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Vervolging van 
haatmisdrijven is 
noodzakelijke inperking van 
de expressievrijheid 
 
Dirk Voorhoof staat nog even stil bij het Voorpostvonnis. Hij vindt het betreurenswaardig dat een 
aantal politieke partijen nu de wijziging van artikel 150 van de Grondwet tegenhouden, op basis 
van één controversieel vonnis. 
 

Dirk Voorhoof 

 
inds het vonnis van de Mechelse rechtbank van 26 mei waarin vier leden van Voorpost werden veroordeeld wegens 
het aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslimgelovigen, blijken een aantal politici van Vlaams Belang, N-VA 
en PVDA de trappers te zijn verloren in hun verzet tegen de mogelijkheid van effectieve strafvervolging van wat in 

België al jaren strafbaar is, en toch niet wordt vervolgd. Het is een slecht teken voor de rechtstaat en de democratie dat een 
minderheid in het parlement een noodzakelijke herziening van een grondwetsartikel dreigt tegen te houden, terwijl de wij-
ziging nodig is om slachtoffers van discriminatie, haat of geweld een vorm van effectieve rechtsbescherming te verlenen. 
Er kan best kritiek zijn op het vonnis van de Mechelse rechtbank, maar kan men alvorens alle duivels te ontbinden nog 
even de behandeling in hoger beroep afwachten? Met deze een poging om de wat complexe problematiek te verduidelijken. 
 

STOP FEITELIJKE STRAFFELOOSHEID 
Met het voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet willen de regeringspartijen een einde maken aan de feite-
lijke straffeloosheid van een categorie drukpersmisdrijven. Het voorstel is om voortaan ook drukpersmisdrijven die inge-
geven zijn door ‘seksisme, of die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie jegens personen of groepen’ aan de jury-
bevoegdheid te onttrekken, zodat voortaan ook deze categorie in aanmerking komt voor effectieve vervolging voor de 
correctionele rechtbank. 
Dit voorstel is momenteel in behandeling in het parlement. Sinds de grondwetswijzing van 1999 kunnen drukpersmisdrijven 
die ingegeven zijn door racisme en xenofobie voor de correctionele rechtbank vervolgd worden. Die mogelijkheid wil men 
nu ook uitbreiden tot andere strafbare uitingen die niet zijn ingegeven door racisme of vreemdelingenhaat, maar ingegeven 
zijn door seksisme of die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.  Zowel krachtens een reeks internationale verdragen 
en Europese wetgeving, maar vooral in toepassing van het Europees Mensenrechtenverdrag en de daarop geënte aanbeve-
lingen van de Raad van Europa en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet 
immers via effectieve rechtsmiddelen, inclusief strafvervolging, de bescherming worden gewaarborgd van de personen of 
groepen die het slachtoffer zijn van haatmisdrijven die aanzetten tot discriminatie of geweld. 
In een aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa wordt aangedrongen op een gelijke behandeling 
van alle haatmisdrijven op het internet, en ook het EHRM heeft de verplichting benadrukt van de lidstaten om niet enkel 
racistische uitingsmisdrijven effectief te vervolgen en bestraffen, maar ook andere soorten haatmisdrijven die immers een 
belangrijke aantasting zijn van de fysieke of mentale integriteit van personen. De beperkte grondwetswijziging in 1999 van 
artikel 150 beantwoordde op dat moment ongetwijfeld aan een maatschappelijke behoefte om racistische en door vreem-
delingenhaat ingegeven drukpersmisdrijven te kunnen beteugelen. Nu ruim twintig jaar later, mede door de toepassing van 
de notie drukpersmisdrijf op teksten via internet én door de toename aan discriminerende en met geweld dreigende haat-
spraak via sociale media, is er een juridische én maatschappelijke behoefte aan het effectief vervolgen van een ruimere 
categorie uitingsmisdrijven die bewust aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, bijvoorbeeld omwille van seksuele ge-
aardheid, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale afkomst of geslacht. Ook moet effectief toepassing 
kunnen worden gemaakt van de antiseksismewet van 2014, waarvan het Grondwettelijk Hof bevestigd heeft dat deze wet 
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voldoende waarborgen biedt ter bescherming van de expressievrijheid en enkel tot bestraffing kan leiden in geval van 
bewuste en ernstige aantasting van de waardigheid van personen omwille van hun geslacht. Door nu het voorstel te blok-
keren voor herziening van artikel 150 GW biedt het Belgisch rechtssysteem geen voldoende waarborg ter bescherming van 
de slachtoffers van deze (online) haatmisdrijven. 
 

MAATSCHAPPELIJKE EN JURIDISCHE BEHOEFTE 
Twee recente vonnissen van de rechtbanken in Hasselt en Gent maken duidelijk hoe onhoudbaar de bevoegdheid is van de 
assisenjury voor teksten via internet waarin wordt aangezet tot haat of geweld, anders dan ingegeven door racisme of 
vreemdelingenhaat. In beide gevallen verklaarde de correctionele rechtbank zich (noodgedwongen) onbevoegd om te oor-
delen over boodschappen die via Facebook waren gepost en die een hatelijke en dreigende inhoud hadden. De Facebook-
posts waren gericht tegen politieke tegenstanders in België van het regime van Erdogan in Turkije, met oproepen en be-
dreigingen van fysieke geweldpleging, brandstichting en verkrachting. In toepassing van artikel 150 GW en de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie kwalificeerde de rechtbank de gewraakte Facebookberichten als drukpersmisdrijven die behoren 
tot de exclusieve bevoegdheid van de volksjury (zie ook Juristenkrant 2020/420, 4-5). De vonnissen illustreren op duide-
lijke wijze dat er een dringende maatschappelijke en juridische behoefte is om een ruimere categorie van drukpersmisdrij-
ven voor effectieve strafvervolging door de correctionele rechtbanken in aanmerking te zien komen. Ook online haatmis-
drijven die aanzetten tegen discriminatie tegen personen of groepen omwille van hun seksuele geaardheid of geloofsover-
tuiging en strafbare uitingen van seksisme tot en met allerlei bedreigingen met geweld worden nu in België niet vervolgd. 
België handelt daarmee op manifeste wijze in strijd met internationaalrechtelijke en Europese verplichtingen. Als deze 
situatie nog langer aansleept, riskeert België onvermijdelijk een veroordeling van de Europese Commissie, het Hof van 
Justitie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie deze dreiging van tafel veegt miskent meteen ook de 
essentie van het respect voor de rechtstaat. 
Wat strafbaar is als haatmisdrijf moet kunnen worden vervolgd. 
De inperking van de bevoegdheid van het assisenhof voor bepaalde categorieën drukpersmisdrijven legt, voor alle duide-
lijkheid, geen nieuwe beperkingen op aan de expressievrijheid of de vrijheid van meningsuiting, hoewel men van uiterst 
rechts tot uiterst links die indruk wil geven. Met de aanpassing van artikel 150 van de Grondwet wordt het enkel mogelijk 
dat openbaar gemaakte teksten (via print of online) die door de wetgever al (lang) strafbaar zijn gesteld, voortaan ook voor 
effectieve strafvervolging in aanmerking komen, met toepassing overigens van alle waarborgen van het recht op een eerlijk 
proces en recht op expressievrijheid verankerd in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het EVRM. Het recht op 
expressievrijheid houdt op wanneer in de publieke ruimte wordt aangezet tot haatdragend, discriminerend of gewelddadig 
gedrag, waarvan personen of groepen het slachtoffer kunnen zijn. Men mag aannemen dat deze grens gerespecteerd en 
desnoods afgedwongen wordt. Het verdient overigens de voorkeur dat het aan rechtscolleges in volle transparantie en op 
basis van de principes van de rechtstaat wordt overgelaten om het strafbaar karakter van haatmisdrijven te beoordelen, 
eerder dan dat de commercieel-gerunde internetplatforms censurerend ingrijpen in de expressievrijheid, zonder wettelijke 
basis, zonder voldoende transparantie, zonder recht op verdediging en zonder rekening te houden met de waarborgen van 
de politieke expressievrijheid. 
 

OPROEP TOT VERBOD OP MOSKEEËN 
De politici van het Vlaams Belang en N-VA menen nu steun te vinden in één controversieel vonnis om te verhinderen dat 
een categorie haatmisdrijven effectief vervolgd kan worden. De vier beklaagden, allen leden van het extreem-rechtse Voor-
post, werden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, voor drie van de beklaagden evenwel met uitstel. Eén van de 
beklaagden die al correctioneel werd veroordeeld wegens weerspannigheid en verboden wapendracht, naast ook vijf ver-
oordelingen door de politierechter, bleek niet meer in aanmerking te komen voor een straf met uitstel. De reden van de 
veroordeling was het meedragen in een manifestatie van de slogan ‘Stop Islamisering’ met afbeeldingen van vrouwen die 
uitsluitend de boerka of nikab dragen. De rechtbank beoordeelde dat als een strafbaar aanzetten tot haat en discriminatie 
tegen moslimgeloven en de geloofsgemeenschap van moslims. 
Het vaak aangehaalde argument dat de Voorpostbeklaagden zijn veroordeeld voor het hebben van een vrije mening is 
volstrekt foutief: het staat iedereen vrij welke mening of opinie dan ook te hebben, men mag een persoon of een groep ook 
haten, men mag die mening of die haat ook uiten in de privésfeer. Het strafrecht komt slechts tussen wanneer dat omslaat 
tot het in het openbaar bewust aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen personen of groepen. Het is niet uit te sluiten 
dat dit ook het opzet was van de leden van Voorpost en dat dit de strekking was van hun boodschap. Het vonnis blijkt 
evenwel de slogan ‘Stop Islamisering’ op zichzelf als een strafbaar aanzetten tot haat te beschouwen, terwijl de rechtspraak 
pas geacht wordt tot bestraffing over te gaan als er naast elementen van aanzetten tot haat, in de strafbare uiting ook ele-
menten van aanzet tot discriminatie of geweld vervat zitten. Een grondiger analyse van de meegedragen spandoek door de 
Voorpostmilitanten reveleert overigens dat naast de slogan ‘Stop Islamisering’ ook een symbool staat dat oproept tot een 
verbod op moskeeën. De rechtbank had minstens ook dat element in de beoordeling kunnen betrekken, want het oproepen 
tot een verbod van moskeeën kan weldegelijk aangemerkt worden als een oproep tot discriminatie en tot een schending van 
de godsdienstvrijheid voor moslimgelovigen. Het is nu aan het hof van beroep om in deze zaak ten gronde, opnieuw, de 
feiten te evalueren en te toetsen aan de strafbepalingen inzake het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, binnen het 
perspectief van de (politieke) expressievrijheid. Mogelijk verklaart het hof van beroep zich onbevoegd, omdat de feiten als 
drukpersmisdrijf in de huidige stand van artikel 150 GW tot de bevoegdheid kunnen aangerekend worden van het hof van 
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assisen. Men kan immers aanvoeren dat de gewraakte boodschap niet ingegeven was door racisme of vreemdelingenhaat, 
maar gericht was tegen de moslimreligie. 
 

GEEN BEKNOTTING EXPRESSIEVRIJHEID 
Hoewel een veroordeling tot een gevangenisstraf overduidelijk een (ernstige) inmenging impliceert in de expressievrijheid 
impliceert dat nog niet dat er een inbreuk is op die vrijheid. Er is namelijk geen inbreuk op de expressievrijheid als de 
inmenging of veroordeling bij wet is voorzien (hier de antidiscriminatiewet), een legitiem doel nastreeft (hier de bescher-
ming van de rechten van anderen) en ‘noodzakelijk is in een democratische samenleving’. Dat is precies wat het vonnis 
probeert te verduidelijken: De Voorpostboodschap gaat verder dan het louter uiten van kritiek of het verdedigen van een 
politiek of maatschappelijk standpunt over een bepaalde religie binnen onze maatschappij. Volgens het vonnis creëerden 
de vier beklaagden met hun boodschap een angstbeeld voor bepaalde (uiterlijke) kenmerken van de moslimreligie. En het 
vonnis stelt: ‘Dit angstbeeld voedt en wakkert haat en discriminatie aan, gericht tegen een gemeenschap die een bepaald 
geloof belijdt’. 
In de felle kritiek op dit vonnis wil men het doen uitschijnen dat hiermee de bijl wordt gezet in de wortels van de vrijheid 
van meningsuiting. Ook wil men het doen voorkomen dat het een rechtbank niet toekomt om strafbare meningsuitingen en 
haatmisdrijven te beteugelen. Die kritiek negeert manifest dat het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld strafbaar is en 
een gerechtvaardigde want noodzakelijke beperking inhoudt op de expressievrijheid, ook al betreffen het (politieke) me-
ningsuitingen. De rechtspraak van de voorbije jaren heeft een daadwerkelijke, maar zuinige toepassing gemaakt van het 
strafbaar aanzetten tot racisme of vreemdelingenhaat, een ruime bandbreedte latend voor het politieke debat en de politieke 
expressievrijheid. Slechts in duidelijke gevallen van het bewust aanzetten tot haatdragend, discriminerend en gewelddadig 
gedrag tegen personen of groepen werd toepassing gemaakt van de antiracismewetgeving. De bedoeling is nu om ook de 
toepassing van de antidiscriminatiewetgeving en de antiseksismewet voor behandeling door de correctionele rechtbanken 
in aanmerking te laten komen. Niets meer, niets minder. Het is moeilijk te bevatten dat de PVDA hierin een poging ziet 
van de regering om het antikapitalistische discours van die partij straks strafrechtelijk te kunnen vervolgen. 
Hoe dan ook gebeurt de strafrechtelijke vervolging van haatmisdrijven in de toekomst best met drie rechters en niet door 
één rechter, zodat er meer garanties zijn op een correcte toepassing van deze wetgeving, conform de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof dat een restrictieve interpretatie van deze strafbepalingen oplegt en bestraffing enkel toelaat ingeval 
van het bewust aanzetten tot haatdragend, discriminerend of gewelddadig gedrag. De grondwetsaanpassing gaat best ook 
gepaard met het besteden van de nodige aandacht in de opleiding van parketmagistraten en rechters aan de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof en het EHRM ter bescherming van de expressievrijheid en het restrictief interpreteren van de straf-
wetgeving inzake haatmisdrijven. En het wordt ook hoog tijd dat in plaats van gevangenisstraffen in dit soort zaken geop-
teerd wordt voor alternatieve sancties of werkstraffen, met het oog op de inperking van het risico op de herhaling van 
haatmisdrijven. 
 

RESPECT VOOR DE RECHTSTAAT 
Kritiek op een rechterlijke uitspraak, ook de felle kritiek op het Voorpostvonnis, moet uiteraard kunnen, want dat valt in 
een democratie binnen de expressievrijheid. De perfide manier waarop de namen en foto’s van de rechter, de procureur des 
Konings en de onderzoeksrechter in deze zaak via sociale media en bepaalde internetplatforms zijn verspreid kort na de 
bekendmaking van het vonnis, getuigen overigens wel van weinig respect voor de rechtstaat en vormen op hun beurt een 
bedreiging voor de actoren van justitie. Met correcte toepassing van de criteria van de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof en van het EHRM is het binnen een rechtstaat finaal aan een rechtscollege om, gelet op de context en de concrete feiten 
in het dossier, te beoordelen of de strafbare feiten door de beklaagden zijn gepleegd, of er voldoende pertinente redenen 
zijn om tot een veroordeling over te gaan en te kiezen voor een passende bestraffing of maatregel. En daar moeten we ons 
naar schikken. Geen voetbalspel mogelijk zonder scheidsrechters, ook al zijn we het niet steeds eens met de beslissing van 
de scheids (ook al naargelang voor welke ploeg men supportert). Maar je moet die tussenkomst van de scheidsrechter wel 
aanvaarden. Er is geen rechtstaat mogelijk zonder beslissingen van onpartijdige rechtscolleges met waarborgen voor een 
tegensprekelijke procedure en rechten van de verdediging, en uitputting van alle rechtsmiddelen die de rechtstaat als ga-
rantie biedt. Het is zorgwekkend als vooraanstaande politici van sommige politieke partijen die ernst en dat respect voor de 
rechtstaat niet meer kunnen opbrengen. Politici die nu de strafvervolging van het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld 
willen verhinderen rammelen met de basisprincipes van de rechtstaat, miskennen de rechten van slachtoffers van haatmis-
drijven en bedreigen daarmee de basiswaarden van een democratische samenleving. 
 

Dirk Voorhoof is verbonden aan het Human Rights Centre UGent. 
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Het wordt hoog tijd dat in plaats van gevangenisstraffen in dit soort 
zaken geopteerd wordt voor alternatieve sancties of werkstraffen. 
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De grondwetsaanpassing gaat best gepaard met het besteden van de nodige aandacht in de opleiding van 
parketmagistraten en rechters aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het EHRM ter bescherming van 
de expressievrijheid en het restrictief interpreteren van de strafwetgeving inzake haatmisdrijven. 


