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Het Wildersvonnis vanuit 
strafrechtelijk perspectief

Mr.dr. N. Rozemond

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BQ9001 (mrs. A.A.M. van Oosten, 
G.P.C.  Janssen en J.C. Boeree)

Inleiding
De Wilderszaak is een van de meest geruchtmakende 
strafzaken van de afgelopen jaren.1 Geert Wilders, de 
leider van de Partij voor de Vrijheid, werd op bevel van 
het Hof Amsterdam vervolgd voor de publieke verkondi-
ging van bepaalde opvattingen over de islam en moslims.2 
Bij de vervolging stonden niet alleen de uitlatingen van 
Wilders ter discussie, maar ook de gedragingen van een 
van de raadsheren die de vervolging hadden bevolen. De 
verdediging deed een geslaagd wrakingsverzoek naar aan-
leiding van de beslissing van de Rechtbank Amsterdam 
om een getuige niet direct op de zitting te horen in ver-
band met het ‘eetcomplot’ tegen de getuige.3 De Rechtbank 
Amsterdam verwierp in een nieuwe samenstelling het 
ontvankelijkheidsverweer van de verdediging met betrek-
king tot de vermeende poging tot beïnvloeding van de 
getuige door de raadsheer.4 Vervolgens sprak de rechtbank 
de verdachte vrij van alle tenlastegelegde feiten.5

Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam werd in 
belangrijke mate gestuurd door het Gezwel-arrest van 10 
maart 2009 waarin de Hoge Raad besliste dat kritische 
uitlatingen over een religie niet onder artikel 137c Sr 
vallen. Deze bepaling stelt een persoon strafbaar wan-
neer hij ‘zich opzettelijk beledigend uitlaat over een groep 
personen wegens (…) hun godsdienst’. Blijkens de wets-
geschiedenis van deze bepaling valt daar niet ‘kritiek op 
opvattingen en gedragingen in welke vorm ook’ onder. 
Volgens de Hoge Raad vereist artikel 137c Sr dat een 
uitlating ‘onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaalde 
groep mensen die door hun godsdienst wordt gekenmerkt 

en zich daardoor onderscheidt van anderen’.6 Aan de hand 
van dit arrest sprak de Rechtbank Amsterdam Wilders 
vrij van alle uitlatingen die in de tenlastelegging onder ar-
tikel 137c Sr waren gebracht (Feit 1), waaronder de oproep 
van Wilders in De Volkskrant van 8 augustus 2007 om de 
Koran te verbieden: dergelijke uitlatingen hebben volgens 
de rechtbank geen betrekking op een groep personen, 
maar op de islam als religie of op het gedrag van moslims.

De Hoge Raad beperkte zijn overwegingen nadrukkelijk 
tot artikel 137c Sr (zich beledigend uitlaten over een groep 
personen wegens hun godsdienst) en liet zich niet uit over 
artikel 137d Sr (aanzetten tot haat tegen of discriminatie 
van mensen wegens hun godsdienst). Met een verwijzing 
naar de parlementaire geschiedenis van artikel 137d Sr 
trok de Rechtbank Amsterdam in het Wildersvonnis de 
redenering van de Hoge Raad door naar deze bepaling: 
de rechtbank sprak Wilders vrij van de uitlatingen die in 
de tenlastelegging onder artikel 137d Sr waren gebracht 
(Feit 2 en 3) voor zover deze uitlatingen niet over mensen 
gaan, maar over de islam of het gedrag van moslims. On-
der Feit 4 en 5 in de tenlastelegging werden de uitlatingen 
van Wilders gekwalificeerd als uitspraken over ‘ras’. De 
rechtbank was van oordeel dat uitspraken over moslims 
geen betrekking hebben op het ras van mensen en om die 
reden sprak de rechtbank hem ook vrij van deze feiten. 

De problematische categorie uitlatingen bestond uit 
de beweringen van Wilders over moslims (eveneens 
onder gebracht onder Feit 2 en 3 in de tenlastelegging). 
De rechtbank gebruikte verschillende argumenten om 
Wilders van deze uitlatingen vrij te spreken. De rechtbank 

1 Over de achtergronden van de Wilderszaak zond 
de omroep Human een driedelige documentaire 
uit die is te zien via de website www.human.nl/
hetproceswilders. Het juridische verloop van de 
zaak wordt weergegeven op dossier.rechtspraak.nl 
onder Zaak Wilders. Zie ook bij Strafzaken onder 

Actueel op de website van het Openbaar Ministe-
rie www.om.nl waar het requisitoir van het OM in 
deze zaak is te vinden.

2 Hof Amsterdam 21 januari 2009, NJ 2009, 191 
m.nt. Y. Buruma.

3 Rb. Amsterdam 22 oktober 2010, LJN: BO1532.

4 Rb. Amsterdam 23 mei 2011, LJN: BQ5561. 
Zie over dit aspect van de zaak Tom Schalken, 
Het eetcomplot, Amsterdam: Van Oorschot 2011.

5 Rb. Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BQ9001.
6 HR 10 maart 2009, NJ 2010, 19.
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ontleende deze argumenten aan het requisitoir van het 
Openbaar Ministerie, aan de rechtspraak van de Hoge 
Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
en aan de wettekst en de parlementaire geschiedenis van 
artikel 137d Sr: de uitspraken van Wilders zetten niet 
aan tot haat omdat zij geen krachtversterkende termen 
bevatten of niet aanzetten tot een diepe en krachtige 
emotie (haat) of omdat ze in onderlinge samenhang en in 
de context van het publieke debat geen discriminatoire 
strekking hebben.7 Hieronder worden enkele beoorde-
lingen uit het vonnis weergegeven ter illustratie van de 
argumentatie van de rechtbank.8 Daarna zal ik ingaan op 
enkele strafrechtelijke aspecten van het vonnis, waarbij ik 
de over wegingen van de rechtbank zal vergelijken met het 
bevel tot vervolging van het Hof Amsterdam in deze zaak. 
Voor een uitgebreide bespreking van de positie van een 
politicus met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting 
verwijs ik graag naar de hierna volgende annotatie van 
het vonnis door Schutgens op p. 290 (AA20120290).

Het vonnis
4.3.2. Toetsing van de ten laste gelegde uitlatingen 

Uitlatingen gericht tegen gelovigen 

De rechtbank toetst aan de bewoordingen van de uitlatingen, bezien 
in samenhang met het betreffende stuk en geplaatst in een bredere 
context. 

Het artikel ‘De paus heeft volkomen gelijk’ 

Het betreft een interview met verdachte dat in de Volkskrant van 
7 oktober 2006 is geplaatst. Dit artikel begint met de vraag: ‘wat is 
het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in 
Nederland?’ 

De rechtbank analyseert het eerste deel van het interview aldus. Aan 
verdachte zijn vragen gesteld over zijn politieke wensen en de rede-
nen daarvoor. Verdachte schetst een beeld van Nederland waar veel 
moslims wonen die zich niet aan de Nederlandse regels houden. Hij is 
van mening dat de ‘tsunami van de islamisering’ moet worden gestopt 
en dat de oplossingen die tot nu zijn aangedragen niet werken en hij 
stelt andere (immigratie) maatregelen voor. 

De rechtbank beoordeelt de uitlatingen in voornoemd interview als 
volgt. 

Feit 2 en 3, uitlating 1, 5 en 6 

1. ‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse 
allochtonen’. 

5. ‘Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet 
doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’ 

6. ‘We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle 
kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je 
een muis nog niet het hok in krijgt.’ 

Deze uitlatingen zien op mensen. Bezien in samenhang met de rest 
van het artikel wordt duidelijk dat, ook als dat uit de uitlating zelf 

niet onmiddellijk blijkt, met ‘niet-westerse allochtonen’ en ‘iedereen’ 
moslims worden bedoeld. Het bestanddeel ‘tegen respectievelijk van 
mensen’ acht de rechtbank dan ook bewezen. 

Aanzetten tot haat tegen moslims? 

Met deze uitlatingen wordt niet aangezet tot haat. De bewoordingen 
van de uitlatingen bevatten geen krachtversterkende termen. Ook uit 
de rest van het artikel blijkt niet dat deze uitlatingen van verdachte 
aanzetten tot haat tegen moslims. 

Aanzetten tot discriminatie van moslims? 

Deze uitlatingen hebben op zichzelf een discriminatoir karakter. 
Het voorstel van verdachte is om een onderscheid te maken tussen 
moslims en niet-moslims met betrekking tot immigratie en verblijfs-
rechten. In het artikel, zoals hierboven weergegeven, doet verdachte 
verschillende politieke voorstellen. Uitlating 5 is een voorstel om 
moslims die zich niet aanpassen het land uit te zetten. Verdachte 
stelt verder voor om iedere niet-westerse allochtoon een assimilatie-
contract te laten tekenen. 

Deze uitlatingen zijn politieke voorstellen in het kader van het 
publieke debat, dan wel kritiek op regeringsbeleid of op plannen van 
anderen in het politiek bestuurlijke speelveld. 

Zoals hierboven onder 4.3.1., onder ‘Samenhang en context’, is 
weer gegeven heeft een politicus, zoals verdachte, in beginsel zeer 
veel ruimte om zijn standpunt voor het voetlicht te brengen. De 
 uitlatingen van verdachte moeten worden gezien als voorstellen die 
hij hoopt te verwezenlijken nadat hij op democratische wijze aan de 
macht is gekomen. Vanuit het perspectief van verdachte zijn deze 
uitingen noodzakelijk in een democratische samenleving. Hij stelt 
hiermee naar zijn mening maatschappelijke problemen aan de kaak. 

De rechtbank stelt vast dat in de periode, waarin de uitlatingen zijn 
gedaan, de multiculturele samenleving en immigratie een prominente 
rol hadden in het maatschappelijk debat. Naarmate dit debat heviger 
is, komt aan de vrijheid van meningsuiting meer ruimte toe. Zoals 
gezegd, mogen uitlatingen dan zelfs kwetsen, choqueren en veront-
rusten. 

Deze uitlatingen van verdachte zijn niet van zodanige aard dat ze 
vanwege grensoverschrijdendheid strafbaar moeten worden geacht 
en daarmee uitgesloten van het publieke debat. Voorts verklaart ver-
dachte in dit artikel ook dat hij met de voorgestelde maatregelen niet 
iedere moslim treft. Gezien het voorgaande wordt door de context het 
discriminatoire karakter aan de uitlating ontnomen. 

Het bestanddeel ‘aanzetten tot discriminatie’ in de zin van artikel 
137d Sr kan dan ook niet bewezen worden geacht. 

Verdachte zal wat betreft deze uitlatingen voor het onder 2 en 3 ten 
laste gelegde worden vrijgesproken. 

(…)

Feit 2 en 3, uitlating 14 

‘Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een 
totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een 
paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit 
wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie 
waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is 
een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer 
moskeeën dan kerken!’ 

7 Overweging 4.3.1 in het vonnis. Zie voor kritiek 
op de redenering van de rechtbank Aernout Nieu-
wenhuis, ‘Na de zaak Wilders: is nu de wetgever 

aan zet?,’ AA 2011, p. 868 (AA20110868).
8 Ter beperking van de omvang van deze noot zijn 

niet alle beoordelingen weergegeven, bijvoorbeeld 

het oordeel van de rechtbank over de film Fitna.
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Deze uitlating doet verdachte aan het eind van het interview nadat de 
interviewer hem heeft gevraagd of hij de onvrede onder de bevolking 
aanwakkert. In de passage die aan deze uitlating voorafgaat, zegt 
verdachte dat hij mensen erop wil wijzen dat de islam het grootste 
gevaar is dat ons bedreigt. In deze passage legt hij uit wat er volgens 
hem gebeurt als de islam groeit en er niet tegen wordt opgetreden. Hij 
noemt niet met zoveel woorden de moslims, maar de uitlating bevat 
wel aanwijzingen dat hij het over mensen heeft. Hij spreekt immers 
over een islamitische meerderheid en agressieve elementen. Ook de 
passage: ‘loop over straat en zie waar het toe leidt’, wekt in ieder geval 
de suggestie dat het over moslims gaat.

De rechtbank acht het bestanddeel ‘tegen respectievelijk van mensen’ 
dan ook bewezen. 

Aanzetten tot haat tegen moslims? 

Verdachte wekt met deze uitlating, in het bijzonder met de woorden 
‘Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in 
je eigen land leeft.’, de indruk dat de toename van het aantal moslims 
in Nederland negatieve gevolgen heeft voor de samenleving. Vervol-
gens zegt hij: ‘Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen.’ 
Mede door de scherpe bewoordingen heeft deze aansporing voor 
mensen om zich te verdedigen een opruiend karakter. De samenhang 
met de rest van het interview ontneemt niet het opruiende karakter 
aan deze scherpe bewoordingen. 

Verdachte begeeft zich door zich op deze wijze uit te laten op de grens 
van het strafrechtelijk toelaatbare. In het interview zegt verdachte 
echter ook niets tegen de moslims, maar iets tegen de islam te hebben. 
De rechtbank is van oordeel dat de uitlating, bezien in samenhang 
met de rest van het interview, niet aanzet tot de extreme emotie van 
diepe afkeer en vijandigheid: haat. 

De uitlating zet dan ook niet aan tot haat in de zin van artikel 
137d Sr. 

Aanzetten tot discriminatie van moslims? 

De uitlating zet niet direct of indirect aan tot discriminatie. 

Verdachte zal wat betreft deze uitlating van het onder 2 en 3 ten laste 
gelegde worden vrijgesproken.”

Noot

Op zich is de vrijspraak van Wilders niet verrassend. 
Wilders was al eerder in kort geding gedagvaard vanwege 
zijn uitlatingen en dat kort geding had hij gewonnen.9 
De argumenten van de Haagse voorzieningenrechter en 
de Rechtbank Amsterdam komen in belangrijke mate 
overeen: de uitspraken van Wilders zijn politieke uitlatin-
gen die moeten kunnen worden gedaan in de context van 
het publieke debat in Nederland over de multiculturele 
samenleving.

Hoewel dat ook mijn standpunt is,10 wil ik in deze noot 
toch de vraag opwerpen of de Rechtbank Amsterdam wel 
alle relevante argumenten heeft onderzocht om Wilders 
te kunnen veroordelen. Wellicht heeft de rechtbank te 
weinig aandacht besteed aan het mogelijke effect van de 

uitlatingen en de kennelijke intentie waarmee Wilders ze 
heeft gedaan. In het licht van het doel van de artikelen 
137c en d Sr, de bescherming van bepaalde groepen tegen 
discriminatie, zouden de uitlatingen van Wilders over de 
islam en moslims strafbaar kunnen worden geacht. Con-
text is daarbij niet allesbepalend, intentie en effect spelen 
ook een rol bij de vraag of bepaalde uitlatingen strafrech-
telijk moeten worden bestreden.

De vrijspraak van Wilders voor uitlatingen die kritiek 
bevatten op de islam lijkt rechtstreeks voort te vloeien 
uit het Gezwel-arrest van de Hoge Raad van 10 maart 
2009. De rechtbank stelt in haar vonnis echter ook vast 
dat bepaalde uitspraken van Wilders verder gaan dan het 
uiten van kritiek. Sommige uitspraken hebben een discri-
minatoir karakter voor zover ze het voorstel inhouden om 
onderscheid te maken tussen moslims en niet-moslims ten 
aanzien van immigratie en verblijfsrechten. De recht-
bank is van oordeel dat de context van het publieke debat 
in Nederland over de multiculturele samenleving het 
discriminatoire karakter van de uitspraken wegneemt.11 
Sommige uitspraken hebben volgens de rechtbank een 
opruiend karakter omdat zij de oproep inhouden dat ‘we’ 
ons moeten verdedigen tegen moslims. De verdachte heeft 
echter ook verklaard dat hij ‘niets’ tegen de moslims heeft 
en daardoor wordt volgens de rechtbank het opruiende 
karakter van deze uitlatingen weggenomen.

Hier is een alternatieve redenering mogelijk. Bepaalde 
uitspraken van Wilders hebben de strekking dat de islam 
en de moslims moeten worden bestreden met ongespe-
cificeerde maatregelen (‘we moeten ons verdedigen’, ‘de 
tsunami van de islamisering moet word stopgezet’) en 
meer specifieke maatregelen: het sluiten van de grenzen 
voor moslims, het uitzetten van moslims die zich niet aan-
passen ‘aan onze dominante cultuur’ en het verbieden van 
de Koran. Daarmee heeft Wilders de islamkritiek verlaten 
en hebben zijn uitlatingen een andere strekking gekregen. 
Voor deze uitlatingen gaat de redenering niet op dat kri-
tiek op een godsdienst buiten artikel 137d valt.

In zijn bevel tot vervolging gaf het Hof Amsterdam een 
argument om bepaalde uitspraken van Wilders wel onder 
artikel 137d Sr te brengen: de uitspraken van Wilders 
zijn erop gericht ‘conflictueuze tweespalt’ te veroorzaken 
tussen moslims en niet-moslims.12 Uit enkele beslissin-
gen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 
gedaan na het vervolgingsbevel van het Hof Amsterdam, 
blijkt dat dergelijke uitlatingen onder de uitzondering van 
artikel 10 lid 2 EVRM kunnen vallen wanneer zij de socia-
le vrede en de politieke stabiliteit in gevaar brengen en 
het integratieproces van minderheden belemmeren door 
bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Strafrechte-
lijke bestrijding van dergelijke uitlatingen kan in een 
democratische samenleving noodzakelijk zijn ter bescher-
ming van de rechten en vrijheden van anderen in de zin 
van artikel 10 lid 2 EVRM.13

9 Rb. ’s-Gravenhage 7 april 2008, LJN: BC8732.
10 Klaas Rozemond, ‘Vertrouw op de vrijheid’, 

NJB 2009, p. 2614-2618.

11 De rechtbank gebruikt het contextargument ook 
om Wilders vrij te spreken van het haat zaaien 
tegen moslims in zijn film Fitna.

12 Overweging 12.1.2 in Hof Amsterdam 21 januari 
2009, NJ 2009, 191 m.nt. Y. Buruma.
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Wanneer de uitspraken van Wilders in hun onderlinge 
samenhang worden bezien, verschijnt een ‘repeterend 
patroon’, zoals het Hof Amsterdam vaststelde. Wilders wil 
de islam niet alleen bekritiseren, maar hij wil de islam ook 
bestrijden met zijn uitlatingen en met politieke maatrege-
len, zoals het verbieden van de Koran en het sluiten van 
de grenzen voor moslims.14 Wilders streeft daarmee doelen 
na die ernstige aantastingen zouden zijn van de rechten 
en vrijheden van moslims wanneer ze zouden worden 
gerealiseerd.15 Het effect van zijn uitlatingen zou kun-
nen zijn dat in de publieke opinie een draagvlak ontstaat 
voor discriminatoire maatregelen tegen moslims en dat 
is kennelijk ook de intentie van Wilders. De intentie van 
Wilders wordt vooral duidelijk wanneer de uitspraken niet 
afzonderlijk worden beoordeeld, maar in hun onderlinge 
samenhang, inclusief de uitlatingen die niet direct over 
mensen gaan, zoals de oproep om de Koran te verbieden. 
Wanneer de rechtbank alle tenlastegelegde uitlatingen in 
hun onderlinge samenhang had beoordeeld, had zij tot de 
conclusie kunnen komen dat de uitlatingen in Feit 2 en 3 
onder artikel 137d Sr vallen.16

Had Wilders dan toch moeten worden veroordeeld? Het 
belangrijkste argument hiertegen is dat in een demo-

13 EHRM 16 juli 2009, NJ 2009, 412 m.nt. 
E.J.  Dommering (Féret) en EHRM 20 april 2010, 
NJ 2010, 429 m.nt. E.J. Dommering (Le Pen). Zie 
hierover in verband met de Wilderszaak Aernout 
Nieuwenhuis en Esther Janssen, ‘De onduidelijke 
verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en 
discriminatie’, Mediaforum 2011-4, p.  94-104. Zie 
ook Rick Lawson, ‘Wild, wilder, wildst’, NJCM-
Bulletin 2008, p. 469-484. Zie verder de hierna 

volgende annotatie bij het Wildersvonnis van prof.
mr. R.J.B. Schutgens op p. 290 (AA20120290).

14 Dat Wilders de islam wil bestrijden, blijkt ook 
uit het verkiezingsprogramma van de PVV, te 
vinden op www.pvv.nl, en de daarin opgenomen 
paragraaf Kiezen voor islambestrijding en tegen 
massa-immigratie waar een reeks discriminatoire 
maatregelen tegen moslims wordt voorgesteld.

15 Deze aantastingen vallen onder de definitie van 

discriminatie uit art. 90quater Sr.
16 Vgl. overweging 2.7 in HR 23 november 2010, 

NJ 2011, 115 m.nt. P.A. Mevis (Combat 18): 
uitlatingen dienen niet uitsluitend op zichzelf te 
worden bezien, doch tevens in de gegeven omstan-
digheden van het geval en in het licht van moge-
lijke associaties die deze wekken.

cratische samenleving de bezwaren tegen de uitlatingen 
van Wilders toch eerst in het publieke debat naar voren 
moeten worden gebracht. In dat debat kan bijvoorbeeld de 
vraag aan de orde worden gesteld hoe serieus de uitla-
tingen en voorstellen van Wilders zijn. Zo bepleit Wilders 
in De Volkskrant van 8 augustus 2007 zijn verbod op de 
Koran, maar hij begint zijn betoog met een citaat van 
de schrijfster Oriana Fallaci: ‘Lees de Koran, dat Mein 
Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat 
al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf 
begaan, uit dat boek afkomstig is.’

Kennelijk is Wilders het met dit citaat eens: we moeten 
de Koran lezen om er zelf over te oordelen. Hij is echter 
ook van mening dat de Koran moet worden verboden. Dat 
verbod is moeilijk te verenigen met de oproep om de Koran 
te lezen. Dergelijke tegenstrijdigheden kunnen in een 
openbaar debat worden voorgelegd aan de leider van de 
Partij voor de Vrijheid: wil Wilders de vrijheid beschermen 
of wil hij de vrijheid beperken? De rechtszaal is een minder 
geschikte plaats om hierover een debat te voeren. Het gaat 
om een politieke kwestie die in het parlement en in De 
Volkskrant aan de orde kan worden gesteld en niet om een 
rechtsvraag die in een vonnis moet worden beslecht.


