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Artikel

Gender als discriminatiegrond in het 
strafrecht

Mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos en prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest*

1. Inleiding

In	de	samenleving	wordt	op	het	ogenblik	veel	gesproken	
over	genderdiscriminatie.	Het	gaat	daarbij	over	heel	ver
schillende	 onderwerpen,	 zoals	 het	 opheffen	 van	 ver
schillen	 in	 salariëring	 tussen	mannen	 en	 vrouwen,	 de	
emancipatie	van	transgender	personen1	en	de	erkenning	
van	non-binaire	en	intersekse	personen.

Het	is	niet	moeilijk	om	voorbeelden	te	geven	van	pro
blematisch	gedrag	dat	gelinkt	kan	worden	aan	gender.	
Dat	gaat	van	scheldpartijen	op	het	internet	en	intimide
rende	uitingen	op	straat	waarvan	vrouwen	of	transgen
der	personen	het	 slachtoffer	worden,	 tot	de	uitwassen	
van	het	–	ons	tot	voor	kort	onbekende	–	fenomeen	van	
de	 ‘Incel-beweging’.2	 Duidelijk	 is	 dat	 er	 soms	 overlap	
	bestaat	 tussen	 discriminatie	 op	 grond	 van	 gender	 en	
discriminatie	op	grond	van	seksuele	gerichtheid.3 Maar 
dat	is	zeker	niet	altijd	het	geval.

* Marloes van Noorloos is universitair hoofddocent straf(proces)recht 

aan Tilburg University. Pieter Verrest is hoogleraar straf(proces)recht 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Boom 
Strafblad.

1 Zie o.a. het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen 

van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in 

de akte van geboorte, Kamerstukken II 2020/21, 35 825, nr. 1-5.

2 In Plymouth in het Verenigd Koninkrijk schoot op 12 augustus 2021 een 

man vijf mensen dood uit frustratie en haat tegen vrouwen. Incel (in vol-

untarily celibate) staat voor onvrijwillig celibatair, iemand die geen seks 

heeft, maar dat wel wil. Zie 

https://nos.nl/artikel/2394386-dader-plymouth-was-incel-seksleven-

is-mij-ontnomen.

3 Er wordt aandacht gevraagd voor de emancipatie van LHBTI-personen; 

het gaat dan zowel om seksuele gerichtheid als gender (zie in dit verband 

Hierbij	 komt	 logischerwijs	 de	 vraag	 naar	 boven	 of	 en	
wanneer	 er	 bij	 de	 bestrijding	 van	 genderdiscriminatie	
een	rol	is	weggelegd	voor	het	strafrecht.	In	deze	bijdrage	
zullen	we	ons	vooral	richten	op	de	wijze	waarop	in	het	
strafrecht	wordt	omgegaan	met	 strafrechtelijke	discri
minatiefeiten	tegen	onder	meer	transgender,	intersekse	
en	non-binaire	personen.4	De	media	berichten	regelma
tig	 over	 beledigingen	waarvan	 zij	 het	 slachtoffer	wor
den.	Of	die	feiten	vervolgens	leiden	tot	een	(effectieve)	
toepassing	van	het	strafrecht	is	een	andere	vraag:	cijfers	
in	politiestatistieken	maken	wel	melding	van	aangiften5,	
maar	er	volgen	weinig	 rechtszaken.	Uit	onderzoek	van	
het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	(SCP)	komt	naar	voren	
dat	transgender	personen	te	maken	hebben	met	afwij
zing,	pestgedrag	en	discriminatie,	hetgeen	er	mede	toe	
leidt	dat	het	met	hun	welzijn	 relatief	 slecht	gesteld	 is	
ten	opzichte	van	andere	groepen	in	de	samenleving.6

De	gedachte	leeft	breed	–	bij	het	kabinet,	in	het	parle
ment	 en	 bij	 maatschappelijke	 organisaties	 –	 dat	 voor	
een	effectieve	aanpak	van	uitingsdelicten	op	grond	van	
gender	het	Wetboek	van	Strafrecht	(Sr)	dient	te	worden	

o.a. de zogenoemde Yogyakarta-beginselen). Ook het wetsvoorstel dat 

we bespreken kent een wijziging van de omschrijving van de discrimina-

tiegrond seksuele gerichtheid.

4 Het nader te bespreken concept-wetsvoorstel beoogt tevens bescher-

ming te bieden aan ‘androgyne personen, a-gender personen, gender-

queer personen, genderfluid personen, polygender personen en cross 

dressers’ (p. 10).

5 Zie Discriminatiecijfers in 2020. Een rapport over registraties van discrimi-
natie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatie-

voorzieningen en andere organisaties in Nederland, juni 2021. Zie: https://

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/discri 

minatiecijfers-in-2020.

6 L. Kuyper, Transgender personen in Nederland, Den Haag: SCP 2017, p. 11-

14. Zie verder ook A.R. Feddes en K.J. Jonas, LGBT hate crime, psychologi-
cal well-being, and reporting behaviour: LGBT community and police perspec-
tives, Amsterdam: Amsterdam University, 2016.
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aangepast.	Deze	 gedachte	 is	 inmiddels	 kracht	 bijgezet	
door	 een	 concept-wetsvoorstel	 waarmee	 onder	 meer	
wordt	 beoogd	 het	 uitingsdelict	 groepsbelediging	
(art. 137c	Sr)	aan	te	passen.	Dit	voorstel	ligt	thans	voor	
advies	bij	de	Afdeling	advisering	van	de	Raad	van	State.7 
Momenteel	stelt	artikel 137d	Sr	aanzetten	tot	haat,	dis
criminatie	 of	 gewelddadig	 optreden	 tegen	 persoon	 of	
goed	wegens	geslacht	strafbaar;	in	artikel 137c	(groeps
belediging)	 staat	 geen	 discriminatiegrond	met	 betrek
king	tot	geslacht.	Het	voorstel	beoogt	dit	te	modernise
ren	 door	 onder	 meer	 de	 discriminatiegronden	
	‘geslachtskenmerken,	 genderidentiteit	 en	 genderex
pressie’	aan	artikel 137c	(en	het	verspreidingsdelict	van	
artikel 137e)	Sr	toe	te	voegen.

Het	 wetsvoorstel	 is	 gelet	 op	 de	 hierboven	 beschreven	
maatschappelijke	 context	begrijpelijk,	maar	 tegelijker
tijd	is	het	in	verschillende	opzichten	ook	opvallend.	Eer
der	was	de	wetgever	namelijk	van	oordeel	dat	terughou
dendheid	geboden	was	bij	de	toepassing	van	het	straf
recht	 op	 uitingen	 die	 gaan	 over	 het	 geslacht	 van	 een	
groep	personen.	Hoe	zit	dat	precies?	Zijn	er	internatio
nale	 (Europeesrechtelijke)	 standaarden	voor	 strafbaar
stelling	 van	uitingsdelicten	op	 grond	 van	genderiden-
titeit	 en	 -expressie?	 In	 hoeverre	 zouden	 overigens	
	gendergerelateerde	uitingsdelicten	niet	toch	reeds	gro
tendeels	onder	de	werking	van	bestaande	strafrechtelij
ke	 bepalingen	 kunnen	 vallen?	 Welke	 argumenten	
	bestaan	er	voor	uitbreiding	van	de	reikwijdte	van	arti
kel 137c	Sr	– de	strafbaarstelling	van	groepsbelediging –	
met	 de	 discriminatiegrond	 geslachtskenmerken,	 gen-
der	identiteit	en	genderexpressie?
Wanneer	 bestaat	 voor	 de	 beperking	 van	 het	 recht	 op	
vrijheid	van	meningsuiting	waartoe	deze	wijziging	leidt,	
voldoende	reden?	Daarbij	geldt	in	algemene	zin	dat	de	
wetgever	lange	tijd	min	of	meer	‘impliciet’	een	‘nullijn’	
heeft	 voorgestaan	 wat	 betreft	 uitbreiding	 van	 de	
	uitingsdelicten	van	de	artikelen	137c t/m 137e Sr: het 
belang	van	het	respecteren	van	het	recht	op	vrijheid	van	
meningsuiting	 werd	 en	 wordt	 groot	 geacht.8	 Waarom	
ligt	dat	nu	anders?	En	moeten	we	aannemen	dat	er	een	
inhoudelijk	 verschil	 bestaat	 tussen	 de	 discriminatie
grond	‘geslacht’	 in	artikel 137d	Sr	 (aanzetten	tot	haat)	

7 Concept-wetsvoorstel Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele ge-

richtheid en genderidentiteit, 2020, www.internetconsultatie.nl/

awgbseksuelegerichtheid/document/6223: Wijziging van de Algemene 

wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met 

de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door 

‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht 

van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en ge-

slachtskenmerken.

8 Lange tijd is aan de inhoud van de strafbaarstelling van discriminatie 

(art. 137c-137e Sr) niets gewijzigd. De laatste inhoudelijke wijziging da-

teert uit 2005 (Stb. 2005, 111) – invoering van handicap als discrimina-

tiegrond. Wel was er de strafverhoging van art. 137d Sr bij Wet herwaar-

dering strafbaarstelling actuele delictsvormen, Stb. 2019, 311. Intussen 

werd wel gediscussieerd over deze uitingsdelicten, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van het wetsvoorstel van het lid Van Klaveren tot wijziging 

van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de 

vrijheid van meningsuiting (Kamerstukken 34 051) dat art. 137c Sr wilde 

schrappen. In 2017 zag het kabinet onvoldoende grond voor opneming 

van de discriminatiegrond ‘leeftijd’ in de art. 137c t/m 137g en 429qua-

ter Sr (Kamerstukken II 2017/18, 30 950, nr. 142).

en	de	drieslag	‘geslachtskenmerken,	genderidentiteit	en	
genderexpressie’	die	als	discriminatiegrond	wordt	opge
nomen	in	de	artikelen	137c en 137e	Sr?

In	dit	artikel	gaan	we	in	op	deze	en	andere	vragen	die	
het	concept-wetsvoorstel	oproept.	We	doen	dat	aan	de	
hand	van	een	bespreking	van	de	inhoud	van	het	wets
voorstel	en	van	de	memorie	van	toelichting.	Dat	leidt	tot	
suggesties	 voor	 aanpassing.	 We	 besluiten	 met	 enkele	
overpeinzingen.

2. Het juridische kader en de 
ontwikkelingen daarin

Momenteel	stelt	artikel 137d	Sr	aanzetten	tot	haat,	dis
criminatie	 of	 gewelddadig	 optreden	 tegen	 persoon	 of	
goed	wegens	geslacht	strafbaar.	In	het	delict	groepsbele
diging	in	artikel 137c	Sr	is	deze	discriminatiegrond	ech
ter	 niet	 opgenomen,	 terwijl	 de	 overige	 gronden	 wel	
exact	overeenkomen.	Deze	omissie	is	bewust:	de	wetge
ver	was	in	de	jaren	tachtig	van	de	vorige	eeuw	van	oor
deel	dat	de	vrijheid	van	meningsuiting	in	dit	geval	voor	
moest	gaan,	omdat	discriminatie	van	vrouwen	niet	zo
zeer	 het	 gevolg	was	 van	 openbare	 beledigingen,	maar	
veeleer	van	‘opvattingen	over	de	rol	van	de	vrouw	in	de	
maatschappij’,	 zoals	 in	 het	 gezin.9	 De	 toevoeging	 van	
‘geslacht’	 aan	 artikel  137d	 Sr	 achtte	 de	 wetgever	 wel	
noodzakelijk,	met	name	om	agressie	tegen	vrouwen	te
gen	 te	 gaan.	 De	 memorie	 van	 toelichting	 noemde	 de	
door	de	Emancipatieraad	aangedragen	voorbeelden	van	
het	aanzetten	tot	geweld	tegen	een	vrouwendemonstra
tie	en	een	oproep	om	Blijf	van	m’n	Lijf-huizen	te	over
vallen.

Over	 genderidentiteit	 en	 de	 bescherming	 van,	 onder	
meer,	transgender	personen	ging	het	destijds	in	de	Ka
merstukken	niet.	In	een	uitspraak	van	het	Hof	Leeuwar
den	is	de	term	‘geslacht’	in	artikel 137d	Sr	wel	van	toe
passing	 geacht	 op	 transgenders:	 het	 lied	 ‘Hij	 is	 een	
transseksueel’	werd	echter	niet	geacht	aan	te	zetten	tot	
haat,	terwijl	groepsbelediging	zoals	gezegd	niet	op	deze	
grond	ziet.10

Het	Europese	en	internationale	recht	biedt	weinig	stu
ring	op	het	gebied	van	strafbaarstelling	van	haatuitin
gen	op	grond	van	gender,	anders	dan	bij	discriminatie
gronden	 zoals	 afkomst	 of	 religie	 en,	 langzaamaan,	
	tevens	 over	 seksuele	 gerichtheid.11	Wel	 heeft	 de	 Raad	
van	Ministers	van	de	Raad	van	Europa	in	2010	een	aan
beveling	 uitgebracht	 over	 discriminatie	 op	 het	 gebied	
van	seksuele	gerichtheid	en	gender,	waarin	staten	wordt	
verzocht	om	maatregelen	te	nemen	‘to	combat	all	forms	
of	expression,	including	in	the	media	and	on	the	Inter
net,	 which	may	 be	 reasonably	 understood	 as	 likely	 to	

9 Kamerstukken II 1987/88, 20 239, nr. 3, p. 4.

10 Hof Leeuwarden 13 januari 1995, NJ 1995, 243.

11 EHRM Lilliendahl t. IJsland (dec.), 12  mei  2020, appl.nr.  29297/18; 

EHRM 14 januari 2020 (Beizaras en Levickas t. Litouwen), 41288/15.
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produce	 the	effect	of	 inciting,	 spreading	or	promoting	
hatred	or	other	forms	of	discrimination	against	lesbian,	
gay,	 bisexual	 and	 transgender	 persons.	 Such	 “hate	
speech”	 should	 be	 prohibited	 and	 publicly	 disavowed	
whenever	 it	occurs.’12	Eveneens	 in	2010	nam	de	Parle
mentaire	Assemblee	van	diezelfde	Raad	van	Europa	een	
resolutie	aan	waarin	staten	in	wat	minder	expliciete	be
woordingen	 werden	 opgeroepen	 ‘[to]	 condemn	 hate	
speech	 and	 discriminatory	 statements	 and	 effectively	
protect	 LGBT	 people	 from	 such	 statements	 while	 re-
specting	 the	 right	 to	 freedom	of	 expression’.13	Andere	
‘genderminderheden’	 dan	 transgenders	 worden	 hierin	
nog	niet	genoemd.

De	EHRM-rechtspraak	met	betrekking	tot	genderidenti
teit	is	met	name	gericht	op	erkenning	van	een	gewijzig
de	genderidentiteit	en	gelijke	behandeling,	en	tot	nu	toe	
niet	op	haatuitingen14	–	al	zijn	die	gerelateerd	in	die	zin	
dat	discriminerende	wetten	en	praktijken	mogelijk	bij
dragen	aan	een	klimaat	waarin	haatuitingen	en	geweld	
tegen	 genderminderheden	 gedijen.	 Een	 EHRM-uit
spraak	waarin	hate speech	tegen	transgenders	wel	aan	de	
orde	was,	is	de	zaak	Lilliendahl	tegen	IJsland.	De	uitin
gen	in	die	zaak	waren	gericht	tegen	het	brede	spectrum	
aan	LHBT-personen:	naar	aanleiding	van	een	gemeen
telijk	voorstel	voor	LHBT-voorlichting	op	scholen	wer
den	 in	 een	 radio-uitzending	 denigrerende	 uitspraken	
gedaan:	zo	werden	‘sexual	deviants’	als	‘disgusting’	ge
portretteerd.	Het	Hof	stelt	 in	die	zaak	dat	de	IJslandse	
rechter	 ‘adequately	 balanced	 the	 applicant’s	 personal	
interests	against	the	more	general	public	interest	in	the	
case	encompassing	the	rights	of	gender and sexual mi
nor i ties’	(par. 47,	cursivering	auteurs).	De	strafrechtelijke	
veroordeling	van	deze	spreker	vormde	volgens	het	Hof	
dan	ook	geen	schending	van	de	vrijheid	van	meningsui
ting	 (art.  10	EVRM).	Al	 lijkt	 vooral	 seksuele	oriëntatie	
hier	 voorop	 te	 staan,	 immers,	 het	 Hof	 benadrukt	 dat	
‘discrimination	based	on	sexual	orientation	is	as	serious	
as	discrimination	based	on	“race,	origin	or	colour”’.	Het	
Hof	 lijkt	 op	 gelijke	 voet	 bescherming	 te	willen	bieden	
tegen	 haatuitingen	 op	 grond	 van	 genderidentiteit	 en	
haatuitingen	op	grond	van	seksuele	oriëntatie.	Dat	blijkt	
onder	meer	uit	de	manier	waarop	het	Hof	verwijst	naar	
de	bovenstaande	stukken	van	de	Raad	van	Ministers	en	
de	Parlementaire	Assemblee:	‘both	statutory	bodies	of	
the	Council	of	Europe	have	called	for	the	protection	of	
gender	and	sexual	minorities	from	hateful	and	discrimi
natory	speech’	(par. 45).

Deze	 rechtspraak	 houdt	 overigens	 geen	 positieve	 ver
plichting	tot	strafbaarstelling	of	vervolging	van	gender 
hate speech	 in.	 Op	 het	 punt	 van	 seksuele	 gerichtheid	
lijkt	het	EHRM	wel	die	kant	op	te	sturen:	de	zaak	Beiza

12 Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to 

member states on measures to combat discrimination on grounds of 

sexual orientation or gender identity, 31 maart 2010.

13 Resolution 1728 (2010), Discrimination on the basis of sexual orienta-

tion and gender identity.

14 EHRM, Factsheet – Gender identity issues, juli  2021, www.echr.coe.int/

Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf.

ras	en	Levickas	tegen	Litouwen	betrof	extreem	haatdra
gende	 reacties	 op	 twee	mannen	 die	 op	 Facebook	 een	
foto	hadden	geplaatst	waar	zij	elkaar	kusten.	De	over
duidelijke	 onwil	 vanuit	 de	 aanklager	 om	 te	 vervolgen	
–  gelardeerd	 met	 stereotyperingen  –	 maakte	 dat	 het	
EHRM	strijd	met	artikel 8	EVRM	constateerde.	Aange
zien	hier	zo	duidelijk	sprake	was	van	onwil	om	te	vervol
gen	en	het	ging	om	verbale	aanvallen	op	specifieke	per
sonen,	 is	 nog	 niet	 gezegd	 dat	 daarmee	 een	 positieve	
verplichting	 in	 algemene	 zin	 bestaat	 om	haatuitingen	
op	basis	van	seksuele	gerichtheid	strafbaar	te	stellen	en	
te	vervolgen.

Ten	slotte	werd	in	VN-verband	in	2016	een	Independent 
Expert on protection against violence and discrimination 
based on sexual orientation and gender identity	 aange
steld,	die	in	2018	stelde	dat	‘States	should	enact	legisla
tion	on	hate	crimes	that	defines	homophobia,	misogyny,	
biphobia	and	transphobia	as	aggravating	factors	for	the	
purposes	 of	 sentencing.	 The	 Independent	 Expert	 also	
encourages	 States	 to	 adopt	 legislation	 in	 relation	 to	
hate	 speech	 on	 the	 grounds	 of	 sexual	 orientation	 or	
gen	der	identity,	and	to	hold	to	account	those	responsi
ble,	including	political	or	religious	leaders.’15

Waar	tot	dusver	in	nationale	noch	Europese	wetgeving	
sprake	is	van	een	aanzet	tot	een	andere	–	sterkere	aan
pak	 –	 van	 dergelijke	 gendergerelateerde	 misdrijven,	
wordt	hier	al	wel	geruime	tijd	door	de	Tweede	Kamer	en	
maatschappelijke	organisaties	aandacht	voor	gevraagd.	
Dat	heeft	een	zeker	effect	gehad.	Het	Openbaar	Ministe
rie	voert	een	beleid	waarbij	commune	delicten	met	een	
discriminatieaspect	–	in	de	internationale	literatuur	wel	
aangeduid	 als	 ‘hate	 crime’	 –	 op	 een	 hogere	 strafeis	
(+ 100%)	mogen	rekenen.16	De	Aanwijzing	Discriminatie	
duidt	dit	aan	als	‘codis-feiten’,	waarbij	een	discrimina
tieaspect	zoals	genoemd	in	artikel 137c	Sr	‘als	motief	of	
aanleiding	heeft	gespeeld,	of	gebruikt	 is	om	het	delict	
indringender	te	plegen’	(par. 1.2).	De	aansluiting	bij	ar
tikel 137c	Sr	zou	in	feite	betekenen	dat	de	discriminatie
grond	 ‘geslacht’	 is	 uitgesloten	 van	 het	 ‘hate	 crime’-	
beleid;	sinds	2019	bepaalt	de	Aanwijzing	Discriminatie	
echter:	‘[o]ok	als	het	discriminatieaspect	 is	gelegen	 in	
een	 genderidentiteit	 die	 niet	 past	 bij	 het	 geboorte-
geslacht	wordt	dit	beschouwd	als	een	commuun	delict	
met	 discriminatieaspect’	 (par.  1.2).	 Opvallend	 is	 dat	
deze	ontwikkeling	in	de	rechtspraak	(in	het	geheel)	niet	
is	gevolgd	in	de	LOVS-oriëntatiepunten	voor	de	straftoe-
meting.17

15 Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimi-
nation based on sexual orientation and gender identity, 11  mei  2018, A/

HRC/38/43, nr. 93. Zie verder ook Rapport VN Hoge Commissaris voor 

de Mensenrechten, Discriminatory laws and practices and acts of violence 
against individuals based on their sexual orientation and gender identity, 

17  november  2011, A/HRC/19/41, p.  78 onder 20; Rapport Mensen-

rechtencommissaris van de Raad van Europa, Human rights and intersex 
people, april 2015, p. 9, aanbeveling 5.

16 Aanwijzing Discriminatie, 2019, https://wetten.overheid.nl/

BWBR0041649/2019-01-01 (last accessed 27 May 2021).

17 Zie LOVS-oriëntatiepunten, versie 1  juli  2021, www.rechtspraak.nl/

SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf.
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Voorbeelden	van	het	 aanzetten	 tot	haat,	 discriminatie	
of	 geweld	op	grond	van	geslacht	 zijn	 tot	nu	 toe	 in	de	
gepubliceerde	 rechtspraak	 nauwelijks	 te	 vinden.18 Dat 
wil	niet	zeggen	dat	dergelijke	zaken	niet	bij	politie	en	
justitie	 terechtkomen.	 Volgens	 de	 gegevens	 van	 het	
Openbaar	 Ministerie	 betrof	 in	 2020	 3%	 van	 de	 inge
stroomde	zaken	(in	totaal	138	zaken)	onder	de	artikelen	
137c-e	 Sr	 de	 discriminatiegrond	geslacht,	waarvan	2%	
transgenders	betrof.19	In	2019	ging	2%	over	geslacht;	in	
2018	1%;	in	2017	0%.	Uit	de	zaken	die	bij	de	politie	wor
den	geregistreerd	–	die	echter	een	veel	bredere	categorie	
discriminatiefeiten	 beslaan,	 inclusief	 discriminerend	
gedrag	en	‘hate	crime’	–	blijkt	dat	geslacht	de	afgelopen	
vier	jaar	constant	1%	van	de	totale	registraties	betrof.20

3. Het concept-wetsvoorstel

Medio	2020	zijn	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties	en	de	minister	van	Justitie	en	Veilig
heid	 met	 een	 concept-wetsvoorstel	 gekomen21 dat de 
artikelen 137c	 Sr	 (groepsbelediging)	 en	 137e	 Sr	 (ver
spreiding	 beledigende	 uitingen)	 beoogt	 aan	 te	 vullen	
met	 de	 discriminatiegronden	 geslachtskenmerken,	
gender	identiteit	en	genderexpressie.	Tevens	worden	in	
de	artikelen	137c	tot	en	met	137e	de	termen	‘hetero-	of	
homo	seksuele	 gerichtheid’	 vervangen	 door	 ‘seksuele	
gerichtheid’.	We	richten	ons	hier	op	de	toevoeging	van	
de	drie	begrippen	inzake	gender.

Daar	is	in	wetstechnisch	opzicht	iets	vreemds	mee	aan	
de	hand.	Zoals	hierboven	al	uitgelicht	bevat	artikel 137d 
Sr	 over	 aanzetten	 tot	 haat,	 de	 discriminatiegrond	
	‘geslacht’.	Dat	blijft	zo:	artikel 137d	Sr	wordt	niet	gewij
zigd	 door	 het	 concept-wetsvoorstel	 (hetzelfde	 geldt	
voor	de	discriminatiedelicten	in	art. 137f	en	art. 429qua
ter	 Sr).22	 Dat	 roept	 bij	 ons	 een	 belangrijke	 vraag	 op:	
waarom	 worden	 in	 twee	 strafbaarstellingen	 die	 veel	

18 Een recente uitzondering is Rb. Den Haag 19  juni  2020, ECLI:NL:

 RBDHA:2020:5469, over een webcollege van de As Soenah moskee over 

vrouwenbesnijdenis, wat leidde tot een veroordeling voor opruiing en 

aanzetten tot geweld wegens geslacht.

19 Openbaar Ministerie, Cijfers in beeld 2020, www.om.nl/documenten/

publicaties/discriminatie/lecd/cijfers-in-beeld/cijfers-in-beeld-2021, 

2021, p. 15, tabel 4.

20 Ministerie van BZK, Politie en Art. 1, Discriminatiecijfers 2020, juni 2021, 

www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rappor 

ten/2021/06/01/discriminatiecijfers-in-2020/rapport-discriminatie 

cijfers-in-2020.pdf, p.  87, tabel 2; Ministerie van BZK, Politie & Art.  1, 

Discriminatiecijfers in 2017, april 2018, www.politie.nl/binaries/content/

assets/politie/nieuws/2018/00-km/discriminatiecijfers-in-2017.pdf, 

p. 68 tabel 2 en p. 71 tabel 9; Ministerie van BZK, Politie & Art. 1, Discri-
minatiecijfers in 2019, april  2020, www.rijksoverheid.nl/binaries/

rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/28/discriminatiecijfers-

in-2019/discriminatiecijfers-in-2019.pdf, p. 80, tabel 2.

21 Concept-wetsvoorstel Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele ge-

richtheid en genderidentiteit, 2020, www.internetconsultatie.nl/

awgbseksuelegerichtheid/docu ment/6223.

22 MvT, concept-wetsvoorstel Wijziging Awgb en Sr t.a.v. seksuele gericht-

heid en genderidentiteit, 2020, p. 8-9. Art. 137f en 429quater Sr zien op 

resp. deelnemen aan of steun verlenen aan activiteiten gericht op dis-

criminatie, en discriminatie in de uitoefening van een ambt, beroep of 

bedrijf. www.internetconsultatie.nl/awgbseksuelegerichtheid/docu 

	samenhang	vertonen,	verschillende	begrippen	gebruikt	
om	een	discriminatiegrond	aan	te	duiden?

De	lijn	die	we	distilleren	uit	de	memorie	van	toelichting	
–	gecombineerd	met	de	wetsgeschiedenis	 van	de	aan
passing	van	de	Algemene	wet	gelijke	behandeling	(hier
na:	Awgb)	–	 is	dat	onder	de	 term	geslacht	mede wordt 
verstaan	geslachtskenmerken,	genderidentiteit	en	gen
derexpressie.	De	gedachte	is	dat	met	de	wijziging	van	de	
Awgb	waarin	deze	definitie	van	geslacht	is	opgenomen,	
onder	andere	is	bewerkstelligd	dat	de	term	geslacht	in	
artikel 137d	Sr	ook	deze	uitleg	heeft.	Inderdaad,	toen	de	
Awgb	in	2019	werd	gewijzigd	in	die	zin	dat	met	onder
scheid	op	grond	van	geslacht	voortaan	mede	wordt	be
doeld	 ‘onderscheid	 op	 grond	 van	 geslachtskenmerken,	
genderidentiteit	en	genderexpressie’	(art. 1,	lid 2),	stelde	
de	minister	van	Justitie	en	Veiligheid	zich	op	het	stand
punt	dat	hiermee	ook	de	term	‘geslacht’	in	artikel 137d 
Sr	voortaan	op	deze	wijze	geïnterpreteerd	dient	te	wor
den.23	Daarom	zou	een	wijziging	van	de	discriminatie
grond	in	artikel 137d	Sr	niet	langer	nodig	zijn.	Misschien	
is	dat	te	ver	doorgeredeneerd:	begrippen	in	het	Wetboek	
van	Strafrecht	hebben	de	neiging	een	autonome	uitleg	
te	kennen.24	Nu	in	dit	wetsvoorstel	artikel 137d	Sr	geen	
wijziging	ondervindt,	zal	toch	in	de	eerste	plaats	de	eer
dere	uitleg	van	de	rechter	bepalend	zijn.	Die	kan	overi
gens	 best	 inhoudelijk	 neerkomen	 op	 het	 gegeven	 dat	
geslacht	 omvat	 geslachtskenmerken,	 genderidentiteit	
en	 genderexpressie:	 dat	 transgenders	 beschermd	wor
den	onder	dit	delict	 is	 (zoals	bleek	 in	par. 2)	al	eerder	
bepaald	in	de	rechtspraak.	Het	lijkt	ons	echter	veel	beter	
om	artikel 137d	Sr	ook	in	de	wetswijziging	te	betrekken	
en	de	betekenis	van	geslacht	zodoende	(opnieuw)	op	het	
niveau	van	de	wet	te	kunnen	vaststellen.25

Maar	dan	komen	we	op	een	volgend	punt:	is	er	een	ver
schil	(en	zo	ja	wat?)	tussen	het	begrip	geslacht	enerzijds	
en	de	termen	geslachtskenmerken,	genderidentiteit	en	
genderexpressie	 anderzijds?	 Omvat	 ‘geslacht’	 wellicht	
meer	 dan	 enkel	 geslachtskenmerken,	 genderidentiteit	
en	genderexpressie?	Is	het	de	bedoeling	om	artikel 137c 
en 137d	 Sr	 qua	 discriminatiegrond	 een	 verschillende	
reikwijdte	te	laten	hebben?	Omvat	‘geslacht’	in	de	ogen	
van	de	wetgever	van	het	concept-wetsvoorstel	wellicht	
ook	man	en	vrouw,	terwijl	de	drieslag	geslachtskenmer

ment/6224; Kamerstukken II 2018/19, 35 080, nr.  7; Kamerstukken II 
2017/18, 35 080, nr. 8.

23 Concept-wetsvoorstel Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gericht-

heid en genderidentiteit, 2020, MvT, p. 8-9, www.internetconsultatie.nl/

awgbseksuelegerichtheid/document/6224; Kamerstukken II 2018/19, 

35 080, nr.  7, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34650-7.

html; Kamerstukken II 2017/18, 35 080, nr.  8, https://zoek.

officielebekendmakingen.nl/kst-34650-8.html.

24 Denk bijvoorbeeld aan het begrip ‘ambtenaar’.

25 Voor de volledigheid wijzen we nog op het initiatiefwetsvoorstel van de 

leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht 

in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafver-

zwaringsgrond (Kamerstukken 35 709). In dat initiatiefwetsvoorstel is 

‘geslacht’ opgenomen als discriminatiegrond. De memorie van toelich-

ting stelt dat onder geslacht ook begrepen zijn geslachtskenmerken, gen-

deridentiteit en genderexpressie (zie Kamerstukken II 2020/21, 35 709, 

nr. 3, p. 7).
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ken,	genderidentiteit	en	genderexpressie	die	bedoelt	uit	
te	sluiten?
De	memorie	van	toelichting	blinkt	niet	uit	in	helderheid	
op	 dit	 punt.	Waarschijnlijk	 zit	 de	 crux	 in	 de	 volgende	
zin:	‘Doel	van	het	aan	de	artikelen	137c,	eerste	 lid,	en	
137e	 [..]	 toevoegen	 van	 geslachtskenmerken,	 gender-
identiteit	of	genderexpressie	als	discriminatiegrond,	 is	
–  in	 lijn	 met	 de	 strekking	 van	 artikel  1,	 tweede	 lid,	
Awgb –	de	rechtspositie	en	zichtbaarheid	van	personen	
van	een	andere	(cursivering	van	ons,	MvN,	PV)	biologi
sche	geslachtsvariatie	dan	man	of	vrouw	of	wier	gen	der-
identiteit	 of	 genderexpressie	 verschilt	 van	het	 hen	 bij	
hun	 geboorte	 toegekende	 geslacht,	 te	 versterken.’	 Dit	
lijkt	(mogelijk)	te	duiden	op	een	andere,	minder	omvat
tende	reikwijdte	van	de	nieuwe	discriminatiegrond	in	de	
artikelen 137c en 137e	Sr	ten	opzichte	van	de	discrimi
natiegrond	‘geslacht’	 in	artikel 137d	 Sr.	Een	dergelijke	
visie,	waarin	‘geslacht’	 in	artikel 137d	Sr	wel	‘mannen’	
en	‘vrouwen’	omvat,	maar	de	nieuwe	discriminatiegrond	
in de artikelen 137c en 137e	Sr	niet,	zou	aansluiten	bij	
de	eerdere	terughoudendheid	van	de	toenmalige	wetge
ver	om	geslacht	op	te	nemen	in	artikel 137c	Sr.	Taalkun
dig	is	het	echter	niet	helder:	de	lezer	van	de	nieuwe	dis
criminatiegrond	zou	 toch	vrij	 snel	kunnen	denken	dat	
een	 onderscheid	 op	 grond	 van	 ‘geslachtskenmerken’	
juist	ook	mannen	en	vrouwen	omvat?	En	de	essentie	van	
het	definitiekader	van	de	Awgb,	waarnaar	wordt	verwe
zen,	is	vooral	dat	geslachtskenmerken,	genderidentiteit	
en	 	genderexpressie	 ook	 als	 ‘geslacht’	 moeten	 worden	
beschouwd.26

We	constateren	dat	de	wettekst	in	het	licht	van	het	bo
venstaande	 onvoldoende	 duidelijk	 is	 om	de	 reikwijdte	
van	 de	 strafbaarstelling	 helder	 te	maken.	 Leveren	 bij
voorbeeld	misogyne	uitingen	in	de	toekomst	wel	of	niet	
een	groepsbelediging	van	vrouwen	op?	Er	is	bovendien	
weinig	tot	niets	over	de	reikwijdte	terug	te	vinden	in	de	
memorie	van	toelichting.	Dat	zou	toch	echt	anders	moe
ten.	 Het	 is	 aan	 te	 bevelen	 dat	 de	 wetgever	 duidelijk	
maakt	wat	de	drieslag	geslachtskenmerken,	genderiden
titeit	en	genderexpressie	betekent	en	hoe	zich	die	ver
houdt	tot	de	term	geslacht.

Deze	 definitiekwestie	 heeft	 invloed	 op	 de	 beoordeling	
van	de	motieven	voor	wetswijziging:	de	onderbouwing	
van	 de	 wetswijziging	 en	 de	 argumenten	 die	 daarvoor	
gelden.	Bij	artikel 137c	Sr	gaat	het	om	uitbreiding,	ter
wijl	 verheldering	–	 explicitering	–	 van	 artikel 137d Sr 
niet	nodig	wordt	geacht.

26 Mogelijk heeft de Awgb-wetgever als volgt geredeneerd: geslacht wijst 

vooral op man-vrouw, dus er moet worden verduidelijkt dat er mede on-

der wordt verstaan geslachtskenmerken (wellicht denkend aan perso-

nen die zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken bezitten 

of die juist kenmerken missen), genderidentiteit en genderexpressie. 

Vanuit het belang van emancipatie is gelijkstelling belangrijk. Om ver-

warring te voorkomen, was het echter misschien beter geweest om 

‘mede’ weg te laten, of (om de definitie een open karakter te geven, als 

dat wordt gewenst) in plaats van mede ‘in het bijzonder’ te gebruiken.

4. Redenen voor 
strafbaarstelling 
groepsbelediging in het 
wetsvoorstel

In	de	memorie	van	toelichting	wordt	ruimschoots	inge
gaan	op	argumenten	die	bestaan	om	artikel 137c Sr te 
wijzigen	 en	 een	 discriminatiegrond	 ‘geslachtskenmer
ken,	genderidentiteit	en	genderexpressie’	op	te	nemen.	
Belangrijk	is	daarbij	dat	het	hier	gaat	om	een	beperking	
van	het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	als	gewaar
borgd	door	in	het	bijzonder	artikel 10	EVRM.	Een	derge
lijke	beperking	mag	alleen	plaatsvinden	op	grond	van	de	
redenen	die	in	artikel 10	lid 2	EVRM	worden	genoemd.	
Het	beschermen	van	rechten	van	(groepen	van)	perso
nen	valt	daaronder.	Bovendien	moet	er	sprake	zijn	van	
een	proportionele	inperking	en	een	pressing social need.	
Eerder	is	in	de	literatuur	wel	twijfel	geuit	juist	over	dit	
aspect.27

In	de	memorie	van	toelichting	wordt	voor	de	onderbou
wing	de	volgende	 lijn	gevolgd.28	De	uitbreiding	van	de	
strafbaarstelling	van	artikel 137c Sr met een discrimina
tiegrond	 inzake	 gender	 is	meerdere	malen	 toegezegd.	
Daartoe	is	ook	een	aanbeveling	gedaan	door	onderzoe
kers	van	het	WODC	in	hun	onderzoek	naar	slachtoffers	
van	hate crime.29	Daarbij	worden	de	hierboven	reeds	aan	
de	orde	gekomen	aanbevelingen	van	de	Raad	van	Euro
pa,	van	de	VN	Hoge	Commissaris	voor	de	mensenrech
ten	en	van	de	Mensenrechtencommissaris	van	de	Raad	
van	Europa	aangehaald.
Als	doel	van	de	wetswijziging	wordt	vervolgens	geëxpli
citeerd	‘de	rechtspositie	en	zichtbaarheid	van	personen	
van	een	andere	biologische	geslachtsvariatie	dan	man	
of	 vrouw	 of	 wier	 genderidentiteit	 of	 genderexpressie	
verschilt	van	het	hun	bij	geboorte	toegekende	geslacht,	
te	versterken’.30	Bescherming	wordt	reeds	geboden	door	
de	 strafbaarstelling	 van	 aanzetten	 tot	 haat	 (art.  137d 
Sr),	 waarin	 de	 discriminatiegrond	 geslacht	 is	 opgeno
men,	 en	 door	 de	 strafbaarstelling	 inzake	 eenvoudige	
	belediging	(art. 266	Sr),	die	algemeen	van	aard	is	en	in	
	beginsel	 alle	 denkbare	 discriminatiegronden	 kan	 om
vatten.	In	aanvulling	daarop	is	volgens	de	wetgever	ook	
de	bescherming	van	de	strafbaarstelling	van	groepsbe
lediging	(art. 137c	Sr)	nodig.	Hoewel	terughoudendheid	
bij	 uitbreiding	van	deze	bepaling	 is	 geboden,	 kan	vol
gens	 de	 wetgever	 ‘in	 de	 mate	 waarin	 een	 specifieke	
groep	kwetsbaar	is	en	mogelijke	aanvallen	op	de	groep	
de	 	participatie	 van	 deze	 groep	 aan	 de	 samenleving	

27 Zie E. Dijkstra, ‘Het versmade strafrecht’, NJB 2019/920.

28 MvT, p. 7-10.

29 S. van der Aa, J. Claessen en R. Hofmann, Speciale behoeften van slachtof-
fers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp, Den 

Haag: WODC, 2020, p. 157. Het is niet helemaal duidelijk welke concre-

te redenen voor wijziging van art. 137c Sr de onderzoekers zien, anders 

dan de eerder in hun rapport beschreven hate crime en de negatieve ge-

volgen die transgender personen daarvan ondervinden.

30 Mvt, p. 8-9.
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daadwerkelijk	 zouden	 kunnen	 verstoren,	 aanleiding	
worden	 	gevonden	die	groep	als	 zodanig	onder	het	be
schermingsbereik	van	de	groepsbelediging	(artikel 137c)	
[...]	 te	 brengen’;	 immers	 ‘voor	 deze	 groep	 is	 zichtbaar	
jezelf	 kunnen	 zijn	 in	 de	 samenleving	 nog	 steeds	 niet	
vanzelfsprekend,	hetgeen	onzichtbaarheid,	discrimina
tie	en	marginalisering	in	de	hand	werkt’.31	Transgender	
jongeren	worden	bijvoorbeeld	vaak	gepest32	en	hebben	
een	lage	eigenwaarde.

Aansluiting	wordt	gezocht	bij	de	erkenning	van	de	groep	
die	tot	uitdrukking	is	gekomen	door	de	wijziging	van	de	
Awgb:	de	strafrechtelijke	bescherming	onder	het	delict	
groepsbelediging	zou	daarbij	een	passende	vervolgstap	
zijn.	Van	die	strafbaarstelling	wordt	verwacht	dat	die	het	
mogelijk	maakt	om	‘gericht	strafrechtelijk	op	te	treden	
tegen	[..]	beledigende	uitlatingen	die	de	desbetreffende	
groep	in	diskrediet	brengen,	en	daarmee	kunnen	bijdra
gen	aan	een	negatieve	beeldvorming	over	deze	groep	bij	
anderen.	Daarmee	wordt	het	belang	van	het	onbelem
merd	maatschappelijk	functioneren	van	deze	groep	be
ter	beschermd.’33

En	passant	wordt	 nog	 gewezen	 op	het	 feit	 dat	 andere	
Europese	landen	in	hun	strafrecht	een	soortgelijke	dis
criminatiegrond	kennen.34

We	kunnen	deze	onderbouwing	begrijpen.	Maar	er	valt	
wel	wat	op	aan	te	merken.	Voor	ons	is	duidelijk	dat	de	
beargumentering	 van	 de	 uitbreiding	 van	 de	 strafbaar
stelling	–	 in	 het	 licht	 van	 de	 vereisten	 van	 artikel  10,	
lid 2,	EVRM	–	afdoende	is	waar	het	gaat	om	transgender,	
non-binaire	 en	 intersekse	 personen.	 Zij	 hebben	 als	
groep	te	maken	met	negatieve	beeldvorming	die	het	on
belemmerd	maatschappelijk	functioneren	schaadt.	Dat	
kan	misschien	nog	 iets	 duidelijker	worden	 gezegd.	 Zij	
vormen	een	 te	onderscheiden	groep	mensen	 in	de	 sa
menleving	die	kwetsbaar	is	voor	discriminatie	en	daar	in	
de	praktijk	ook	mee	te	maken	heeft.	In	verhouding	tot	de	
andere	beschermde	groepen	in	artikel 137c	Sr	is	de	toe
voeging	 van	 deze	 groepen	 een	 logische	 stap.	 Mocht	
	bedoeld	of	onbedoeld	de	uitbreiding	van	de	 strafbaar
stelling	 ook	 zien	 op	 belediging	 van	 andere	 groepen	
(vrouwen),	dan	is	het	van	belang	afdoende	te	motiveren	
waarom	strafbaarstelling	ook	op	dat	punt	noodzakelijk	
is.	Hoe	kijkt	de	wetgever	nu	aan	tegen	het	destijds	aan
gevoerde	argument	dat	discriminatie	van	vrouwen	niet	
zozeer	het	gevolg	was	van	openbare	beledigingen	maar	
veeleer	van	ideeën	over	de	rol	van	de	vrouw	in	de	maat

31 Mvt, p. 9.

32 Ook blijkt uit een recente studie door onderzoekers van de Universiteit 

Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen dat LHBT-jongeren vaker dan 

heteroseksuele, cisgender jongeren worden gepest door leerkrachten 

en ander schoolpersoneel. T. Kaufman en L. Baams, ‘Disparities in perpe-

trators, locations, and reports of victimization for sexual and gender mi-

nority adolescents’, Journal of adolescent health 2021.

33 MvT, p. 10.

34 S. van der Aa, J. Claessen en R. Hofmann, Speciale behoeften van slachtof-
fers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp, Den 

Haag: WODC, 2020, p. 147. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om ‘hate 

crime’, niet per se om uitingsdelicten waarin deze discriminatiegrond is 

opgenomen.

schappij	(ook	in	verhouding	tot	de	andere	beschermde	
groepen	 in	art. 137c	Sr)?	Stereotiepe	opvattingen	over	
vrouwen	zijn	alomtegenwoordig	in	(bepaalde	delen	van)	
het	publieke	discours;	 tegelijkertijd	kan	de	vraag	wor
den	gesteld	welke	van	deze	uitingen	door	het	strafrecht	
moeten	 worden	 bestreden	 en	 of	 de	 strijd	 tegen	 vrou
wendiscriminatie	per	definitie	is	gebaat	bij	meer	repres
sieve	maatregelen	(wat	overigens	ook	relevant	kan	zijn	
voor	de	andere	beschermde	groepen	in	deze	uitingsde
licten).35

Een	vraag	die	in	de	memorie	van	toelichting	niet	aan	de	
orde	komt,	en	die	ook	behoort	te	worden	gesteld	in	het	
kader	van	de	subsidiariteitsvraag,	is	waarom	de	bescher
ming	die	artikel 137d	Sr	biedt	tegen	uitingen	niet	vol
staat.	Wat	zijn	nu	precies	de	gevallen	waarin	de	wet	op	
het	moment	tekortschiet?	Wat	 is	nu	nog	niet	strafbaar	
en	zou	dat	wel	moeten	zijn?

Ook	op	de	afweging	tussen	de	uitingsvrijheid	en	andere	
belangen	 zoals	 de	 rechter	 die	 in concreto	moet	maken	
(ook	 in	 verhouding	 tot	 art. 137d	 Sr)	 gaat	 de	wetgever	
niet	in,	terwijl	wel	degelijk	lastige	grensgevallen	denk
baar	zijn,	ook	voor	wat	betreft	belediging	van	transgen
ders,	 intersekse-personen	 en	 non-binaire	 personen.	
Denk	alleen	al	aan	religieus	geïnspireerde	uitingen,	zo
als	het	SGP-vrouwenstandpunt.	Voor	groepsbelediging	
is	vereist	dat	een	uiting	een	aantasting	van	de	menselij
ke	waardigheid	inhoudt;	bovendien	moet	de	rechter	op	
grond	van	artikel 10	EVRM	toetsen	of	een	veroordeling	
noodzakelijk	is,	waarbij	vooral	in	de	context	van	het	pu
blieke	debat	veel	gezegd	moet	kunnen	worden.	Op	welke	
manier	die	contextuele	 toetsing	vorm	zal	gaan	krijgen	
met	de	voorgestelde	 toevoegingen,	 is	uiteraard	aan	de	
rechter;	het	is	echter	geen	overbodige	luxe	om	daar	in	
het	wetsvoorstel	een	duidelijke	visie	over	neer	te	leggen,	
ook	omdat	artikel 9	EVRM	–	de	vrijheid	van	godsdienst	
en	levensovertuiging	–	eveneens	potentieel	een	rol	kan	
spelen	 in	dergelijke	zaken.	De	‘contextuele	 interpreta
tiemethode’	bij	artikel 137c	Sr	is	aan	het	begin	van	deze	
eeuw	 tot	 stand	 gekomen	 in	 enkele	 arresten	 over	 ver
meende	belediging	van	homo’s,	waarbij	de	sprekers	van
uit	 hun	 geloofsovertuiging	 tot	 hun	 uitlatingen	 kwa
men.36	Onderdeel	van	de	context	die	de	rechter	meenam,	
was	 dan	 ook	 dat	 de	 uiting	 kenbaar	 in	 direct	 verband	
stond	met	de	geloofsovertuiging	van	de	verdachte	en	als	
zodanig	voor	hem	van	betekenis	was	in	het	maatschap
pelijk	 debat.37	 Dat	 ontslaat	 religieus	 geïnspireerde	 en	
andere	sprekers	(uiteraard)	niet	van	alle	mogelijke	aan
sprakelijkheid:	 ook	 in	 deze	 contexten	mag	 een	 uiting	
niet	onnodig	grievend	zijn.	Maar	het	is	juist	deze	beoor
deling	die	de	werking	van	artikel 137c	Sr	(overigens	ook	
art. 137d	Sr)	in	de	praktijk	zo	onvoorspelbaar	maakt.

35 Zie over de implicaties van een overwegend repressieve aanpak van 

 gen dergebaseerd geweld ook R. Kool, ‘Het Verdrag van de Raad van 

 Europa ter bestrijding van geweld tegen vrouwen: reden voor een feest-

je?’, NTM/NJCM-Bull. 2011, 6/7, p. 639-655.

36 HR 9  januari  2001, NJ 2001, 203 (Van Dijke); HR 14  januari  2003, NJ 

2003, 261 m.nt. Mevis (Dominee); HR 9 januari 2001, NJ 2001, 204 m.nt. 

De Hullu (Justitiekrant).

37 HR 9 januari 2001, NJ 2001, 203 (Van Dijke).
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Strafrecht	kan	een	middel	zijn	om	discriminatie	te	voor
komen	(normstelling,	preventie)	en	om	ertegen	te	kun
nen	optreden	als	die	wel	plaatsvindt,	al	zal	het	slechts	
een	klein	radertje	in	een	groter	geheel	kunnen	vormen	
om	structurele	achterstelling	op	basis	van	gender	aan	te	
pakken.	Bovendien	 is	het	dan	wel	nodig	dat	 strafbaar
stelling	daadwerkelijk	gepaard	gaat	met	specifieke	aan
dacht	voor	deze	beschermde	groepen	in	de	handhaving	
–	al	vanaf	het	eerste	contact	met	de	politie.	Spreekt	de	
wetgever	die	overtuiging	van	de	betekenis	van	het	straf
recht	 en	 het	 belang	 van	 handhaving	 in	 deze	 eigenlijk	
wel	voldoende	uit?	Het	belang	van	het	wetsvoorstel	had	
onzes	 inziens	 verder	 kunnen	 worden	 beargumenteerd	
door	te	wijzen	op	de	discrepantie	tussen	meldingen	van	
discriminatie	en	het	strafrechtelijk	vervolg	dat	daaraan	
wordt	gegeven.	Opneming,	explicitering	van	de	discri
minatiegrond,	zou	moeten	leiden	tot	meer	aandacht	in	
de	 opsporing	 en	 de	 vervolging.	 De	 wetgever	 weet	 na
tuurlijk	ook	dat	dit	niet	vanzelfsprekend	is	en	misschien	
is	dat	de	reden	dat	hij	over	verwachte	positieve	resulta
ten	 zwijgt.	 Toch	 zou	 het	wetsvoorstel	 aan	 overtuiging	
winnen	als	het	gepaard	zou	gaan	met	een	aankondiging	
van	prioriteit	en	capaciteit	voor	opsporing,	en	eventueel	
opleiding	van	personeel	om	met	een	 juiste	bejegening	
de	aangiftebereidheid	te	verhogen.38

Kortom,	wat	we	missen	in	de	memorie	van	toelichting	is	
uitleg	over	de	 inhoud	van	de	voorgestelde	discrimina
tiegrond	en	daarmee	de	reikwijdte	van	de	strafbaarstel
ling,	een	motivering	waarom	de	bescherming	van	arti
kel 137d	Sr	niet	volstaat,	uitleg	over	de	wijze	van	toepas
sing	 in	 concreto	 (contextuele	 toetsing),	 en	perspectief	
op	hetgeen	de	wetswijziging	 gaat	 opleveren	 in	 de	 op
sporingspraktijk.

5. Besluit

In	het	wetgevingsdebat	in	de	jaren	tachtig	werd	simpel
weg	niet	gesproken	over	discriminatie	van	(onder	meer)	
transgenders,	er	was	nog	nauwelijks	aandacht	voor.	Dat	
dit	nu	anders	is,	is	op	zichzelf	al	winst.	Het	debat	over	de	
uitingsdelicten	concentreerde	zich	op	discriminatie	van	
vrouwen	en	homoseksuelen.	Vanwege	het	argument	dat	
discriminatie	van	vrouwen	meer	het	gevolg	zou	zijn	van	
‘opvattingen	over	de	rol	van	de	vrouw	in	de	maatschap
pij’	dan	van	openbare	uitingen,	is	‘geslacht’	niet	in	arti
kel  137c	 Sr	 opgenomen,	 terwijl	 transgenders	 later	 via	
die	grond	wel	een	plaats	konden	vinden	in	137d	Sr	via	de	
rechtspraak.	Daarmee	 ontstond	 in	 feite	 een	 vrij	wille
keurig	onderscheid,	want	waarom	zou	een	deel	van	de	
LHBTI-groep	dat	al	iets	verder	is	qua	emancipatie,	wel	
door	 artikel  137c	 Sr	 beschermd	 worden	 en	 de	 meest	
kwetsbare	groepen	niet?	Hier	gaat	de	memorie	van	toe
lichting	als	zodanig	niet	op	in,	maar	het	vormde	op	zich

38 Uit onderzoek komt naar voren dat de bejegening cruciaal is om de aan-

giftebereidheid te verhogen, zie o.a. S. van der Aa, J. Claessen & R. Hof-

mann, Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het 
strafproces en de slachtofferhulp, Den Haag: WODC, 2020, p. 11-12.

zelf	al	genoeg	reden	om	de	huidige	wetgeving	eens	kri
tisch	te	bezien.	Dat	de	artikelen	opnieuw	tegen	het	licht	
worden	gehouden	is	dan	ook	toe	te	juichen.	Wel	beargu
menteren	wij	in	deze	bijdrage	dat	de	manier	waarop	de	
wetgeving	 in	 het	 huidige	 voorstel	 wordt	 aangevuld,	
meer	duidelijkheid	en	een	meer	systematische	benade
ring	verdient.

Het	verbreden	van	de	strafbaarstelling	van	groepsbele
diging	 roept	 onvermijdelijk	 discussies	 op	 over	 de	
reikwijdte	 van	 de	 uitingsvrijheid,	 zeker	 in	 een	 tijds-
gewricht	waarin	 op	 sociale	media	 een	 hevige	 cultuur-
strijd	gaande	is	(die	grotendeels	overgewaaid	lijkt	uit	de	
Verenigde	Staten).	Beschuldigingen	van	transfobie	 lei
den	 regelmatig	 tot	 een	 mediastorm	 en	 tot	 (pogingen	
tot)	sociale	uitsluiting	van	sprekers.	Zo	is	Harry	Potter-	
auteur	J.K.	Rowling	zwaar	onder	vuur	gekomen	vanwege	
enkele	Twitter-uitspraken,	waarin	ze	lijkt	te	waarschu
wen	dat	 jonge	mensen	 te	 snel	 en	 te	massaal	 voor	een	
gendertransitie	 zouden	 kiezen	 om	 de	 verkeerde	 rede
nen.	 Hoewel	 een	 discussie	 over	 de	 vraag	 wanneer	 in
vloedrijke	sprekers	hun	grote	bereik	op	een	verstandige	
manier	gebruiken	soms	op	zijn	plaats	is,	ligt	dat	wat	ons	
betreft	heel	anders	voor	de	inzet	van	repressieve	straf
rechtelijke	 maatregelen	 voor	 uitlatingen	 in	 dit	 spec
trum.	Het	is	niet	ondenkbaar	dat	(al	dan	niet	via	art. 12 
Sv-procedures)	 zal	worden	 getracht	 dergelijke	 conflic
ten	 over	 toelaatbaar	 taalgebruik,	 in	 het	 licht	 van	 snel	
veranderende	maatschappelijke	normen	en	discoursen,	
voor	 de	 strafrechter	 uit	 te	 vechten	 en	 dat	 de	 dreiging	
van	dergelijke	zaken	voor	een	chilling effect	kan	zorgen.	
Met	 deze	mogelijke	 effecten	 van	 een	 dergelijke	 straf
baarstelling	 zal	 de	 wetgever	 terdege	 rekening	moeten	
houden.


