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Smaad, laster en publiekelijke 
beschuldigingen van seksueel 
wangedrag in het kader van #MeToo
Marloes van Noorloos

1. Introductie
Het was herfst 2017 toen de New York Times een uitgebreid onderzoek 
publiceerde naar seksueel misbruik door fi lmproducent Harvey Wein-
stein, en een simpele hashtag – #MeToo1 – honderdduizenden men-
sen inspireerde om hun ervaringen met seksueel wangedrag publiek te 
maken. Aanvankelijk was vooral het doel om te laten zien hoe groot het 
probleem van seksueel wangedrag is, door de stemmen te laten horen 
van slachtoff ers die eerder niet durfden te spreken. Velen maakten echter 
ook de naam van de vermeende dader publiek, en met de hashtag #ba-
lancetonporc werd daartoe zelfs expliciet opgeroepen. Zulke publieke 
aantijgingen hebben geleid tot kritiek: hoe kan iemand zich adequaat 
verdedigen tegen dit soort ‘naming and shaming’? Beschuldigingen in 
het licht van #MeToo hebben in enkele gevallen ook straf- of civielrech-
telijke smaadprocessen tegen de beschuldigers tot gevolg gehad. De inzet 
van de delicten smaad (art. 261 Sr) – en ook laster (art. 262 Sr) – in dit 
soort zaken brengt lastige vragen met zich mee, onder meer over de rol 
die een ‘waarheidsexceptie’ zou moeten spelen en over het belang van de 
machtsverhouding tussen spreker en beschuldigde. Een onderwerp dat 
mooi past in een boek voor Marc Groenhuijsen, die de strafrechtsweten-
schap heeft verrijkt door steeds de nuance op te zoeken in het debat over 
de toegenomen slachtoff er-emancipatie.

In dit artikel inventariseer ik wat de rol van de uitingsdelicten smaad en 
laster zou moeten zijn bij publiekelijke aantijgingen van seksueel wan-
gedrag, gezien de bijzondere kenmerken van de #MeToo-discussie.

1 In 2017 gestart door actrice Alyssa Milano, maar de term was al jaren eerder ge-coined 
door activist Tarana Burke.
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2. Smaad, laster en waarheid in het licht van #MeToo: juridische 
aspecten

Juridisch kader: het Nederlandse strafrecht over smaad en laster
Wanneer iemand openlijk wordt beschuldigd van een strafbaar feit, kan 
allereerst het delict smaad aan de orde zijn (artikel 261 Sr). Ook een be-
schuldiging van niet-strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag 
kan smaad opleveren, als deze beschuldiging geschikt is om iemand in 
een ongunstig daglicht te stellen.2 Voor laster (art. 262 Sr) is daarnaast 
vereist dat de verdachte weet dat het te last gelegde feit in strijd met de 
waarheid is.3 Strafrechtelijke vervolgingen wegens smaad, en zeker las-
ter, komen relatief weinig voor.4

Voor smaad is niet expliciet vereist dat de beschuldiging onwaar is. Toch 
is de waarheid op indirecte wijze wel van belang, via de toetsing aan art. 10 
EVRM (de uitingsvrijheid) en de specifi eke exceptie in art. 261 lid 3 Sr. Uit 
de jurisprudentie van het EHRM over de verhouding tussen art. 8 EVRM 
(recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en art. 10 EVRM 
blijkt onder meer het belang van het onderscheid tussen feiten en waar-
deoordelen.5 Als iemand een feitelijke uitlating doet, mag wel worden 
verwacht dat zij daar enig bewijs voor levert; bij waardeoordelen stelt het 
Hof minder strenge eisen aan de onderbouwing. Een beschuldiging aan 
het adres van een persoon over concrete gedragingen zal al snel als ‘feit’ 
worden beschouwd. Bij de afweging tussen art. 8 EVRM en art. 10 EVRM 
zijn daarnaast relevant de methode waarmee de informatie is gevonden 
en de juistheid daarvan; de mate waarin een bijdrage is geleverd aan een 
maatschappelijk debat; hoe bekend de beschuldigde is en wat het onder-
werp van de aantijging is; het eerdere gedrag van de beschuldigde; de 
inhoud, vorm en gevolgen van de publicatie; en de ernst van de sancties.6

2 A.L.J. Janssens, Tekst & Commentaar Wetboek van Strafrecht, Art. 261 Sr, 2020, aant. 9f.
3 Zie verder het delict lasterlijke aanklacht in art. 268 Sr (vgl. de valse aangifte in art. 188 Sr).
4 Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht 

(VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), ‘Aanbevelingen 
met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name po-
litieagenten, openbare instellingen en staatshoofden, Bijlage IV: Kwantitatieve gegevens 
uitingsdelicten Nederland’, Mediaforum 2017 (nr. 7/8), p. x-xvi.

5 EHRM Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A nr. 103, par. 46.
6 EHRM Einarsson t. IJsland, 7 november 2017, appl.nr. 24703/15, par. 39; EHRM (GK) Axel 

Springer AG t. Duitsland, 7 februari 2012, appl.nr. 39954/08, par. 89-95; EHRM (GK) Von 
Hannover t. Duitsland (no. 2), 7 februari 2012, appl.nr. 40660/08 and 60641/08, par. 108-113.



565

S M A A D,  L A S T E R  E N  P U B L I E K E L I J K E  B E S C H U L D I G I N G E N  V A N  S E K S U E E L  W A N G E D R A G  I N  H E T  K A D E R  V A N  # M E TO O  

Het Nederlandse recht kent bovendien de exceptie van art. 261 lid 3: 
wanneer de spreker heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging óf ‘te 
goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en 
dat het algemeen belang de telastlegging eiste’ is geen sprake van smaad. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bewust is gekozen voor straff eloos-
heid bij goede trouw omtrent de waarheid, zodat een onderzoek naar de 
objectieve juistheid van de beschuldiging overbodig wordt: dit laatste 
te onderzoeken zou immers bijzonder pijnlijk kunnen zijn voor de be-
schuldigde en bovendien is het bewijs van de waarheid erg moeilijk te 
leveren.7 Voor de concrete invulling van de exceptie ontlenen Janssens 
& Nieuwenhuis inspiratie aan het civiele recht, waar ‘de waarheid van 
een bewering niet onder elke omstandigheid [behoeft] vast te staan. De 
bewering moet slechts redelijke grond of voldoende steun vinden in het 
ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal. Ook hierbij is de 
aard van de publicatie van belang; er lijkt ruimte te bestaan om aan het 
waarheidsgehalte minder stringente eisen te stellen als de publicatie het 
publieke debat dient.’8 9

Een belangrijk arrest over het delict smaad betreft de zaak tegen opi-
niepeiler Maurice de Hond. Hij had in verschillende media herhaaldelijk 
de zogenaamde ‘klusjesman’ beschuldigd van de moord op de weduwe 
Wittenberg in de Deventer Moordzaak, terwijl voor die moord reeds een 
ander onherroepelijk was veroordeeld. De Hond voerde aan dat hij han-
delde vanuit het belang van objectieve waarheidsvinding, nu mogelijk 
een onschuldig persoon gevangen zou zitten. Daarmee zou een ver-
oordeling naar zijn oordeel in strijd zijn met art. 10 EVRM en/of art. 261 
lid 3 Sr. Het Hof ging daar niet in mee en de Hoge Raad liet zijn veroor-
deling in stand.10 Ook al heeft De Hond veel onderzoek gedaan en ging 
het hem er vooral om kritische uitlatingen te doen over het handelen van 
politie en justitie, hij is daarbij volgens het Hof te ver gegaan: hij heeft 
iemand aangewezen als dader terwijl een ander onherroepelijk is ver-
oordeeld; de formulering is scherp en op de persoon gericht; er is een 
verschil in maatschappelijke positie tussen de beschuldigden en De Hond 

7 Kamerstukken II 1970-71, 11249, nr. 3, p. 5; H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Straf-
recht, tweede druk, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem 1891, deel II, p. 399; zie in dit verband HR 
10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1158, conclusie A-G Keulen, ECLI:NL:PHR:2018:773, par. 11.

8 A.L.J. Janssens en A.J. Nieuwenhuis, Uitingsdelicten (vierde druk), 2019, Deventer: Kluwer, 
par. 3.7.2.3.2.

9 Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 17 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3198.
10 HR 14 juni 2011, NJ 2011/504 m.nt. Dommering.
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als bekende Nederlander met een groot platform; en De Hond bleef zijn 
beschuldigingen volhardend naar voren brengen.

Ook een beschuldiging die feitelijk klopt, blijft niet per defi nitie straff e-
loos. Niet alleen vereist art. 261 lid 3 Sr goede trouw omtrent de waarheid, 
maar ook goede trouw met betrekking tot de vraag of het algemeen be-
lang de telastlegging eiste. Hierbij speelt mee of de verdachte ‘te goeder 
trouw heeft mogen aannemen dat hiermee een hoger belang zal worden 
gediend dan zijn eigen belang’11 en of zij de proportionaliteit in acht 
heeft genomen en gekozen heeft voor de minst bezwarende inhoud en 
vorm van de uiting.12 Wanneer de verdachte weet dat de bevoegde in-
stanties reeds feitenonderzoek doen, kan dat haar beroep op het alge-
meen belang negatief beïnvloeden.13 Dat geldt ook wanneer de verdachte 
weet dat al door de bevoegde instanties is uitgezocht of de beschuldiging 
waar is en dit niet is gebleken; zo werd een smaadverdachte veroordeeld 
die – nadat zij aangifte had gedaan tegen een buurman wegens kinder-
misbruik, welk onderzoek op niets was uitgelopen – op Facebook een 
bericht deelde waarin haar buurman met foto, signalement en straat-
naam werd aangeduid als ‘een man die niet van kleine kinderen af kan 
blijven’.14

Voor smaad kan het dus relevant zijn of de beschuldigde in een straf-
rechtelijke procedure over de hem te last gelegde feiten betrokken is 
(geweest). Voor laster regelt de wet expliciet – art. 265 lid 1 Sr – dat 
wanneer de betrokkene onherroepelijk schuldig is verklaard aan de ver-
weten gedraging, het uiten van een aantijging geen laster kan opleveren 
(aangezien de beschuldiging dan voor waar wordt gehouden). Jans-
sens & Nieuwenhuis geven aan dat ‘wel denkbaar [is] dat hij ter zake 
van smaad wordt vervolgd, al ligt dat naar onze mening niet in de rede, 
aangezien hij dan met vrucht een beroep op art. 261 lid 3 Sr zal kunnen 
doen’.15 Andersom wordt bij een onherroepelijke vrijspraak dat gewijsde 
als bewijs van de onwaarheid van het feit aangemerkt bij laster (art. 265 
lid 2).16 Janssens & Nieuwenhuis bekritiseren het op dergelijke wijze ver-
absoluteren van het rechterlijk gewijsde, dat er niet primair op is gericht 

11 Janssens & Nieuwenhuis 2019, par. 3.7.2.4.
12 Conclusie A-G Silvis bij HR 14 juni 2011, NJ 2011/504 m.nt. Dommering.
13 Rb Noord-Nederland 3 maart 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1064.
14 HR 13 maart 2018, NJ 2018/160.
15 Janssens & Nieuwenhuis 2019, par. 3.4.4.
16 Zie ook art. 265 lid 3: schorsing vervolging laster indien nog geen uitspraak.
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een waarheidsclaim te zijn.17 Toch lijkt het me niet de bedoeling dat men 
voor laster wordt berecht als de beschuldigde is veroordeeld. De kritiek 
op het tweede lid – de gevolgen van een vrijspraak – vind ik wel terecht; 
in par. 3 zal ik nader ingaan op de rol van een sepot of vrijspraak in het 
kader van #MeToo.

Uitingsdelicten en #MeToo: casuïstiek
Trouw publiceerde in oktober 2017 een stuk van de hand van Jelle Brandt 
Corstius, waarin de journalist schreef dat hij in 2002 was gedrogeerd en 
verkracht. In overleg is daarbij (in de uiteindelijk gepubliceerde versie) 
de identiteit van de vermeende dader niet onthuld en zijn evenmin details 
genoemd, wegens het risico op een smaadvervolging nu hij verder geen 
bewijs had voor zijn aantijging. Vervolgens heeft Brandt Corstius zijn 
verhaal tevens gedaan in De Wereld Draait Door en in het Radio 1-jour-
naal; hij heeft toen wel – naar aanleiding van geruchten – gespecifi ceerd 
dat het ging om een collega bij het programma Barend en Van Dorp. De 
beschuldigde, tv-maker Gijs van Dam, zocht kort na de publicatie zelf de 
media op omdat er over hem werd gespeculeerd. Hij ontkende niet dat er 
seksueel contact was geweest, maar zei dat er geen sprake was geweest 
van dwang of van drogeren.

Vervolgens heeft Brandt Corstius aangifte gedaan van seksueel misbruik. 
Het OM besloot Van Dam niet te vervolgen: hoewel diverse getuigen zijn 
gehoord over de situatie van zestien jaar geleden, heeft dit geen infor-
matie opgeleverd die het verhaal van Brandt Corstius in voldoende mate 
ondersteunt, aldus het OM.18 Op zijn beurt deed Van Dam aangifte wegens 
smaad en laster. Het OM besloot om Brandt Corstius niet te vervolgen, 
omdat er geen sprake zou zijn van opzet - er werden immers weinig 
details vermeld, terwijl hij duidelijk aangaf ‘dat de beschuldiging alleen 
zijn woord betreft en dat er volgens hem op dat moment geen verder be-
wijs was om dit te onderbouwen.’19 Ook achtte het OM van belang dat het 
stuk is geplaatst in het debat rond ‘#MeToo’ om seksueel misbruik van 
mannen uit de taboesfeer te halen en om herhaling te voorkomen.

17 Janssens & Nieuwenhuis 2019, par. 3.4.4.
18 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2018/07/19/geen-vervolging-in-zaken-brandt-

corstius-en-van-dam: 19 juli 2018.
19 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2018/07/19/geen-vervolging-in-zaken-brandt-

corstius-en-van-dam: 19 juli 2018.
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In de artikel 12 Sv-procedure die Van Dam daarop initieerde, beschikte 
het Hof Amsterdam echter dat er wel voldoende grond was om Brandt 
Corstius te vervolgen wegens smaad. (Van het delict laster had Van Dam 
in eerste instantie wel aangifte gedaan, maar tijdens de procedure voor 
het Hof klaagde hij hierover niet langer.20) Het Hof oordeelde dat het 
noemen van iemands naam niet nodig is om tot een veroordeling wegens 
smaad te komen; vereist is ‘dat de dader zich bij zijn uitlating bewust 
is geweest van de omstandigheid dat een bredere kring van betrekkelijk 
willekeurige derden van zijn beschuldiging kon vernemen.’ Het Hof vatte 
enkele omstandigheden samen alvorens te concluderen dat de strafrech-
ter wellicht tot een bewezenverklaring van smaad(schrift) kan komen, 
waaronder: Brandt Corstius is een bekende Nederlander en heeft zich in 
de landelijke media geuit; het lag voor de hand dat deze beschuldiging 
zou leiden tot speculaties over de dader en Brandt Corstius is zich daar-
van ook bewust geweest, terwijl hij als reactie daarop ook heeft beves-
tigd dat het om iemand bij het programma Barend en Van Dorp ging; 
Van Dam werd na de uitingen inderdaad het onderwerp van speculaties; 
verkrachting is een ernstig strafbaar feit en daarmee is dit een ernstige 
beschuldiging.

Andere strafrechtelijke uitspraken of beschikkingen waarin #MeToo ex-
pliciet naar voren komt in het kader van smaad en laster, zijn niet ge-
vonden.21 Wel is er enige relevante civiele rechtspraak ten aanzien van 
nieuwsmedia die over seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben 
bericht.22 Wanneer zij voldoen aan de gangbare ethisch-journalistieke 
eisen zoals zorgvuldig onderzoek en hoor en wederhoor, is er veel ruimte 
om over misstanden te publiceren. Als het algemeen belang dit vereist 
mag dat zelfs met naam en toenaam: ‘Juist in #MeToo-zaken bestaat er 
namelijk een grote belangstelling bij het publiek om te vernemen welke 
hooggeplaatste of publieke personen zich vaak gedurende langere tijd 
straff eloos seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen (vaak ten 

20 Hof Amsterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2620 en ECLI:NL:GHAMS:2019:2621.
21 Gezocht naar gepubliceerde jurisprudentie op rechtspraak.nl op #metoo (en metoo), 

alle rechtsgebieden, alle instanties, sinds 1 oktober 2017 – 14 resultaten totaal, m.n. 
arbeidsrecht. Zie m.b.t. afwegingen van het OM wel de zaak over vrouwenrechten-
activist Shirin Musa, https://www.om.nl/actueel/nieuws/2018/10/19/wanneer-gaat-het-
openbaar-ministerie-over-tot-vervolging-van-smaad en https://www.om.nl/actueel/nieuws/
2019/09/12/vrouwenrechtenactiviste-niet-vervolgd-voor-tweets.

22 Rb Amsterdam 17 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3198; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10757.
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opzichte van mensen die in een afhankelijkheidsrelatie tot hen staan)’, 
aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden.23

Rechtspraak van het EHRM: beschuldigingen van seksueel wangedrag
Een aantal factoren uit de jurisprudentie van het EHRM over smaad en 
laster is al in de bespreking van de Nederlandse rechtspraak aan bod ge-
komen. De problematiek van #MeToo en smaad komt bovendien spe-
cifi ek naar voren in de uitspraak Einarsson t. IJsland uit 2017.24 Tegen 
de klager, een bekende media-persoonlijkheid, waren in 2011 twee aan-
giftes gedaan wegens seksueel misbruik (waarvan één verkrachting), die 
tot sepots leidden. In een interview met een landelijk dagblad stelde de 
klager dat hij valselijk beschuldigd was. Daarop plaatste ‘X’ op Instagram 
een bewerkte voorpagina van de krant met zijn foto en de woorden ‘Fuck 
you rapist bastard’. Op de achtergrond speelde mee dat de klager bekend 
stond om zijn controversiële uitingen over vrouwen en seksueel geweld. 
De IJslandse rechter sprak X vrij van smaad, waarop de klager naar het 
EHRM stapte.

Dat het Europese Hof tot een schending van artikel 8 EVRM concludeer-
de is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, alleen al omdat aan de na-
tionale autoriteiten bij de inzet van het strafrecht - tenzij het gaat om 
zeer ernstige feiten - normaal gesproken een grote beoordelingsmarge 
wordt gelaten. In dit geval was er volgens het Hof weliswaar sprake van 
een discussie van maatschappelijk belang, nu het een bekend persoon en 
ernstige beschuldigingen betrof; andere factoren wezen echter de andere 
kant op, waaronder het risico op schade bij uitingen die voor lange tijd 
op internet te zien blijven, en het gebruik van de term ‘verkrachter’ dat 
volgens het Hof in deze context een feitelijke beschuldiging inhoudt en 
geen waardeoordeel. Waar het IJslandse Hooggerechtshof voornamelijk 
afging op het door klager zelf aangestichte ‘meedogenloze’ debat, had 
dat hof volgens het EHRM onvoldoende het eerdere sepot in acht ge-
nomen. Deze uitspraak heeft tot kritiek geleid: is elke beschuldiging van 

23 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10757.
24 EHRM Einarsson t. IJsland, 7 november 2017, appl.nr. 24703/15. Een expliciete verwijzing 

naar #metoo is niet gevonden in deze of andere EHRM-uitspraken (gezocht op hudoc.
echr.coe.int).
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seksueel misbruik na een sepot dan verboden, en hoe zit het met de con-
troversiële uitingen van de beschuldigde zelf?25

3. Analyse: wat zou de specifi eke #MeToo-problematiek moeten 
betekenen voor het beoordelen van smaad en laster?

Informele beschuldigingen en de consequenties van ‘naming and shaming’
Vele slachtoff ers van seksueel wangedrag hebben sinds het van start 
gaan van de hashtag hun ervaringen op sociale media gedeeld. Naast de 
bekende #MeToo-tweets bestaan er nog vele andere informele kanalen 
waarop mensen hun verhaal hebben gedaan - publiekelijk of besloten, 
met of zonder naam van de beschuldiger of de beschuldigde: denk aan 
gedeelde namenlijsten in Google Docs (bijvoorbeeld de ‘Shitty Media 
Men List’ in de VS26), en invite-only groepen.27 Deze kanalen dienen ver-
schillende functies, zoals validatie en verifi catie van elkaars ervaringen 
en om slachtoff ers van dezelfde persoon in staat te stellen samen op te 
trekken. In bredere zin willen zij bovendien de ‘default to doubt that has 
long characterized societal responses to sexual violence’ ontmantelen.28 
Anderen vinden het tevens van belang om de betrokkene uit een verant-
woordelijke functie weg te krijgen of bestraft te krijgen.

Het gebruik van sociale media en andere kanalen om iemand met naam 
en toenaam te beschuldigen van seksueel wangedrag kan iemands leven 
echter zodanig verpesten dat de consequenties disproportioneel kunnen 
zijn. Bovendien kunnen dergelijke publicaties tot eigenrichting leiden.29 
Ook klinkt als kritiekpunt dat beschuldigden geen adequate waarborgen 
hebben om zich te verweren in deze ‘trial by media’. Aan de andere kant 
wordt wel benadrukt dat veel #MeToo-beschuldigingen in grootschalige 
zaken door journalisten op een correcte manier zijn onderzocht en naar 
buiten gebracht, met inachtneming van normen zoals staving aan de 

25 Dissenting opinions van de rechters Lemmens en Mourou-Vikström; zie ook Alex May, 
‘Einarsson v Iceland: Worrying Implications for Discussing Rape Allegations on Social 
Media’, 13 January 2018, https://ohrh.law.ox.ac.uk/einarsson-v-iceland-worrying-implications-
for-discussing-rape-allegations-on-social-media/.

26 Waarvan de oprichter overigens is aangeklaagd door een van de beschuldigden: Elliott v. 
Donegan, No. 1:18-cv-05680-LDH-SJB, 2018 WL 4940326 (E.D.N.Y. Oct. 10, 2018).

27 Zie de taxonomie van informele rapporteerkanelen van Deborah Tuerkheimer, “Beyond 
#MeToo,” New York University Law Review 94, no. 5 (November 2019), p. 1146-1208.

28 Tuerkheimer 2019, p. 1181.
29 Denk, net buiten de context van #metoo, aan de zgn. ‘pedojagers’.



571

S M A A D,  L A S T E R  E N  P U B L I E K E L I J K E  B E S C H U L D I G I N G E N  V A N  S E K S U E E L  W A N G E D R A G  I N  H E T  K A D E R  V A N  # M E TO O  

hand van diverse bronnen, en dat juridische consequenties ook niet zo-
maar aan de orde zijn – zeker niet bij eenmalige beschuldigingen zonder 
ondersteunend bewijs.30 Blijft echter staan dat ook regelmatig beschul-
digingen naar buiten worden gebracht die niet aan deze eisen voldoen. 
Die kunnen vergaande consequenties hebben voor iemands leven, zeker 
als ze voor eeuwig op het internet blijven circuleren.

Juridisch gezien heeft de journalistiek, in verhouding tot ‘gewone’ bur-
gers, een relatief grote vrijheid om te kiezen iemands naam te noemen, 
zolang aan de journalistieke zorgvuldigheidsregels is voldaan. Daar-
bij speelt ook mee dat (goede) journalistieke producties veelal kunnen 
bogen op langdurig onderzoek naar meerdere bronnen en daarmee pa-
tronen kunnen rapporteren, terwijl het voor individuele slachtoff ers erg 
lastig kan zijn om met ander feitenmateriaal dan de eigen verklaring te 
komen. Wel kan juist een journalistiek onderzoek dat de patronen van 
wangedrag rondom een individu of in een sector blootlegt, ervoor zorgen 
dat grotere groepen slachtoff ers samen sterker komen te staan, ook bij 
eventuele juridische procedures.31

Dat een verhaal krachtiger wordt als het wordt gestaafd door meerdere 
bronnen is begrijpelijk, zeker in een strafrechtelijke of journalistieke 
context. Tegelijkertijd is dat juist het frustrerende voor veel slachtoff ers: 
de beweging #MeToo is mede ontstaan om de geloofwaardigheid van al 
deze individuelen in de ogen van de maatschappij als geheel te verhogen. 
Welke ruimte moet er dan zijn voor een individu om een beschuldiging te 
uiten? Interessant is dat in de sepotbeslissing van het OM inzake Brandt 
Corstius en in de civiele rechtspraak de specifi eke #MeToo-context wel 
wordt meegewogen: in die context wordt sneller een bijdrage geleverd 
aan het maatschappelijk debat over zaken van algemeen belang en dat 
is een indicatie voor een ruime uitingsvrijheid. Wat precies kenmerkend 
is aan ‘#MeToo’ wordt daarin wel verschillend geduid: in de civiele uit-
spraak over nieuwsmedia kwam naar voren dat sprake was van langduri-
ge gedragingen van hooggeplaatste personen zonder dat daartegen werd 
opgetreden, terwijl het OM in de zaak-Brandt Corstius de nadruk legde 
op het uit de taboesfeer halen en herhaling voorkomen. In die laatste 
zaak nam het Hof in de art. 12-beschikking de #MeToo-context niet ex-
pliciet mee (al wordt er in de beginschets wel aan gerefereerd) – het Hof 
accentueerde juist dat er sprake was van een ernstige beschuldiging en 

30 Jessica A. Clarke, “The Rules of #MeToo,” University of Chicago Legal Forum (2019), p. 37-84.
31 Zie Tuerkheimer 2019.
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dus mogelijk een grotere inbreuk op de privacy. Dat terwijl de ernst van 
de feiten waarvan iemand wordt beschuldigd door het EHRM juist wordt 
gezien als signaal dat er een belangrijk maatschappelijk debat gaande is. 
Natuurlijk staat deze factor niet op zichzelf, en speelt bijvoorbeeld ook de 
feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen een grote rol.

De rol van machtsverhoudingen
In de publieke berichtgeving over #MeToo ligt de focus veelal op invloed-
rijke fi guren van wie vaak al langere tijd publiek geheim was dat ze zich 
aan wandaden tegenover meerdere mensen schuldig maakten, terwijl dat 
gedrag werd gedoogd door de directe omgeving. Het is precies die sfeer 
van machtsmisbruik, zwijgcultuur en de zweem van onaantastbaarheid 
die de #MeToo-beweging tracht te ontmantelen en waardoor de uitings-
vrijheid in dit soort zaken bijzonder zwaar zou moeten wegen. In zulke 
zaken vind ik zorgen over reputatieschade relatief minder zwaarwegend, 
ook omdat personen in machtsposities vaker een netwerk tot hun be-
schikking hebben waarmee ze de beschuldiging aan zullen vechten.

Dat laatste geldt overigens niet zelden ook voor de beschuldigers: in de 
praktijk blijkt dat de boodschap van #MeToo toch het meest krachtig is 
als deze ook door andersoortige media wordt opgepikt en verspreid - wat 
vooral gebeurt bij de verhalen van beroemde slachtoff ers.32 Minder ge-
fortuneerden hebben dus mogelijk minder te winnen (en meer te verlie-
zen) met het publiekelijk beschuldigen van hun misbruiker. De dreiging 
van strafrechtelijke, maar zeker ook civielrechtelijke, smaadprocessen 
kan hen ervan weerhouden om iemand bij naam te noemen of met de-
tails naar buiten te komen (al spelen andere risico’s daarbij misschien 
wel een grotere rol, zoals pesterijen, dreigementen en represailles van 
de dader).33

Met de positie en macht van de beschuldigde ten opzichte van de po-
sitie van de spreker kan bij de beoordeling van smaad – onder invloed 
van de EHRM-jurisprudentie – rekening worden gehouden; in het kader 
van #MeToo acht ik het van groot belang dat hier specifi ek aandacht 
voor is. Dat geldt ook voor mogelijke patronen van wangedrag door de 
beschuldigde. Natuurlijk is niet in elke zaak de machtsverhouding klip 
en klaar en hebben we (gelukkig) niet enkel met Harvey Weinsteins te 

32 Lesley Wexler, Jennifer K. Robbennolt & Colleen Murphy, ‘#MeToo, Time’s Up, and Theories 
of Justice’, U. Ill. L. Rev. 45 (2019); Tuerkheimer 2019; Clarke 2019.

33 Tuerkheimer 2019, p. 1189.
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maken – context is alles. Het meewegen van machtsverhoudingen maakt 
de taak van de strafrechter dus niet per defi nitie makkelijker, maar is wel 
nodig om een rechtvaardige beoordeling van smaad en laster mogelijk te 
maken bij beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Smaad, waarheid en de invloed van een sepot of vrijspraak
Een beroep op goede trouw ten aanzien van de waarheid en het algemeen 
belang kan lastig zijn wanneer de spreker weet dat er een lopend onder-
zoek is en zeker wanneer de misbruikzaak is geseponeerd. Een sepot 
hoeft niet het einde van de discussie over een zaak te betekenen34, maar 
de eisen aan de feitelijke onderbouwing en aan het nuancegehalte lijken 
dan des te hoger te worden. Aannemelijk is dat dit bij een vrijspraak eens 
te meer het geval is, al is dat niet zo zwart-wit als bij laster (zie art. 265 
lid 2 Sr).

Een sepot is geen defi nitieve waarheidsclaim, zeker niet in seksueel mis-
bruikzaken, en zou mijns inziens in het kader van smaad (en laster) ook 
niet als zodanig moeten worden beschouwd. Regelmatig klinkt het ver-
wijt dat zij die een beschuldiging van seksueel wangedrag uiten op socia-
le media, (al veel eerder) gebruik hadden moeten maken van juridische 
kanalen in plaats van zich van ‘naming and shaming’ te bedienen.35 Ech-
ter, juist door schaamte, angst en het risico om niet geloofd te worden 
durven slachtoff ers van seksueel geweld zich vaak niet tot de politie te 
wenden.36 Zij raken nogal eens ontmoedigd door de loop van het infor-
matieve gesprek dat in dit soort zaken standaard plaatsvindt alvorens ze 
na een bedenktijd aangifte kunnen doen.37 Bovendien spelen capaciteits-
problemen de strafrechtelijke reactie op seksueel misbruik veel parten; 
ondanks de fl ink toegenomen meldingen levert de politie per saldo niet 
meer dossiers aan bij het OM.38 En dan is er nog het vooruitzicht op een 

34 Conclusie A-G Bleichrodt bij HR 13 maart 2018, NJ 2018/160, par. 26.
35 Zie over dit argument E. Mulder & A. Bosma, ‘“Als je echt verkracht bent, doe je morgen 

aangifte”. Reacties op een non-stereotypische #MeToo–casus’, Proces 2018, nr. 4, p. 237-251.
36 Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van verkrachting in Nederland is wel 

sterk toegenomen tussen 2013-2019, maar veel slachtoffers kiezen er na een melding voor 
toch geen aangifte te doen: J. van de Beld & A. Kootstra, ‘Stijgende verkrachtingscijfers, 
falende opsporing’, De Groene Amsterdammer 2 september 2020, nr. 36.

37 Inspectie Justitie en Veiligheid, Verschillende perspectieven. Een onderzoek naar de taakuit-
voering van zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers, 2020, p. 29.

38 Van de Beld & Kootstra 2020. Dit heeft specifi ek betrekking op verkrachting.
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emotioneel slopend strafproces, waarin het bewijs moeilijk te leveren is 
(zeker als het lang geleden is gebeurd).

Dat is natuurlijk geen pleidooi om beschuldigingen van seksueel wan-
gedrag maar online te gooien en aan eventueel strafrechtelijk optreden 
geen enkele waarde meer te hechten. Ook het feit dat velen met #MeToo 
tot doel hebben om seksueel wangedrag bespreekbaar te maken, bete-
kent mijns inziens niet per defi nitie dat zij straff eloos moeten blijven als 
ze daarbij de naam van de vermeende dader publiek maken. Dat zal toch 
ook moeten afhangen van de feitelijke onderbouwing en zal eerder pro-
portioneel zijn bij veelvuldig en langdurig ernstig wangedrag. Maar dat 
te weinig strafrechtelijk relevant bewijs in dit soort zaken per defi nitie 
een beroep op de uitingsvrijheid in de weg moet staan, kan tot onrecht-
vaardige uitkomsten leiden. En dat een vrijspraak bij de beoordeling van 
laster per defi nitie wordt beschouwd als bewijs dat het feit waarvan men 
wordt beschuldigd onwaar is, lijkt me evenmin gerechtvaardigd.

4. Slot
Bij de beoordeling van de opportuniteit en uiteindelijk de gegrondheid 
van een vervolging voor smaad en laster is een aantal factoren specifi ek 
van belang in de #MeToo-context, zoals de machtsverhouding tussen 
beschuldigde en beschuldiger, het publiek belang van optreden tegen 
langdurig en veelvuldig wangedrag dat door de omgeving lang is ge-
accepteerd, en de bijdrage die wordt geleverd aan een maatschappelijk 
debat waarin het misbruik uit de taboesfeer wordt gehaald. Een sepot is 
geen defi nitieve waarheidsclaim, zeker niet in seksueel misbruikzaken, 
en zou niet per defi nitie aan een beroep op de uitingsvrijheid in de weg 
moeten staan.

Tegenwoordig verdwijnt niets echt nog uit de openbaarheid, en dat is een 
factor die maakt dat extra zorgvuldigheid mag worden verwacht bij het 
uiten van beschuldigingen richting bij naam genoemde personen. Als de 
naam en de details echter niet openbaar worden gemaakt, zoals in het 
stuk van Jelle Brandt Corstius, lijkt mij strafvervolging wegens smaad al 
snel disproportioneel. We moeten niet onderschatten wat de gevolgen 
kunnen zijn voor de beschuldiger van zo’n strafzaak over een dermate 
pijnlijk onderwerp.




