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Introductie

Dit artikel onderzoekt de plek van de (mogelijke) aanpak, door staten, van homo-
fobe and transfobe haatuitingen1 onder internationale mensenrechtenverdragen. 
Te dien einde gaat dit artikel in op de relevant stand van zaken binnen de relevant 
universele mensenrechtenstandaarden van de Verenigde Naties (VN) en bekijkt dit 
vraagstuk tevens vanuit het perspectief van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM) aan de hand van enkele recente relevante uitspraken van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, hierna ook (Europees) Hof). 
Terwijl noch de VN-verdragen, noch het EVRM expliciete verdragsrechtelijke aan-
knopingspunten biedt om homofobe en transfobe haatuitingen tegen te gaan, zijn 
ontwikkelingen in die richting – meer bepaald: uitbreiding van de beschermings-
gronden tegen haatuitingen – wel degelijk te bespeuren. Deze ontwikkelingen ken-
merken zich door een combinatie van, en deels een wisselwerking tussen, progres-
sieve statenpraktijk en door dynamic treaty interpretation.

Homofobe en transfobe haatuitingen en het IVBPR

De contouren van artikel 20(2) IVBPR
De internationale mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties bevatten en-
kele uitdrukkelijke verboden op haatuitingen. Beter gezegd is dat die verdragen de 
statenpartijen gebieden haatuitingen als het ware ‘aan te pakken’, onder meer door 
dit fenomeen strafbaar te stellen, maar uitroeiing van haatuitingen dient voorts 
ook middels positieve verplichtingen (bijv. via het onderwijs, bevorderen van tole-
rantie) te geschieden.
De bekendste en tevens meest uitgesproken van dergelijke standaarden zijn die 
van het VN-Rassendiscriminatieverdrag (1965) en het artikel over antihaatuitin-
gen in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
 (IVBPR) van 1966. Het Rassendiscriminatieverdrag, voluit Internationaal Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie geheten, is in wer-
king sinds 1969 en ziet met zijn antihaatuitingenclausule met name toe op het aan 

1 ‘Haatuitingen’ wordt in dit artikel gebezigd als generieke term voor vormen van meningsuiting die 
binnen het bereik van internationale mensenrechtenverdragen en de expliciete of impliciete ver-
boden daarvan komen. De term komt het dichtst in de buurt van de verdragstekst van het IVPBR, 
welk verdrag om precies te zijn overigens ‘het propageren van (…) haatgevoelens’ hanteert.
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banden leggen van rassenhaat. Zowel het individueel als in groepsverband propa-
geren van op rassenleer gestoeld superioriteitsdenken of andere vormen van op-
roepen of aanzetten tot haat op grond van etniciteit of huidskleur dient te worden 
verboden door de statenpartijen.2

Het verbod van het IVBPR is iets algemener van aard, maar niet veel. Het bepaalt: 
‘Het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatge-
voelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld, wordt bij de wet 
verboden.’3 De ontwerpers van het IVBPR hebben bewust de lat erg hoog gelegd: 
niet hate speech dient bij wet te worden verboden, maar het propageren van die 
haatuitingen (de Nederlandse verdragstekst luidt: ‘het propageren van haatgevoe-
lens’; in de Engelse versie is dit: ‘advocacy of hatred’) die bovendien ‘aanzetten tot 
discriminatie, vijandigheid of geweld’. Wanneer, derhalve, in dit artikel verwezen 
wordt naar het in internationaal recht vervatte verbod op haatuitingen, dan wordt 
telkens deze gekwalificeerde interpretatie bedoeld: het propageren van haatuitin-
gen (‘haatgevoelens’) die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld.
Artikel 20 lid 2 IVBPR is een bijzondere eend in de internationaalrechtelijke bijt.4 
Het betreft een van de weinige mensenrechtenbepalingen die a priori en catego-
risch een conflict tussen fundamentele rechten tracht te beslechten. Vrije menings-
uiting is een hoog democratisch goed, maar waar deze in strijd komt met de men-
selijke waardigheid, gelijkheid, reputatie en veiligheid van groepen gekarakteriseerd 
door hun godsdienst of etniciteit of nationaliteit, wordt (via deze bepaling) extra 
stevig op de bescherming van deze laatste waarden ingezet om zodoende geweld of 
discriminatie te voorkomen. Dit had ook – conform de Amerikaanse leer – aan de 
marketplace of ideas overgelaten kunnen worden, in de hoop dat waarheid na een 
goed, stevig en kritisch maatschappelijk debat automatisch zegeviert, en gevaarlij-
ke of leugenachtige meningen, waaronder risicovolle haatgevoelens, het onderspit 

2 Art. 4 van het Rassendiscriminatieverdrag bepaalt voluit: ‘De Staten die partij zijn bij dit Verdrag 
veroordelen alle propaganda en alle organisaties die berusten op denkbeelden of theorieën die 
uitgaan van de superioriteit van een bepaald ras of een groep personen van een bepaalde huidskleur 
of etnische afstamming, of die trachten rassenhaat en rassendiscriminatie in enige vorm te recht-
vaardigen of te bevorderen, en nemen de verplichting op zich onverwijld positieve maatregelen te 
nemen die erop zijn gericht aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van een zodanige 
discriminatie een einde te maken en met het oog daarop, met inachtneming van de beginselen 
vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukkelijk 
worden genoemd in artikel 5 van dit Verdrag, onder andere: (a) strafbaar bij de wet te verklaren het 
verspreiden, op welke wijze ook, van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, 
aanzetting tot rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn 
gericht tegen een ras of een groep personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, 
alsook het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waaronder begrepen 
de financiering daarvan; (b) organisaties, alsook georganiseerde en alle andere propaganda-activi-
teiten die rassendiscriminatie in de hand werken en daartoe aanzetten, onwettig te verklaren en te 
verbieden, en deelneming aan zodanige organisaties of activiteiten als strafbaar bij de wet aan te 
merken; (c) niet toe te staan dat overheidsorganen of overheidsinstellingen, hetzij op nationaal, 
hetzij op plaatselijk niveau, rassendiscriminatie bevorderen of daartoe aanzetten.’

3 Art. 20 lid 2 IVBPR.
4 Tezamen met art. 4 van het Rassendiscriminatieverdrag. Eva Brems merkt terecht op dat ook daar, 

‘at the level of standardsetting’, internationaal recht een bewuste stempel drukt op een conflict 
tussen mensenrechten, te weten vrije meningsuiting en gelijkheid en non-discriminatie op gronde 
van ras; E. Brems, ‘Introduction’, in: E. Brems (red.), Conflicts Between Fundamental Rights, Antwer-
pen/Oxford/Portland: Intersentia 2008, p. 2.
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delven en gefilterd worden. Daar is dus apert niet voor gekozen (vandaar overigens 
ook het voorbehoud van de Verenigde Staten bij deze bepaling).5

Historische omissies en eigentijdse upgrades
Wat ook opvalt aan het verbod op haatuitingen in het IVBPR zijn de zeer beperkte 
verbodsgronden. Het artikel stelt niet voor om alle haatuitingen te verbieden, 
maar enkel die haatgevoelens die gebaseerd zijn op ‘nationale afkomst, ras of gods-
dienst’. Het propageren van op sekse gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot 
geweld zou, zodoende, dus niet onder deze bepaling vallen.6 Hetzelfde geldt voor 
het aanzetten tot geweld tegen mensen met een lichamelijke of verstandelijke be-
perking. En strikt naar de letter van de bepaling zou de lhbtiq+-gemeenschap even-
min bescherming kunnen ontlenen aan dit verbod.
De verklaring voor deze omissie is een historische: de ontwerpers hadden de nazis-
tische haatpropaganda van het Derde Rijk vers in gedachten bij het opstellen van 
deze bepaling. Hoewel dat een verklaring is waarom niet alle in de gelijkheidsbepa-
lingen7 van het IVBPR opgenomen beschermingsgronden zijn terug te vinden in 
het artikel inzake haatuitingen, blijft de keuze voor deze drie (nationale afkomst, 
ras of godsdienst) toch arbitrair. Homoseksuelen werden eveneens door de nazi’s 
vervolgd en belandden in de concentratiekampen.8 De travaux préparatoires kijken 
hier bewust weg, en het uiteindelijke artikel 20 IVBPR bracht zodoende een pijnlij-
ke historische omissie teweeg.
Nu hoeft dat juridische geen doodlopende weg te betekenen qua bescherming voor 
de lhbtiq+-gemeenschap onder het huidige artikel 20 IVBPR. Een aantal interpre-
tatietechnieken maakt rectificatie wel degelijk mogelijk, en dergelijke inclusieve 
interpretaties lijken tevens besloten te liggen in de legislatieve opwaardering door 
een aantal staten van artikel 20 IVBPR die, zoals we later zullen zien, de goedkeu-
ring kreeg van het VN-Mensenrechtencomité.
Ten eerste kan de lhbtiq+-bescherming binnen de contouren van artikel 20 IVBPR 
gebracht worden middels een heroriëntatie op de sleutelterm ‘godsdienst’. Het 
haatuitingenverbod draagt statenpartijen immers op gekwalificeerde (opruiende) 
haatuitingen te verbieden indien dergelijk aanzetten tot geweld of discriminatie 
plaatsvindt (o.m.) vanwege ‘op godsdienst gebaseerde haatgevoelens’. De histori-
sche context van de bepaling moge weliswaar duidelijk maken dat de clausule met 
name toeziet op interreligieuze haatgevoelens, niets in de verdragsformulering 
staat een aanvullende interpretatie in de weg; dat wil zeggen, een interpretatie die 
zich meer richt op de persoon die haatuitingen bezigt en diens intrinsieke motiva-
ties. In vorenstaande gevallen zullen in de regel intrinsieke gevoelens van superio-

5 Naast de VS hebben om verschillende redenen Australië, België, Luxemburg, Malta, Nieuw-Zeeland 
en het Verenigd Koninkrijk voorbehouden of verstrekkende interpretatieve verklaringen m.b.t. dit 
artikel gedeponeerd ten tijde van ratificatie.

6 Manfred Nowak bezigt een dergelijke a contrario lezing: M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Poli-
tical Rights: CCPR Commentary, Kehl: N.P. Engel 2005, p. 475.

7 ‘[R]as, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat-
schappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere omstandigheid’, aldus art. 2; art. 26 voegt 
daar nog ‘eigendom’ aan toe.

8 R. Plant, The Pink Triangle: The Nazi War Against Homosexuals. New York: Henry Holt & Company 
Inc. 1986.

Dit artikel uit Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Erasmus Universiteit Rotterdam 500266



Homofobe en transfobe haatuitingen onder het IVBPR en EVRM

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2022 (13) 1
doi: 10.5553/TvRRB/187977842022013001003

25

riteitsdenken – inclusief seculiere antireligieuze overwegingen – een rol spelen bij 
de motivering van haatgevoelens jegens de godsdienst van de target group. Indien 
we bij de definiëring van ‘op godsdienst gebaseerde haatgevoelens’ tevens naar de 
persoon (die haatuitingen bezigt) en diens godsdienst (of seculiere levensovertui-
ging) kijken en naar de daarop gebaseerde haatgevoelens, dan maakt het strikt 
gesproken niets uit of de target group gekarakteriseerd wordt door religieuze eigen-
schappen. Er is immers reeds voldaan aan de verbodsterminologie (‘op godsdienst 
gebaseerde haatgevoelens’). Zodoende, door ons te richten op de religieuze over-
wegingen van de spreker in plaats van op de godsdienstige eigenschappen van de 
verbaal aangevallen groep, komen haatgevoelens vis-à-vis een spectrum andere 
kwetsbare target groups binnen bereik. Naast de voor dit artikel relevante 
 lhbtiq+-gemeenschap kan men onder meer ook denken aan religieus gemotiveerde 
uitingen die aanzetten tot geweld jegens vrouwen.
Een dergelijke lezing strookt mogelijk niet goed met de lezing van het VN-Mensen-
rechtencomité, hoewel direct aangemerkt dient te worden dat er dan ook wel erg 
weinig relevante jurisprudentie is op het gebied van artikel 20 IVBPR. De meeste 
zaken betreffen antisemitische haatuitingen en draaien veelal nog specifieker om 
ontkenning van de Holocaust. Hoe dat ook zij, in een zaak als Ross/Canada inzake 
de vraag of een antisemitische docent terecht ontslagen was, is het comité in die 
delen van de zaak die mede draaien om de relevantie van artikel 20, met name ge-
interesseerd in het feit dat de target group (de Joodse gemeenschap) binnen de 
ras- en godsdienstcontouren van artikel 20 te brengen viel, en laat het de vraag of 
en in hoeverre Ross zijn uitingen op godsdienst stoelde – hij meende zelf van wel, 
ook in de hoop bescherming te ontlenen aan het godsdienstvrijheidsartikel – meer 
in het midden.9

Een meer principieel argument tegen de onderhavige ‘oprektechniek’ is dat deze 
interpretatie tot onverdedigbare consequenties kan leiden. Hoewel de bescher-
mingsgronden in deze lezing verbreed worden, betekent dit niet dat alle typen van 
extreme haatuitingen vervolgens ook middels dit artikel aangevochten kunnen 
worden. Juist omdat deze lezing inzet op de godsdienstige motivatie om het me-
chanisme in werking te zetten, vallen niet apert godsdienstig gemotiveerde vor-
men van haatuitingen buiten de boot. Kort en goed: aanzetten tot geweld of discri-
minatie tegen mensen van de lhbtiq+-gemeenschap zou het artikel wel activeren 
indien de haatgevoelens verwijzen naar een religieuze moraal, terwijl bijvoorbeeld 
neofascistische of ‘alt-rightiaanse’ superioriteits- en haatgevoelens die aanzetten 
tot geweld niet binnen het bereik van het verbod zouden komen. Een dergelijke 
ramificatie waarbij fascistoïde speech beter beschermd is dan religieus discours, 
lijkt onhoudbaar en niet te stroken met het doel en voorwerp van het verdrag.
Een alternatieve argumentatie zet in op de niet-uitputtende aard van de bescher-
mingsgronden vervat in artikel 20 lid 2 IVBPR. Een dergelijke stellingname is op 
het eerste gezicht allicht niet evident, aangezien de ontwerpers de drie gronden 
ogenschijnlijk als uitputtend beschouwden. De verdragstechniek voor niet-uitput-
tende opsommingen is immers ‘of enige andere omstandigheid/status’ (zie bijv. 

9 Mensenrechtencomité 18 oktober 2000, nr. 736/1997, CCPR/C/70/D/736/1997 (2000) (Malcolm 
Ross/ Canada), vgl. par. 2.1, 4.2, 5.2, 5.4, 6.4, 6.5, 7.3, 11.5 en 11.6.
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artikel 2 of artikel 26 IVBPR, de gelijkheidsgeboden), en deze formule is uitdrukke-
lijk niet gehanteerd in het kader van artikel 20. Dat gezegd zijnde, niets staat een 
juncto-lezing van precies diezelfde gelijkheidsgeboden en artikel 20 in de weg. Het 
gelijke recht op bescherming tegen tot geweld of discriminatie aanzettende haatuitingen 
is, zo stelt deze lezing, vervat in artikel 20 jo. artikel 26. En aangezien die laatste 
bepaling wel uitdrukkelijk niet-uitputtend is, kunnen op die manier de gronden 
van seksuele oriëntatie en genderidentiteit mainstreamed worden met het haatui-
tingenverbod. Waar deze verdragsinterpretatie nog aanvullende juridische ammu-
nitie nodig zou hebben om eventuele gaten te vullen, zou op de dynamische ver-
dragsinterpretatiedoctrine teruggegrepen dienen te worden. Dynamic treaty 
interpretation is gestoeld op het inzicht dat verdragen niet statisch zijn, kunnen 
evolueren en zich aanpassen aan eigentijdse uitdagingen. Discriminatie en hate 
 crimes jegens personen op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
zijn precies zo een eigentijdse uitdaging, een kwestie waar de verdragsontwerpers 
in de jaren vijftig en zestig niet of nauwelijks bij stilstonden, maar die nu bijzonder 
prangend is. De free speech ngo genaamd ‘ARTICLE 19’ (naar artikel 19 van de Uni-
versele verklaring van de rechten van de ens) komt tot een soortgelijke slotsom op 
basis van deze ‘dynamic’ of ‘living instrument doctrine’:

‘This interpretation would comply with the evolution of developments in hu-
man rights protections since the adoption of the ICCPR in 1977. ARTICLE 19 
has also pointed out that the ICCPR was adopted before equality movements 
around the world made significant progress in promoting and securing human 
rights for all. However, it has since come to be interpreted and understood as 
supporting the principle of equality on a larger scale, applying to other grounds 
not expressly included in the treaty text, including sexual orientation and gen-
der identity. It would also be in line with the object and purpose of internatio-
nal human rights law that must be interpreted “in the light of present-day 
conditions”.’10

Het IVBPR is, zo wil vorenstaande verdragslezing, een levend verdrag en kan op de 
onderhavige eigentijdse problematiek toegepast worden zonder dat verdragswijzi-
ging nodig is en zelfs zonder dat het verdrag een uitdrukkelijke bepaling bevat op 
het gebied van bescherming van mensen op grond van hun seksuele oriëntatie en 
genderidentiteit.

De theorie in praktijk gebracht – staten als vaandeldragers van bredere bescherming 
tegen haatuitingen
Het hiervoor beschreven debat is tot op een zeker niveau in steeds sterkere mate 
een academisch debat aan het worden, aangezien tal van landen zich inmiddels 
weinig aantrekken van welke beschermingsgronden het IVBPR wel of niet noemt. 
Ook de Nederlandse wetgever heeft gemeend dat haatuitingen (in de Nederlandse 
context betreft de strafbaarstelling specifiek het ‘aanzetten tot haat’ of ‘discrimi-

10 Article 19, Responding to Hate Speech against LGBTI People: Policy Brief (2013), p. 25. Zie ook article 
19, Prohibiting Incitement to Discrimination, Hostility or Violence: Policy Brief (2012), p. 19-22.
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natie’ op bepaalde gronden) jegens (onder meer) mensen wegens hun seksuele ori-
entatie net zo verwerpelijk en strafbaar zijn als haatuitingen op de ‘traditionele’ 
gronden van ras of geloof.11 Elders is aangetoond dat inmiddels tientallen landen 
vergelijkbare strafrechtsbepalingen opgesteld hebben die beduidend verder reiken 
dan artikel 20 IVBPR en in de regel minimaal seksuele oriëntatie toevoegen aan de 
beschermingsgronden en in enkele gevallen ook genderidentiteit.12 De laatste aan-
vulling loopt wel aanzienlijk achter ten opzichte van de eerste; anders gezegd, mo-
derne wetgeving op het gebied van haatuitingen biedt in veel westerse landen be-
scherming aan de lhb-gemeenschap, maar veel minder aan de ti+-gemeenschap 
(transgenders, intersekse personen en personen met andere non-binaire gender-
identiteiten en -expressies). Ook de Nederlandse wetgever voert heden deze dis-
cussie en overweegt aanpassingen.13

De positie van het VN-Mensenrechtencomité in dezen is op zijn minst bemoedi-
gend te noemen. Vooropgesteld dient te worden dat het comité nog proactiever 
had kunnen optreden door in een General Comment uitdrukkelijk aan te geven dat 
onder artikel 20 verwacht wordt van statenpartijen dat zij homofobe en transfobe 
haatuitingen eveneens dienen tegen te gaan middels strafbaarstellingen en via 
 positive obligations die meer zijn gestoeld op het voorkomen van dergelijke haatui-
tingen. Dat heeft het niet gedaan.14 Maar wat het Mensenrechtencomité wel conse-
quent doet, is concrete omissies aan de kaak stellen binnen de context van de sta-
tenrapportageprocedure. Dat wil zeggen, in die landen waarin homofobe en 
transfobe haatuitingen een (groeiend) probleem zijn en waar bovendien geen op 
maat gemaakte wetgeving bestaat om deze fenomenen in de kiem te smoren, mo-
biliseert het comité artikel 20 IVBPR om dergelijke staten aan te sporen bescher-

11 Art. 137d lid 1 Sr: ‘Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat 
tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen 
wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.’ Zie ook art. 137c Sr voor 
de strafbaarstelling van eenvoudige beledigende uitlatingen op vergelijkbare gronden.

12 J. Temperman, Religious Speech, Hared and LGBT Rights: An International Human Rights Analysis, 
Leiden: Brill 2021, hoofdstuk 3 en 4.

13 Zie memorie van toelichting: 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 discriminatie-
gronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (2020). De bedoeling is dat de 
formulering ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in relevante gelijkheids- en strafwetgeving 
vervangen wordt door het meer inclusieve ‘seksuele gerichtheid’, en ook genderidentiteit en gen-
derexpressie toegevoegd worden aan de discriminatiegrond ‘geslacht’. Het wijzigingsvoorstel gaat 
daarmee in op voortschrijdende inzichten die een verbreding inhouden van zowel het spectrum 
seksuele oriëntatie alsook het spectrum genderidentiteit en -expressie. De memorie van toelichting 
zegt op dit punt onder meer: ‘Deze wetswijziging brengt tot uitdrukking (…) dat mensen van wie 
de geslachtskenmerken, genderidentiteit en/of genderexpressie niet in het “binaire” m/v-denken 
vallen, beschermd worden tegen discriminatie. Geslacht en gender moeten voor wat betreft de 
gelijkebehandelingswetgeving worden gezien als een spectrum waarbinnen vele varianten mogelijk 
zijn (…) De onderliggende gedachte komt voor een groot deel overeen met de hierboven beschreven 
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van seksuele gerichtheid.’ Idem, par. A2.

14 Bijv. in General Comment nr. 34: article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 
(2011), waarin ook enkele paragrafen gewijd worden aan art. 20, heeft het deze mogelijkheid 
voorbij laten gaan.
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ming te bieden aan mensen die slachtoffer zijn van haatuitingen wegens hun sek-
suele oriëntatie of genderidentiteit. Bijvoorbeeld de Concluding Observations ten 
aanzien van de cyclische rapportage van Polen constateren ‘a significant rise in 
manifestations of hate speech and intolerance directed at lesbian, gay, bisexual and 
transgender people’.15 Het comité verbindt deze observatie aan het gemis van de-
gelijke wetgeving in het licht van artikel 20 en stelt dat ‘[it] regrets the absence of 
the provision in the Penal Code of hate speech and hate crimes based on sexual 
orientation or gender identity as punishable offences’.16 Het Mensenrechtencomité 
heeft de afgelopen tien jaar vele malen dergelijke interventies geplaatst;17 andere 
monitoring bodies hebben zich overigens op hetzelfde onderwerp gestort.18

Hoewel een uniforme praktijk nog ver weg is, wordt volgens deze VN-organen in-
clusieve wetgeving op het gebied van haatuitingen met aperte bescherming voor 
mensen op grond van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit geleidelijk aan de 
norm. Althans binnen liberale democratieën; deze ad hoc interventies zullen im-
mers weinig zoden aan de dijk zetten met betrekking tot die statenpartijen die 
homoseksualiteit strafbaar hebben gesteld. Voor die landen bestaat er geen con-
flict tussen vrije meningsuiting en gelijkheid op grond van seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit – in de regel wordt in die landen zowel de eerste als de laatste 
vrijheid onderdrukt.

Een testcase?
Een testcase op het gebied van een concrete botsing tussen de godsdienstvrijheid 
en vrije meningsuiting enerzijds en deze opdoemende verplichting om homofobe 
en transfobe haatuitingen te verbieden, is tot op heden niet aan het Mensenrech-
tencomité voorgelegd en het is vooralsnog dus gissen hoe het comité een dergelijk 
geval zal beslechten. Twee hypothetische situaties doemen hier op: (1) een klacht 
van een voor homofobe en/of transfobe haatuitingen veroordeelde persoon die 
meent dat zijn of haar vrije religieuze meningsuiting is beknot, en (2) een klacht 
van een slachtoffer van homofobe en/of transfobe haatuitingen die meent dat de 
staat hem of haar beter had moeten beschermen tegen dergelijke uitingen van 
haat.
Bij het eerste geval is het aannemelijk dat de zaak op de merites beslecht wordt en 
dat de statenverplichtingen onder artikel 20 meewegen bij de beoordeling of de 
staat een juiste afweging heeft gemaakt. Een analoge zaak is hier bijvoorbeeld 
Ross/Canada. Bij de beoordeling of de vrijheid van meningsuiting van deze 
schoolonderwijzer, die in zijn vrije tijd antisemitische flyers verspreidde om naar 
eigen zeggen christelijke waarden te verdedigen, terecht ingeperkt was, stelde het 
Mensenrechtencomité dat de Canadese autoriteiten bij het toepassen van de disci-

15 Concluding observations of the Human Rights Committee (Poland), CCPR/C/POL/CO/6 (2010), par. 8.
16 Idem.
17 Deze worden uitgebreid beschreven en geanalyseerd in Temperman 2021, hoofdstuk 3, noot 15.
18 Bijv. Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to fifth 

periodic reports of Slovakia, CRC/C/SVK/CO/3-5 (2016), par. 15(d); Concluding observations on the 
combined second to fourth periodic reports of Switzerland, CRC/C/CHE/CO/2-4 (2015), par. 24-25.
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plinaire straffen inderdaad mocht leunen op de tweede paragraaf van artikel 20.19 
Hoewel de context anders kan zijn in toekomstige zaken, en de afwegingen in prin-
cipe anders kunnen uitpakken, staat deze aanpak als een paal boven water: Waar 
botsingen tussen vrije meningsuiting, inclusief vrije godsdienstige meningsuiting, 
strijden met de rechten van anderen, helt in de regel het IVBPR via artikel 20 over 
naar de bescherming van die anderen indien er sprake is van haatuitingen die aanzet-
ten tot geweld of discriminatie. Het IVBPR helt aldus over omdat het een uitdrukke-
lijke statenverplichting bevat, die verder reikt dan een beperkingsmogelijkheid, om 
dergelijke uitingen te verbieden en aan te pakken. De relevante General Comment 
zegt immers in dezen: ‘What distinguishes the acts addressed in article 20 from 
other acts that may be subject to restriction under article 19, paragraph 3, is that 
for the acts addressed in article 20, the Covenant indicates the specific response 
required from the State: their prohibition by law.’20 In het licht van de beschreven 
mainstreaming van de aanvullende beschermingsgronden valt niet in te zien waar-
om een en ander anders zou zijn voor de onderhavige verplichting tot het verbie-
den van aanzetten tot geweld of discriminatie jegens personen wegens hun seksu-
ele oriëntatie of genderidentiteit.
Haatuitingenzaken vanuit slachtofferperspectief zijn evenmin uit te sluiten in de 
toekomst. Waar in vroeger tijden het comité de vraag of artikel 20 naast een verbod 
ook een recht – het recht op adequate bescherming tegen haatuitingen – bevat nog 
uit de weg ging,21 is het inmiddels duidelijk dat dergelijke claims ontvankelijk zijn. 
Het internationale staartje dat de Wilders I-zaak zou krijgen, heeft dit bevestigd. 
Hoewel de klagers in Rabbae, A.B.S. and N.A./The Netherlands uiteindelijk geen 
gelijk kregen en Nederland volgens het comité het IVBPR niet geschonden had 
door Wilders vrijuit te laten gaan na aantijgingen van (in de Nederlandse context) 
‘aanzetten tot haat’ richting Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, was 
de uitspraak toch revolutionair, aangezien het comité voor het eerst inging op de 
merites van een artikel 20-klacht vanuit slachtofferperspectief. In het licht van de 
beschreven mainstreaming van de aanvullende beschermingsgronden valt wederom 

19 Malcolm Ross/Canada, par. 11.5: ‘When assessing whether the restrictions placed on the author’s 
freedom of expression were applied for the purposes recognized by the Covenant, the Committee 
begins by noting that the rights or reputations of others for the protection of which restrictions 
may be permitted under article19, may relate to other persons or to a community as a whole. For 
instance, and as held in Faurisson v France, restrictions may be permitted on statements which are 
of a nature as to raise or strengthen anti-semitic feeling, in order to uphold the Jewish communities’ 
right to be protected from religious hatred. Such restrictions also derive support from the principles 
reflected in article 20(2) of the Covenant.’

20 General Comment nr. 34, par. 51.
21 In Maria Vassilari et al./Greece, Communicatie nr. 1570/2007, 19 maart 2009, weigerde het comi-

té in te gaan op de vraag (par. 6.5) ‘whether article 20 may be invoked’ door een slachtoffer. Ver-
scheidene leden van het comité, namelijk Abdelfattah Amor, Ahmad Amin Fathalla en Bouzid La-
zhari, vonden dat toen al een gemiste kans: ‘The Committee has not ventured an opinion on the 
applicability of article 20, paragraph 2, to individual cases. While it may, of course, decide to do so 
in the future, the reasons for evading the question are puzzling (…) By declining to give an opinion 
on this aspect of the communication, the Committee allows uncertainty to persist on the scope of 
article 20, paragraph 2, particularly as, given the points raised, discussion was needed at the very 
least with regard to the question of admissibility.’
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niet in te zien waarom de lhbtiq+-gemeenschap uitgesloten zou zijn van ontvanke-
lijkheid onder artikel 20 IVBPR.

Homofobe en transfobe haatuitingen en het EVRM

Een zwijgende verdragstekst en een hof als katalysator
Het EVRM kent geen uitdrukkelijk artikel op het gebied van haatuitingen, laat 
staan een haatuitingenverbod dat specifiek seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
als beschermingsgronden opneemt. Nochtans is het juist dit verdrag dat vertrek-
punt is geweest voor de ontwikkeling van de meest verstrekkende statenverplich-
tingen op onderhavig vlak, het verbieden van haatuitingen die aanzetten tot ge-
weld of discriminatie jegens de lhbtiq+-gemeenschap. Een tweetal recente zaken 
heeft deze weg vereffend: één aanhangig gemaakt door een voor homofobe haatui-
tingen veroordeelde dader en één aanhangig gemaakt door het slachtoffer van ho-
mofobe haat.
In de zaak Carl Jóhann Lilliendahl/Iceland beoordeelde het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens of de veroordeling van de klager een schending van zijn recht 
op vrije meningsuiting betrof.22 Lilliendahl had de volgende reactie online geplaatst 
naar aanleiding van een recent radiodebat rond de bevordering van homorechten 
in het onderwijs:

‘We listeners of [Ú.S.] have no interest in any [expletive] explanation of this 
kynvilla [derogatory word for homosexuality, literally “sexual deviation”] from 
[Ó.S.Ó.]. This is disgusting. To indoctrinate children with how kynvillingar [lite-
rally “sexual deviants”] eðla sig [“copulate”, primarily used for animals] in bed. 
[Ó.S.Ó.] can therefore stay at home, rather than intrude upon [Ú.S.]. How dis-
gusting.’23

Lilliendahl werd veroordeeld voor het bezigen van haatuitingen tegen homoseksu-
elen. Deze veroordeling werd in IJsland tot op het hoogste rechterlijke niveau in 
stand gehouden. Het Europees Hof bevestigt dat staten in dergelijke situaties een 
afweging dienen te maken tussen vrije meningsuiting aan de ene kant en ‘on the 
other hand the right of homosexual persons to private life as guaranteed by (…) 
Article 8 of the Convention’.24 Dit uitdrukkelijk stoelen of staven van lhbtiq+-rech-
ten op artikel 8 is een belangrijke stap in de jurisprudentie van het Hof, aangezien 
het in oudere homofobe haatuitingenzaken nog worstelde met een abstracte ‘rights 
of others’-notie, zonder een concrete EVRM-basis te benoemen in dezen.25 Het Hof 
kan zich voorts prima vinden in de afweging van de IJslandse rechterlijke macht en 
het inperken van de meningsuiting van Lilliendahl ter bescherming van de rechten 

22 EHRM 12 mei 2020, appl.nr. 9297/18 (Carl Jóhann Lilliendahl/Iceland).
23 Idem, par. 5 (toevoegingen en vertalingen in vierkante haken zijn van het Hof).
24 Lilliendahl/Iceland, par. 44.
25 Bijv. EHRM 9 februari 2012, appl.nr. 1813/07 (Vejdeland and Others/Sweden), par. 49.
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van homoseksuelen, waarbij het Hof met name ingaat op de extreme inhoud van de 
uitingen, die bestempeld wordt als ‘serious, severely hurtful and prejudicial’.26

Het karakter, toegespitst op een concreet geval in een concreet land, van een der-
gelijke uitspraak leent zich niet direct om een generieke plicht uit het EVRM te 
distilleren en zodoende te kunnen stellen dat er een verdragsplicht bestaat tot het 
strafbaar stellen van homofobe en transfobe haatuitingen. Wel geeft het Hof, mid-
dels het uitdrukkelijk accorderen van de toepassing van dergelijke haatuitingen-
wetgeving in een concreet geval, duidelijk een signaal af. Dergelijke wetgeving, in-
clusief beperkingen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, kan, mits 
weloverwogen toegepast, noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Die 
democratische samenleving is er dus uitdrukkelijk een die de lhbtiq+-gemeenschap 
bescherming biedt en deze borging stoelt op artikel 8 van het EVRM.

Positieve verplichting: strafrechtelijk onderzoek
Aanmerkelijk verder ging het Hof in de zaak Beizaras and Levickas/Lithuania.27 De 
klagers hadden middels het plaatsen van een selfie van een kus hun (same sex) rela-
tie op Facebook wereldkundig gemaakt. De reacties waren overweldigend, maar wel 
in negatieve zin: vele honderden posts bevatten zeer dreigende en homofobe taal, 
waaronder vele malen de suggestie dat deze jongens dood moesten (middels ver-
gassing, het intrappen van hun hoofden, door hen dood te schieten dan wel door 
hen op te hangen, naar een concentratiekamp te sturen, met auto’s over hen heen 
te rijden – naast vele andere vormen van extreem dreigende taal). De Litouwse 
autoriteiten deden welgeteld niets, en ook voor de rechter was het belangrijkste 
sentiment dat ze het aan zichzelf te wijten hadden. Ze hadden zichzelf immers 
kunnen censureren, besluiten dit niet te delen, dan wel hun ‘excentrieke eigen-
schappen’ niet zo aan anderen op te dringen en het alleen met like-minded perso-
nen te delen.28 En hoewel Litouwen een uitdrukkelijk verbod op homofobe haatui-
tingen heeft opgenomen in zijn wetboek van strafrecht, zou vervolging zonde van 
de tijd en moeite zijn geweest, want er zou toch nooit een veroordeling uit voort-
komen. Het Europees Hof laat niets heel van dergelijke overwegingen, en de ver-
oordeling van Litouwen, onder het EVRM, mondt uit in een regelrechte aanklacht 
tegen de geïnstitutionaliseerde homofobie in Litouwen:

‘Having regard to all the material at hand, the Court thus finds it established, 
firstly, that the hateful comments including undisguised calls for violence by 
private individuals directed against the applicants and the homosexual com-
munity in general were instigated by a bigoted attitude towards that commu-
nity and, secondly, that the very same discriminatory state of mind was at the 
core of the failure on the part of the relevant public authorities to discharge 
their positive obligation to investigate in an effective manner whether those 
comments regarding the applicants’ sexual orientation constituted incitement 
to hatred and violence, which confirmed that by downgrading the danger of 

26 Lilliendahl/Iceland, par. 45-47.
27 EHRM 14 januari 2020, appl. nr. 41288/15 (Beizaras and Levickas/Lithuania).
28 Beizaras and Levickas/Lithuania, par. 23.
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such comments the authorities at least tolerated such comments. (…) In the 
light of those findings the Court also considers it established that the appli-
cants suffered discrimination on the grounds of their sexual orientation. It 
further considers that the Government did not provide any justification show-
ing that the impugned distinction was compatible with the standards of the 
Convention (…).29

Hoewel de veroordeling wederom toegespitst is op een individueel land, is het Hof 
nog uitgesprokener dan in de zaak Lilliendahl inzake de vraag wat nu precies de 
algemene EVRM-verplichtingen zijn die op het gebied van homofobe haatuitingen 
bestaan. De geformuleerde positive obligation to investigate in an effective manner 
(homofobe haatuitingen), voor de eerste keer zo nadrukkelijk geformuleerd door 
het Hof, is een belangrijke toevoeging aan het verplichtingenarsenaal. Het is voor 
het Hof evident dat een strafrechtelijke aanpak geboden is, maar wel alleen voor de 
meest extreme gevallen en met straffen als ultimum remedium.30

Een verdragsverplichting om strafrechtelijk onderzoek te doen naar gevallen van 
homofobe haatuitingen is een verstrekkende. In die verplichting ligt de wetgevings-
verplichting besloten om homofobe haatuitingen strafbaar te stellen. Een dergelijk 
strafrechtelijk onderzoek naar homofobe haatuitingen plus de mogelijke straffen 
die daaruit volgen, zullen immers een wettelijke basis dienen te hebben. Kortom, 
de zaak Beizaras heeft, meer nog dan Lilliendahl, de potentie de Europese aanpak 
van homofobe haatuitingen te stimuleren, te verenigen en uniformeren en naar 
een hoger plan te brengen.

Conclusie

Zowel binnen de Verenigde Naties als binnen de Raad van Europa tekenen zich 
belangrijke ontwikkelingen af op het gebied van de aanpak van homofobe en trans-
fobe haat. Binnen de VN zou dit proces als bottom-up kunnen worden gekenmerkt. 
Dat wil zeggen, een aantal statenpartijen gaat uitdrukkelijk verder qua juridische 
bescherming tegen haatuitingen dan de traditionele beschermingsgronden (ras, 
religie, nationaliteit) van bijvoorbeeld het IVBPR. Het VN-Mensenrechtencomité 
roept dergelijke landen niet terug; integendeel, dit momentum wordt door het co-
mité aangegrepen om staten actief aan te moedigen dergelijke ruimhartige be-
scherming op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit te bieden.
De recente zaken Lilliendahl en Beizaras laten een proactief Europees Hof zien, 
waarbij het Hof op zijn beurt zich gesterkt voelt door de snel voortschrijdende 
maatschappelijke acceptatie van de lhb-gemeenschap in delen van Europa. De uit-
drukkelijke antihaatuitingenkoers die uit deze zaken spreekt, geldt voor het Hof 

29 Idem, par. 129.
30 Idem, par. 128: ‘The Court has already pointed out that criminal sanctions, including against the 

individuals responsible for the most serious expressions of hatred, inciting others to violence, could 
be invoked only as an ultima ratio measure (…) It considers that this equally applies to hate speach 
[sic] against persons’ sexual orientation and sexual life. The Court observes that the instant case 
concerns undisguised calls on attack on the applicants’ physical and mental integrity (…), which 
require protection by the criminal law.’
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als een belangrijk sluitstuk in de Europese emancipatie en non-discriminatie van 
de lhb-gemeenschap, een proces dat in belangrijke mate door het Hof zelf is vorm-
gegeven in vroege zaken rond veel basalere juridische acceptatievraagstukken en 
het wegnemen van vervolging en intolerantie van staatswege.31 De omissie van de 
ti+ in deze alinea is een bewuste; het blijft vooralsnog wachten op een zaak die 
hetzelfde doet qua aanpak van haatuitingen op grond van genderidentiteit en 
 -expressie.
Met name binnen het verdragsregime van het IVBPR is het ‘inlezen’ van de extra 
beschermingsgronden binnen artikel 20 juridisch zeer relevant, aangezien staten-
partijen onder deze clausule verplicht (in plaats van simpelweg bevoegd) zijn om 
opruiende haatuitingen aan te pakken. Met een dergelijk zwaarwegende opdracht 
neigt het recht op bescherming tegen haatuitingen het pleit te winnen in die zaken 
waarin dit recht op gespannen voet staat met andere rechten, inclusief godsdienst-
vrijheid. Toekomstige zaken moeten uitwijzen welke afweegruimte dit verdrag pre-
cies overlaat.
Dat laatste geldt overigens des te meer voor het EVRM. Hoewel de tekst van dit 
verdrag überhaupt geen haatuitingenverbod kent, lijkt de door het Europese Hof 
ontwikkelde leer van positieve statenverplichtingen met betrekking tot het opstar-
ten van strafrechtelijke onderzoekingen in het geval van homofobe haatuitingen, 
een behoorlijk categorische. Dat wil zeggen, in deze jurisprudentie heeft het Hof 
althans geen voorbehoud geformuleerd in het geval van religieus gemotiveerde 
haatuitingen.

31 Voor wat betreft de lhb-gemeenschap, bijv. EHRM 22 oktober 1981, appl.nr. 7525/76 (Dudgeon/ 
United Kingdom); EHRM 26 oktober 1988, appl.nr. 10581/83 (Norris/Ireland); EHRM 27 septem-
ber 1999, appl.nr. 33985/96 en 33986/96 (Smith and Grady/United Kingdom). Voor wat betreft 
de t+-gemeenschap o.a. EHRM 11 juli 2002, appl.nr. 28957/95 (Christine Goodwin/the United 
Kingdom).
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