duties 

CHAPTER TWO - Rights and Duties of the Individual  

Article 24 - Freedom of Religion and Conscience 

(1) Everyone has the right to freedom of conscience, religious belief and conviction. 

(2) Acts of worship, religious services, and ceremonies shall be conducted freely, provided that they 
do not violate the provisions of Article 14. 

(3) No one shall be compelled to worship, or to participate in religious ceremonies and rites, to reveal 
religious beliefs and convictions, or be blamed or accused because of his religious beliefs and 
convictions. 

(4) Education and instruction in religion and ethics shall be conducted under state supervision and 
control. Instruction in religious culture and moral education shall be compulsory in the curricula of 
primary and secondary schools. Other religious education and instruction shall be subject to the 
individual's own desire, and in the case of minors, to the request of their legal representatives. 

(5) No one shall be allowed to exploit or abuse religion or religious feelings, or things held sacred by 
religion, in any manner whatsoever, for the purpose of personal or political influence, or for even 
partially basing the fundamental, social, economic, political, and legal order of the state on religious 
tenets. 

Article 25 - Freedom of Thought and Opinion 

Everyone has the right to freedom of thought and opinion. No one shall be compelled to reveal his 
thoughts and opinions for any reason or purpose, nor shall anyone be blamed or accused on account 
of his thoughts and opinions.  

Article 26 - Freedom of Expression and Dissemination of Thought  

(1) Everyone has the right to express and disseminate his thoughts and opinion by speech, in writing 
or in pictures or through other media, individually or collectively. This right includes the freedom to 
receive and impart information and ideas without interference from official authorities. This 
provision shall not preclude subjecting transmission by radio, television, cinema, and similar means 
to a system of licensing. 

(2) The exercise of these freedoms may be restricted for the purposes of protecting national security, 
public order and public safety, the basic characteristics of the Republic and safeguarding the 
indivisible integrity of the State with its territory and nation, preventing crime, punishing offenders, 
withholding information duly classified as a state secret, protecting the reputation and rights and 
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private and family life of others, or protecting professional secrets as prescribed by law, or ensuring 
the proper functioning of the judiciary. 

(3) The formalities, conditions and procedures to be applied in exercising the right to expression and 
dissemination of thought shall be prescribed by law. 

Bron: Verfassungsvergleich. (2007, 10 mei). Turkey Constitution. Geraadpleegd op 18 april 2014 op het World 
Wide Web: http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html    

http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
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Geschrapte artikelen Strafwetboek Turkije 

Article. 175  

§3-4. Quiconque insulte Allah, l’une des religions, l’un des prophètes, l’une des sectes ou l’un des 
livers sacrés, ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances, du fait de sa 
pratique des obligations religieuses ou de son observation des interdits religieux … sera puni d’une 
peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende lourde de 5000 à 25 000 livres 
turques. La peine est double lorsque l’acte incriminé prévu dans le troisième alinéa du present article 
est commis par voie de publication. 

Bron: p. 218-219, Venice Commission (2010). Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic 
society. Science and technique of democracy, 47, 1-314. 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e. 

Article 312 §§ 2 and 3 - “Non-public incitement to commit an offence  

... A person who incites the people to hatred or hostility on the basis of a distinction between social 
classes, races, religions, denominations or regions shall, on conviction, be liable to between one and 
three years' imprisonment and a fine ... If this incitement endangers public safety, the sentence shall 
be increased by one-third to one-half. The penalties to be imposed on those who have committed 
the offences defined in the previous paragraph shall be doubled when they have done so by the 
means listed in Article 311 § 2.”  

Bron: §18, EHRM, 16 juni 2004, Gündüz t. Turkije 

  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
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Nieuw Strafwetboek Turkije (2004-2005)  

Article 125  

1. A person who makes an allegation of an act or specific fact about another person’s honour, 
reputation, dignity or prestige shall be sentenced to imprisonment for a term of three months to two 
years or a judicial fine will be imposed. In order to punish insults in the absence of the victim, the act 
should have been witnessed by at least three persons.  

2. If the act is committed by means of a voiced, written or visual message addressing the victim, the 
perpetrator shall be sentenced to the penalties set out above.  

3. If the offence of defamation is committed:  

a. against a public official or a person performing a public service and the allegation is 
connected with his public status or the public service he provides, 

b. as a result of expressing, changing or trying to extend one’s religious, political, social, 
philosophical beliefs, thoughts and opinions, one’s compliance with the rules and 
prohibitions of one’s religion,  

c. by mentioning the holy values of the religion the person is a member of, the minimum 
length of the sentence cannot be less than one year.  

4. Where the defamation is committed explicitly, the sentence shall be increased by one 
sixth; if it is committed through the press and media, the sentence shall be increased by one 
third. 

Article 216 – Inciting people to hatred, hostility and humiliation  

(1) A person who openly incites groups of the population to breed enmity or hatred towards one 
another based on social class, race, religion, sect or regional difference in a manner which might 
constitute a clear and imminent danger to public order shall be sentenced to imprisonment for a 
term of one to three years.   

(2) A person who openly denigrates section of the population on grounds of social class, race, 
religion, sect, gender or regional differences shall be sentenced to imprisonment for a term of six 
months to one year.    

(3) A person who openly denigrates the religious values of a section of the population shall be 
sentenced to imprisonment for a term of six months to one year in case the act is likely to distort 
public peace. 

Bron: p. 217-218, Venice Commission (2010). Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic 
society. Science and technique of democracy, 47, 1-314. 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e. 

 

  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
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Art. 301 - Insulting the Turkish People, Republic of Turkey and Governmental Institutions and Bodies  

1. The person who publicly insults Turkish People, Republic of Turkey or Turkish Grand National 
Assembly, Government of Republic of Turkey and the judicial bodies of state is inflicted 
imprisonment for between six months and two years.  

2. The person who publicly insults military organizations or the police organizations of state is 
punished according to the first subclause.  

3. The declarations which aim to criticize are not evaluated as crime. 

4. Examination related to this article depends on the permission of Minister of Justice. 

Bron: Armenian Genocide Debate (2008, 23 mei). Article 301 Turkish Censorship. Geraadpleegd op 18 mei 2014 
op het World Wide Web: http://www.armeniangenocidedebate.com/article-301-turkish-censorship  

 

Law on Radio and Television, No.3984 (1994) 

Article 4  

Radio and television broadcasting shall be made, within the concept of a public utility, in Turkish ... In 
addition, public and private radio and television institutions may broadcast in various languages and 
dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives. The following principles shall be 
observed:  

b. There shall be no broadcasting that leads society to violence, terror or ethnic 
discrimination; or incites masses to hatred and antagonism based on class, race, language or 
religion; or brings about feelings of hatred in society.   

d. The masses shall not be accused and offended on grounds of language, race, colour, 
gender, political opinion, philosophical belief, religion, sect and the like.  

s. All elements of programme services shall respect the dignity of the human being and 
fundamental human rights.  

v. Broadcasts shall neither encourage the use of violence, nor shall they be of a nature that 
provokes feelings of racist hatred.  

Bron: p. 219, Venice Commission (2010). Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society. 
Science and technique of democracy, 47, 1-314. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
STD(2010)047-e. 

  

http://www.armeniangenocidedebate.com/article-301-turkish-censorship
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e
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Bijlage 6: Besproken wetgeving van het Verenigd Koninkrijk 

Public Order Act, 1986  

Part III Racial Hatred 

Article 17 - Meaning of “racial hatred” 

In this Part “racial hatred” means hatred against a group of persons defined by reference to colour, 
race, nationality (including citizenship) or ethnic or national origins.  

Article 18 - Use of words or behaviour or display of written material 

(1) A person who uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or displays any written 
material which is threatening, abusive or insulting, is guilty of an offence if— 

(a) he intends thereby to stir up racial hatred, or 

(b) having regard to all the circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby. 

(2) An offence under this section may be committed in a public or a private place, except that no 
offence is committed where the words or behaviour are used, or the written material is displayed, by 
a person inside a dwelling and are not heard or seen except by other persons in that or another 
dwelling. 

(3) A constable may arrest without warrant anyone he reasonably suspects is committing an offence 
under this section. 

(4) In proceedings for an offence under this section it is a defence for the accused to prove that he 
was inside a dwelling and had no reason to believe that the words or behaviour used, or the written 
material displayed, would be heard or seen by a person outside that or any other dwelling. 

(5) A person who is not shown to have intended to stir up racial hatred is not guilty of an offence 
under this section if he did not intend his words or behaviour, or the written material, to be, and was 
not aware that it might be, threatening, abusive or insulting. 

(6) This section does not apply to words or behaviour used, or written material displayed, solely for 
the purpose of being included in a programme included in a programme service. 

Article 19 - Publishing or distributing written material 

(1) A person who publishes or distributes written material which is threatening, abusive or insulting is 
guilty of an offence if— 

(a)he intends thereby to stir up racial hatred, or 

(b)having regard to all the circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby. 

(2) In proceedings for an offence under this section it is a defence for an accused who is not shown to 
have intended to stir up racial hatred to prove that he was not aware of the content of the material 
and did not suspect, and had no reason to suspect, that it was threatening, abusive or insulting. 

(3) References in this Part to the publication or distribution of written material are to its publication 
or distribution to the public or a section of the public. 
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Article 20 - Public performance of play 

(1) If a public performance of a play is given which involves the use of threatening, abusive or 
insulting words or behaviour, any person who presents or directs the performance is guilty of an 
offence if— 

(a) he intends thereby to stir up racial hatred, or 
(b) having regard to all the circumstances (and, in particular, taking the performance as a 
whole) racial hatred is likely to be stirred up thereby. 

(2) If a person presenting or directing the performance is not shown to have intended to stir up racial 
hatred, it is a defence for him to prove— 

(a) that he did not know and had no reason to suspect that the performance would involve 
the use of the offending words or behaviour, or 
(b) that he did not know and had no reason to suspect that the offending words or behaviour 
were threatening, abusive or insulting, or 
(c) that he did not know and had no reason to suspect that the circumstances in which the 
performance would be given would be such that racial hatred would be likely to be stirred 
up. 

(3) This section does not apply to a performance given solely or primarily for one or more of the 
following purposes— 

(a) rehearsal, 
(b) making a recording of the performance, or 
(c) enabling the performance to be included in a programme service; 

but if it is proved that the performance was attended by persons other than those directly connected 
with the giving of the performance or the doing in relation to it of the things mentioned in paragraph 
(b) or (c), the performance shall, unless the contrary is shown, be taken not to have been given solely 
or primarily for the purposes mentioned above.  

(4) For the purposes of this section— 

(a) a person shall not be treated as presenting a performance of a play by reason only of his 
taking part in it as a performer, 
(b) a person taking part as a performer in a performance directed by another shall be treated 
as a person who directed the performance if without reasonable excuse he performs 
otherwise than in accordance with that person’s direction, and 
(c) a person shall be taken to have directed a performance of a play given under his direction 
notwithstanding that he was not present during the performance; 

and a person shall not be treated as aiding or abetting the commission of an offence under this 
section by reason only of his taking part in a performance as a performer.  

(5) In this section “play” and “public performance” have the same meaning as in the M1Theatres Act 
1968. 

(6) The following provisions of the Theatres Act 1968 apply in relation to an offence under this 
section as they apply to an offence under section 2 of that Act— 

 section 9 (script as evidence of what was performed),  

 section 10 (power to make copies of script),  

 section 15 (powers of entry and inspection).  
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Article 21 - Distributing, showing or playing a recording. 

(1) A person who distributes, or shows or plays, a recording of visual images or sounds which are 
threatening, abusive or insulting is guilty of an offence if— 

(a)he intends thereby to stir up racial hatred, or 

(b)having regard to all the circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby. 

(2) In this Part “recording” means any record from which visual images or sounds may, by any means, 
be reproduced; and references to the distribution, showing or playing of a recording are to its 
distribution, showing or playing of a recording are to its distribution, showing or playing to the public 
or a section of the public. 

(3) In proceedings for an offence under this section it is a defence for an accused who is not shown to 
have intended to stir up racial hatred to prove that he was not aware of the content of the recording 
and did not suspect, and had no reason to suspect, that it was threatening, abusive or insulting. 

(4) This section does not apply to the showing or playing of a recording solely for the purpose of 
enabling the recording to be included in a programme service. 

Article 22 - Broadcasting or including programme in cable programme service. 

(1) If a programme involving threatening, abusive or insulting visual images or sounds is included in a 
programme service, each of the persons mentioned in subsection (2) is guilty of an offence if— 

(a) he intends thereby to stir up racial hatred, or 

(b) having regard to all the circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby. 

(2) The persons are— 

(a) the person providing the programme service, 

(b) any person by whom the programme is produced or directed, and 

(c) any person by whom offending words or behaviour are used. 

(3) If the person providing the service, or a person by whom the programme was produced or 
directed, is not shown to have intended to stir up racial hatred, it is a defence for him to prove that— 

(a) he did not know and had no reason to suspect that the programme would involve the 
offending material, and 

(b) having regard to the circumstances in which the programme was included in a 
programme service, it was not reasonably practicable for him to secure the removal of the 
material. 

(4) It is a defence for a person by whom the programme was produced or directed who is not shown 
to have intended to stir up racial hatred to prove that he did not know and had no reason to 
suspect— 

(a) that the programme would be included in a programme service, or 

(b) that the circumstances in which the programme would be so included would be such that 
racial hatred would be likely to be stirred up. 

(5) It is a defence for a person by whom offending words or behaviour were used and who is not 
shown to have intended to stir up racial hatred to prove that he did not know and had no reason to 
suspect— 
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(a) that a programme involving the use of the offending material would be included in a 
programme service, or 

(b) that the circumstances in which a programme involving the use of the offending material 
would be so included, or in which a programme so included would involve the use of the 
offending material, would be such that racial hatred would be likely to be stirred up. 

(6) A person who is not shown to have intended to stir up racial hatred is not guilty of an offence 
under this section if he did not know, and had no reason to suspect, that the offending material was 
threatening, abusive or insulting. 

Article 23 - Possession of racially inflammatory material. 

(1) A person who has in his possession written material which is threatening, abusive or insulting, or 
a recording of visual images or sounds which are threatening, abusive or insulting, with a view to— 

(a) in the case of written material, its being displayed, published, distributed, or included in a 
cable programme service, whether by himself or another, or 

(b) in the case of a recording, its being distributed, shown, played, or included in a cable 
programme service, whether by himself or another, 

is guilty of an offence if he intends racial hatred to be stirred up thereby or, having regard to all the 
circumstances, racial hatred is likely to be stirred up thereby.  

(2) For this purpose regard shall be had to such display, publication, distribution, showing, playing, or 
inclusion in a programme service as he has, or it may reasonably be inferred that he has, in view. 

(3) In proceedings for an offence under this section it is a defence for an accused who is not shown to 
have intended to stir up racial hatred to prove that he was not aware of the content of the written 
material or recording and did not suspect, and had no reason to suspect, that it was threatening, 
abusive or insulting. 

Bron: legislation.gov.uk (n.d.). Public Order Act 1986. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het World Wide Web: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents  

 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents
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Racial and Religious Hatred Act, 2006  

PART 3A - HATRED AGAINST PERSONS ON RELIGIOUS GROUNDS 

Paragraph 29A - Meaning of “religious hatred” 

 In this Part “religious hatred” means hatred against a group of persons defined by reference to 
religious belief or lack of religious belief. 

Paragraph 29B – Use of words or behaviour or display of written material  

1. A person who uses threatening words or behaviour, or displays any written material which is 
threatening, is guilty of an offence if he intends thereby to stir up religious hatred.  

2. An offence under this section may be committed in a public or a private place, except that no 
offence is committed where the words or behaviour are used, or the written material is displayed, by 
a person inside a dwelling and are not heard or seen except by other persons in that or another 
dwelling.  

3. A constable may arrest without warrant anyone he reasonably suspects is committing an offence 
under this section.  

4.In proceedings for an offence under this section, it is a defence for the accused to prove that he 
was inside a dwelling and had no reason to believe that the words or behaviour used, or the written 
material displayed, would be heard or seen by a person outside that or any other dwelling. 

5. This section does not apply to words or behaviour used, or written material displayed, solely for 
the purpose of being included in a programme service. 

Paragraph 29C – Publishing or distributing written material 

1. A person who publishes or distributes written material which is threatening is guilty of an offence 
if he intends thereby to stir up religious hatred. 

2. References in this part to the publication or distribution of written material are to its publication or 
distribution to the public or a section of the public. 

Paragraph 29D – Public performance of play 

1. If a public performance of a play is given which involves the use of threatening words or behaviour, 
any person who presents or directs the performance is guilty of an offence if he intends thereby to 
stir up religious hatred. 

2. This section does not apply to a performance given solely or primarily for one or more of the 
following purposes a) rehearsal, b) making a recording of the performance, or c) enabling the 
performance to be included in a programme service; 

3. But if it is proved that the performance was attended by persons other than those directly 
connected with the giving of the performance or the doing in relation to it of the things mentioned in 
paragraph b or c, the performance shall, unless the contrary is shown, be taken not to have been 
given solely or primarily for the purpose mentioned above. 

4. For the purposes of this section  

a. a person shall not be treated as presenting a performance of a play by reason only of his 
taking part in it as a performer,  
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b. a person taking part as a performer in a performance directed by another shall be treated 
as a person who directed the performance if with- out reasonable excuse he performs 
otherwise than in accordance with that person’s direction, and  

c. a person shall be taken to have directed a performance of a play given under his direction 
notwithstanding that he was not present during the performance; and a person shall not be 
treated as aiding or abetting the com- mission of an offence under this section by reason only 
of his taking part in a performance as a performer. 

5. In this section “play” and “public performance” have the same meaning as in the Theatres Act 
1968. 

6. The following provisions of the Theatres Act 1968 apply in relation to an offence under this section 
as they apply to an offence under Section 2 of that Act: − section 9 (script as evidence of what was 
performed), − section 10 (power to make copies of script), − section 15 (powers of entry and 
inspection). 

Paragraph 29E – Distributing, showing or playing a recording  

1. A person who distributes, or shows or plays, a recording of visual images or sounds which are 
threatening is guilty of an offence if he intends thereby to stir up religious hatred.  

2. In this part “recording” means any record from which visual images or sounds may, by any means, 
be reproduced; and references to the distribution, showing or playing of a recording are to its 
distribution, showing or playing to the public or a section of the public.  

3.This section does not apply to the showing or playing of a recording solely for the purpose of 
enabling the recording to be included in a programme service. 

Paragraph 29F – Broadcasting or including programme in programme service  

1. If a programme involving threatening visual images or sounds is included in a programme service, 
each of the persons mentioned in subsection 2 is guilty of an offence if he intends thereby to stir up 
religious hatred. 2. The persons are a. the person providing the programme service, b. any person by 
whom the programme is produced or directed, and c. any person by whom offending words or 
behaviour are used. 

Paragraph 29G – Possession of inflammatory material  

1. A person who has in his possession written material which is threatening, or a recording of visual 
images or sounds which are threatening, with a view to  

a) in the case of written material, its being displayed, published, distributed, or included in a 
programme service whether by himself or another, or  

b) in the case of a recording, its being distributed, shown, played, or included in a programme 
service, whether by himself or another, is guilty of an offence if he intends religious hatred to 
be stirred up thereby.  

2. For this purpose regard shall be had to such display, publication, distribution, showing, playing, or 
inclusion in a programme service as he has, or it may be reasonably be inferred that he has, in view. 

Paragraph 29H – Powers of entry and search  

1. If in England and Wales a justice of the peace is satisfied by information on oath laid by a constable 
that there are reasonable grounds for suspecting that a person has possession of written material or 
a recording in contravention of Section 29G, the justice may issue a warrant under his hand 
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authorising any constable to enter and search the premises where it is suspected the material or 
recording is situated.  

2. If in Scotland a sheriff or justice of the peace is satisfied by evidence on oath that there are 
reasonable grounds for suspecting that a person has possession of written material or a recording in 
contravention of Section 29G, the sheriff or justice may issue a warrant authorising any constable to 
enter and search the premises where it is suspected the material or recording is situated.  

3. A constable entering or searching premises in pursuance of a warrant issued under this section 
may use reasonable force if necessary.  

4. In this section “premises” means any place and, in particular, includes:  

a) any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft,  

b) any offshore installation as defined in Section 12 of the Mineral Workings (Offshore 
Installations) Act1971, and  

c) any tent or movable structure. 

Paragraph 29I – Power to order forfeiture  

1. A court by or before which a person is convicted of a) an offence under Section 29B relating to the 
display of written material, or b) an offence under sections 29C, 29E or 29G, shall order to be 
forfeited any written material or recording produced to the court and shown to its satisfaction to be 
written material or a recording to which the offence relates.  

2. An order made under this section shall not take effect a) in the case of an order made in 
proceedings in England and Wales, until the expiry of the ordinary time within which an appeal may 
be instituted or, where an appeal is duly instituted, until it is finally decided or abandoned in the case 
of an order made in proceedings in Scotland, until the expiration of the time within which, by virtue 
of any statute, an appeal may be instituted or, where such an appeal is duly instituted, until the 
appeal is finally decided or abandoned.  

3. For the purposes of subsection 2a:  

a) an application for a case stated or for leave to appeal shall be treated as the institution of 
an appeal, and  

b) where a decision on appeal is subject to a further appeal, the appeal is not finally 
determined until the expiry of the ordinary time within which a further appeal may be 
instituted or, where a further appeal is duly instituted, until the further appeal is finally 
decided or abandoned.  

4. For the purposes of subsection 2b, the lodging of an application for a stated case or note of appeal 
against sentence shall be treated as the institution of an appeal. 

Paragraph 29J – Protection of freedom of expression  

Nothing in this part shall be read or given effect in a way which prohibits or restricts discussion, 
criticism or expressions of antipathy, dislike, ridicule, insult or abuse of particular religions or the 
beliefs or practices of their adherents, or of any other belief system or the beliefs or practices of its 
adherents, or proselytising or urging adherents of a different religion or belief system to cease 
practising their religion or belief system. 

Bron: legislation.gov.uk (n.d.). Racial and Religious Hatred Act 2006. Geraadpleegd op 18 mei 2014 op het 
World Wide Web: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/1/contents  

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/1/contents
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Bijlage 7: Internationale verdragen 

Charter of Fundamental Rights of the European Union 

Article 10 - Freedom of thought, conscience and religion 

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom 
to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in 
private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. 

2. The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing 
the exercise of this right. 

Article 11 - Freedom of expression and information 

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions 
and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and 
regardless of frontiers. 

2. The freedom and pluralism of the media shall be respected. 

Bron: Art. 10-11 Charter of Fundamental rights of the European Union van 18 december 2000, Official Journal 
of the European Communities, 346(1), http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. 

  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

Deel III 

Artikel 18 

1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens 
de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden, alsmede de 
vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 
godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen door de eredienst, het onderhouden van de geboden 
en voorschriften, door praktische toepassing en het onderwijzen ervan. 

2. Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn vrijheid 
een door hemzelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden. 

3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen kan slechts in die 
mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van 
de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en 
vrijheden van anderen. 

4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van ouders of 
wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen op pupillen 
overeenkomstig hun eigen overtuiging te verzekeren. 

Artikel 19 

1. Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren. 

2. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid 
inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook op te sporen, te ontvangen en door te geven, 
ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of 
met behulp van andere media naar zijn keuze. 

3. Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn bijzondere 
plichten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan bepaalde beperkingen 
worden gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet worden voorzien en nodig zijn: 

a) in het belang van de rechten of de goede naam van anderen; 
b) in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de 
volksgezondheid of de goede zeden. 

Artikel 20 

1. Alle oorlogspropaganda is bij de wet verboden. 

2. Het propageren van op nationaliteit, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten 
tot discriminatie, vijandigheid of geweld, is bij de wet verboden. 

Artikel 26 

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door 
de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder 
gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, 
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, 
eigendom, geboorte of andere status. 

Bron: Art. 18-20, 26 International Covenant on Civil and Political Rights van 23 March 1976, United Nations 
Treaty Series, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.   

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

Artikel 18  

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de 
vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met 
anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden 
door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van 
de geboden en voorschriften. 

Artikel 19 

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om 
zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 

Bron: Art. 18-19 The Universal Declaration of Human Rights van 10 december 1948, 
http://www.un.org/en/documents/udhr/.  

  

  

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

Part 1 

Article 4   

States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of 
superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify 
or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and 
positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this 
end, with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and 
the rights expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:    

(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial 
superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or 
incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic 
origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing 
thereof;    

(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other 
propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize 
participation in such organizations or activities as an offence punishable by law;    

(c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or 
incite racial discrimination.    

Article 5   

In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States 
Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee 
the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality 
before the law, notably in the enjoyment of the following rights:    

(a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering 
justice;    

(b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily 
harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution;    

(c) Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for 
election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well 
as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service;    

(d) Other civil rights, in particular:    

(i) The right to freedom of movement and residence within the border of the State;    

(ii) The right to leave any country, including one's own, and to return to one's 
country;    

(iii) The right to nationality;    

(iv) The right to marriage and choice of spouse;    

(v) The right to own property alone as well as in association with others;    

(vi) The right to inherit;    

(vii) The right to freedom of thought, conscience and religion;    
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(viii) The right to freedom of opinion and expressionsu;    

(ix) The right to freedom of peaceful assembly and association;    

(e) Economic, social and cultural rights, in particular:    

(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable 
conditions of work, to protection against unemployment, to equal pay for equal 
work, to just and favourable remuneration;    

(ii) The right to form and join trade unions;    

(iii) The right to housing;    

(iv) The right to public health, medical care, social security and social services;    

(v) The right to education and training;    

(vi) The right to equal participation in cultural activities;    

(f) The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as 
transport hotels, restaurants, cafes, theatres and parks. 

Bron: Art. 4-5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial discrimination van 21 
december 1965, United Nations Treaty series, 660, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx.  

 

  

  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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Bijlage 8: Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden  

Titel I: Rechten en Vrijheden 

Artikel 7 – Geen straf zonder wet 

1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar 
nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. 
Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het 
strafbare feit van toepassing was. 

2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is aan een 
handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend. 

Artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de 
vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met 
anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te 
brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van 
geboden en voorschriften. 

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere 
beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de 
openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. 

Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid 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. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-
, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. 

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij 
worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de 
wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de 
nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of 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. 

Artikel 11 - Vrijheid van vergadering en vereniging 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met 
inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te 
sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, 
die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang 
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van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van 
de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden 
gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het 
ambtelijk apparaat van de Staat. 

Artikel 14 - Verbod van discriminatie 

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 
andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, 
vermogen, geboorte of andere status. 

Bron: Art. 7, 9-11, 14 EVRM van 1 juni 2010, Treaty series of the Council of Europe, 10-11, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf  

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

