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SAMENVATTING  

Aanranding van de eer en de goede naam van personen wordt op verschillende manieren 

bestraft in het Belgische strafrecht. Zo zijn er de bepalingen uit Boek II van het Strafwetboek 

omtrent laster en eerroof die personen in het algemeen beschermen en enkele bijzondere 

strafwetten ter bescherming van specifieke personen, zoals bijvoorbeeld het staatshoofd. Ook 

andere Europese lidstaten erkennen het misdrijf laster tot op de dag van vandaag in hun 

rechtsorde, ook al betreft het een beperking van het recht op vrije meningsuiting. 

In België geniet de Koning van een geprivilegieerde behandeling onder een bijzondere strafwet 

die beledigingen van hem en de koninklijke familie strafbaar stelt. Uit een vergelijking met de 

algemene bepalingen omtrent laster en eerroof blijkt dat dit speciaal regime hem meer 

bescherming biedt. Deze masterscriptie onderzoekt aan de hand van een aantal 

beoordelingscriteria of dergelijke geprivilegieerde behandeling houdbaar is in een 

democratische samenleving. De beoordelingscriteria worden gedestilleerd uit de bespreking van 

verschillende onderwerpen die verband houden met het misdrijf laster in het algemeen.  

Uit de besproken rechtspraak in deze masterscriptie blijkt dat de proportionaliteit van wetgeving 

die laster strafbaar stelt afhangt van het chilling effect ervan op de uitoefening van het recht op 

vrije meningsuiting. Het afschrikwekkend effect van dergelijke wetgeving op de bevolking om 

hun mening te uiten over publieke aangelegenheden uit angst voor sancties is vaak niet 

proportioneel ten opzichte van het wettig doel. Daarnaast blijkt de appreciatiemarge van 

lidstaten inzake beperkingen op de expressievrijheid over aangelegenheden van publiek belang 

uiterst beperkt en bestaat er een Europese en internationale eensgezindheid over een gewenste 

decriminalisering van laster. Ook een verminderde bescherming van het privéleven van publieke 

personen wijst in de richting van een bredere bescherming van de expressievrijheid en dus 

wederom op een beperkte appreciatiemarge. Bovendien vormt het louter bestaan van in onbruik 

geraakte wetgeving die een inbreuk inhoudt op een grondrecht uit het EVRM ook zelf een 

inbreuk op dat grondrecht, ook al is dergelijke wetgeving reeds jaren dode letter.  

Aan de hand van deze beoordelingscriteria kan worden besloten dat de Belgische wetgever de 

geprivilegieerde behandeling van de Koning beter opheft. 
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INLEIDING  

De vrijheid van meningsuiting beroert sinds oudher de pennen van menig perslui. Toch is het ook 

een brandend actueel thema, gelet op de recente gebeurtenissen in Spanje. Deze veroorzaakten een 

stroom aan artikelen waarmee journalisten bewustwording willen creëren bij de bevolking over de 

noodzakelijkheid van de vrijheid van meningsuiting voor het functioneren van een democratie. 

Alleen al in België verschenen op minder dan één jaar tijd drie artikelen over de problematiek in 

Spanje.
1
 Zeer regelmatig wordt de vrijheid van meningsuiting daar echter onderworpen aan 

beperkingen die moeilijk te rechtvaardigen zijn in een hedendaagse democratische rechtsstaat. 

Beperkingen op rechten gewaarborgd in het EVRM zijn weliswaar niet verboden. Wel moeten 

dergelijke beperkingen grondig verantwoord kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n beperking is 

de strafrechtelijke veroordeling van een persoon voor de aanranding van de eer of goede naam van 

een andere persoon. Dergelijke aanranding kan zich voordoen onder de vorm van laster, eerroof, 

maar ook simpele belediging. In deze masterscriptie wordt onderzocht in welke mate de 

strafbaarstelling van beledigingen van staatshoofden een gerechtvaardigde inmenging op het recht 

op vrije meningsuiting inhoudt. Het opzet van deze masterscriptie is het evalueren van de Belgische 

situatie. Daarin speelt de rechtspraak van het EHRM over belediging van staatshoofden en andere 

vertegenwoordigers van de staat een belangrijke rol. Wanneer hierna het woord staatshoofd wordt 

gebruikt in de nationaalrechtelijke context, wordt hiermee de Belgische Koning bedoeld.  

In Deel I zal worden onderzocht of de Belgische Koning meer beschermd wordt tegen beledigingen 

dan een privépersoon, en zo ja, waaruit die grotere bescherming dan wel bestaat.  

In Deel II volgt een antwoord op de vraag of deze al dan niet bredere bescherming verantwoord is 

in een democratie in het licht van de rechtspraak van het Hof, maar ook in het licht van standpunten 

van andere internationale organen. Deze evaluatie zal plaats vinden aan de hand van een aantal 

beoordelingscriteria om tenslotte te eindigen met een duidelijke boodschap aan de Belgische 

wetgever. Aan elk van deze beoordelingscriteria wordt een apart hoofdstuk gewijd om de relevantie 

ervan te verduidelijken, maar ook om een omvattende bespreking ervan mogelijk te maken. Vaak 

zullen evoluties in de rechtspraak of rechtsleer besproken worden vanuit de idee dat inzicht in de 

achterliggende motieven een leidraad kan vormen om toekomstige ontwikkelingen in te schatten. 

Zo worden in hoofdstuk I de voorwaarden voor een beperking op het recht op vrije meningsuiting 

besproken, met in afdeling I de proportionaliteit en in afdeling II de appreciatiemarge van lidstaten 

                                                 
1
 Zie bijlagen A, B, C. 



 

2 

 

ter zake. In hoofdstuk II wordt het vraagstuk naar de gepastheid van criminalisering van laster 

behandeld aan de hand van zowel argumenten van het EHRM als internationale organen. Daarna 

wordt in hoofdstuk III dieper ingegaan op de relatie tussen het recht op privacy onder artikel 8 

EVRM en het recht op vrije meningsuiting onder artikel 10 EVRM. Het recht op privacy behelst 

echter ook het recht op reputatie, hetgeen voor een publiek persoon anders wordt ingevuld dan voor 

een privépersoon. Tenslotte behandelt hoofdstuk IV de problematiek rond in onbruik geraakte of 

verouderde wetgeving. Per aangeraakt onderwerp wordt telkens een terugkoppeling gemaakt naar 

de toestand in België.  
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Deel I: BELEDIGING IN HET BELGISCHE RECHT  

1. INLEIDING – Juridisch kan het begrip belediging geassocieerd worden met de alom bekende 

misdrijven smaad, laster en eerroof. Hoe een belediging concreet bestraft wordt onder het 

Belgisch strafrecht wordt hierna in deel I besproken. 

Eerst een korte duiding over de opbouw het Belgische strafrecht. Het strafrecht kan opgedeeld 

worden in het algemeen strafrecht en het bijzonder strafrecht. Het algemeen strafrecht omvat de 

bepalingen van Boek I Sw. aangevuld met (algemene) complementaire strafwetten die Boek I 

wijzigen of aanvullen. Het bijzonder strafrecht daarentegen bestaat uit de bepalingen van Boek 

II Sw. (ook wel: het bijzonder gedeelte van het Sw. genoemd) in combinatie met de bijzondere 

strafwetten. Bijzondere strafwetten zijn die wetten die niet in het Sw. zijn ingevoegd en waarin 

specifieke gedragingen (handelingen of onthoudingen) strafbaar worden gesteld.
2
  

Hierna volgt een onderzoek naar de bescherming van staatshoofden tegen beledigingen. 

Daarvoor wordt in het bijzonder strafrecht, meer bepaald in Boek II Sw. (het bijzonder gedeelte 

van het Sw.) en in bijzondere strafwetten, op zoek gegaan naar bepalingen die de eer of goede 

naam van een persoon in het algemeen beschermen en bepalingen die de eer of goede naam van 

een specifieke persoon, zoals een staatshoofd, beschermen. De eerste categorie van bepalingen 

ter bescherming van de eer of goede naam van een persoon in het algemeen zal vanaf nu 

aangeduid worden als het algemeen regime en de tweede categorie van bepalingen die de eer of 

goede naam van een specifieke persoon, bijvoorbeeld een staatshoofd, beschermen wordt vanaf 

nu aangeduid als het speciaal regime.  

Zoals hierna zal blijken in hoofdstuk 1 bestaat het algemeen regime uit de bepalingen uit Boek 

II Sw. die de eer of goede naam van een persoon in het algemeen beschermen. (443-450 Sw.) 

Bijgevolg valt ook de Koning hieronder. Voor de Koning en zijn familie bestaat daarnaast ook 

nog een speciaal regime onder een oude Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de 

beledigingen aan de Koning, hierna besproken in hoofdstuk II. Verder zal in hoofdstuk II ook 

een andere bijzondere strafwet van 20 december 1852 inzake beledigingen aan vreemde 

staatshoofden en regeringsleiders besproken worden, ook al is deze reeds opgeheven. Er zal 

worden onderzocht in welke mate de argumentatie die geleid heeft tot de opheffing van deze 

wet van toepassing is op de Wet van 6 april 1847 die wel nog in werking is.  

                                                 
2
 F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Deel I, Antwerpen 

Apeldoorn, Maklu, 2017, 10-11. 
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Tenslotte worden in hoofdstuk III de gelijkenissen en verschillen tussen het algemeen en 

speciaal regime onderzocht. Op basis hiervan zal worden besloten welk regime de Koning de 

grootste bescherming biedt. Indien blijkt dat het speciaal regime hem dezelfde of nier per se 

meer bescherming biedt dan het algemeen regime, dan moet geconcludeerd worden dat het 

bestaan van het speciaal regime louter symbolisch is. Wanneer daarentegen blijkt dat het 

speciaal regime de Koning meer bescherming biedt tegen beledigingen dan het algemeen 

regime, dan luidt de vraag of die geprivilegieerde behandeling van het staatshoofd terecht is in 

een democratische samenleving.  

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN REGIME   

2. INLEIDING –  Zoals hierboven reeds vermeld kent het Belgische Strafwetboek enkele 

bepalingen die de eer of goede naam van een persoon in het algemeen beschermen. Bijgevolg 

valt ook de Koning onder dit algemeen regime. Hierna wordt de bescherming die dit algemeen 

regime biedt besproken. 

AFDELING I. AANRANDING VAN DE EER OF GOEDE NAAM VAN PERSONEN  

3. EER EN GOEDE NAAM – Niet alleen de fysieke integriteit van een individu wordt beschermd, 

ook zijn eer en goede naam. De eer is het gevoel dat een persoon in zichzelf vormt om zijn 

werk, doelstellingen en moraal te beoordelen.
3
 De goede naam duidt eerder op de reputatie van 

een persoon bij derden.
4
 Aanranding van de eer en goede naam van personen dekt de volgende 

misdrijven: laster en eerroof
5
, lasterlijke aangifte

6
, lasterlijke aantijgingen toegestuurd aan een 

persoon tegen zijn ondergeschikte
7
, belediging

8
 en kwaadwillige ruchtbaarmaking

9
. De 

gemeenschappelijke eigenschap van deze misdrijven ligt erin dat zij de integriteit van de 

betrokken persoon schaden. Dit ofwel omdat er niet voldoende informatie of bewijs omtrent de 

waarachtigheid van het beweerde misdrijf voorhanden is, ofwel door de manier waarop de 

aantijgingen geformuleerd of gepubliceerd zijn, ofwel door de relatie tussen de beledigde 

persoon en de persoon die de aantijgingen maakt.
10

  

                                                 
3
 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 268. 

4
 J.-P. DOUCET, La protection pénale de la personne humaine, Marcinelle, Impr. Maison d’Édition, 1979, 201, 203 en 

204. 
5
 Art. 443, 444, 446, 447, 450 and 451 Sw. 

6
 Art. 445, lid 2 Sw.  

7
 Art. 445, lid 3 Sw. 

8
 Art. 448 Sw.  

9
 Art. 449 Sw.  

10
 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 281 ev. 
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§1. Laster en eerroof  

4. GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN – Gemeenschappelijke kenmerken van laster en eerroof 

zijn het kwaadwillig opzet, het bestaan van een aantijging van een bepaald feit dat de eer van 

een persoon kan krenken of hem aan openbare verachting kan blootstellen en de openbaarheid.
11

 

Zonder aantijging van een bepaald feit kan er enkel sprake zijn van een belediging uit artikel 

448 Sw.
12

 Een bepaald feit is een feit dat rechtstreeks of door een tegenbewijs kan bewezen 

worden.
13

  

5. ONDERSCHEID – Het onderscheid tussen laster en eerroof ligt in het feit dat eerroof een 

aantijging is van bepaalde feiten waarvan de wet geen bewijs toelaat, waardoor de aantijging 

steeds strafbaar is ongeacht de echtheid van het feit.
14

 Laster daarentegen is een valse aantijging 

van een bepaald feit waarvan de wet het bewijs toelaat.  

§2. Lasterlijke aangifte  

6. LASTERLIJKE AANGIFTE – De lasterlijke aangifte is een kwaadwillige en spontane aantijging 

aan de overheid in een geschrift van een feit dat een nadeel kan veroorzaken aan diegene die er 

slachtoffer van is.
15

  

§3. Lasterlijke aantijgingen toegestuurd aan een persoon tegen zijn ondergeschikte 

7. LASTERLIJKE AANTIJGINGEN TOEGESTUURD AAN EEN PERSOON TEGEN ZIJN 

ONDERGESCHIKTE – Artikel 445, lid 3 Sw. bevat een bijzondere vorm van laster en eerroof. 

Opdat er van het misdrijf sprake kan zijn moet er echter een hiërarchische verhouding bestaan 

tussen de personen aan wie de aantijgingen zijn toegestuurd en de persoon die erdoor is 

bedoeld.
16

 

§4. Belediging 

8. ONBEPAALD EN VAAG KARAKTER – Een belediging is een aantijging waarbij over de beledigde 

een beoordeling wordt uitgesproken zonder dat hem een bepaald feit ten laste wordt gelegd en 

                                                 
11

 Art. 443 Sw. 
12

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 269. 
13

 Cass. 15 december 1958, Arr.Cass. 1959, 334. 
14

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 272. 
15

 Art. 445, lid 2 Sw.; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 276. 
16

 Art. 445, lid 3 Sw.; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 279. 
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dit in een van de omstandigheden van openbaarheid opgesomd in artikel 444 Sw.
17

 In 

vergelijking met laster en eerroof heeft de aantijging in een belediging een onbepaald en vaag 

karakter.
18

 Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de beledigingen door daden, 

geschriften, prenten of zinnebeelden en de beledigingen door woorden. 

9. SCHRIFTELIJKE BELEDIGING – De belediging door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden 

valt onder artikel 448, lid 1 Sw. op voorwaarde dat de dader handelde met het bijzonder 

kwaadwillig opzet te beledigen in een van de omstandigheden van openbaarheid omschreven in 

artikel 444 Sw.
19

 Bovendien moet de belediging rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn tegen 

een fysieke of morele persoon.
20

 

10. MONDELINGE BELEDIGING – De belediging door woorden viel vroeger onder artikel 561, 7° 

Sw. en kwalificeerde destijds als een overtreding.
21

 De Wet van 17 juni 2004 heeft deze 

overtreding echter opgeheven en thans is ze niet meer strafbaar.
22

 Toch stelt artikel 448, lid 2 

mondelinge beledigingen jegens personen met een openbare hoedanigheid bekleed gelijk met de 

openbare belediging door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden uit artikel 448, lid 1 op 

voorwaarde dat de dader handelde met het bijzonder kwaadwillig opzet te beledigen in een van 

de omstandigheden van openbaarheid omschreven in artikel 444 Sw.
23

 Bovendien moet de  

belediging plaats vinden in de hoedanigheid of wegens de bediening van de beledigde.
24

  

§5. Kwaadwillige ruchtbaarmaking  

11. KWAADWILLIGE RUCHTBAARMAKING – Het feit dat er op het ogenblik van het misdrijf een 

wettelijk bewijs van de ten laste gelegde feiten bestaat, betekent niet noodzakelijk dat de dader 

straffeloos is. Indien echter blijkt dat de beklaagde de tenlastelegging gedaan heeft zonder enige 

reden van openbaar of privaat belang en enkel met het oogmerk om te schaden, kan hij zich 

schuldig maken aan het misdrijf van kwaadwillige ruchtbaarmaking.
25

 

                                                 
17

 Art. 448 Sw. 
18

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 279 
19

 Art. 448, lid 1 Sw.; Gent 24 oktober 1977, RW 1979-80, 1389, noot A. VANDEPLAS. 
20

 Rb. Antwerpen 21 december 2000, RW 2000-01, 1460, noot, AJT 2000-01, 557; Corr. Brugge 18 april 2001, AJT 

2001-02, 75. 
21

 Pol. Eeklo 17 juni 1986, T.Vred. 1987, 87. 
22

 Luik 18 januari 2007, JLMB 2007, 804. 
23

 Bergen 10 januari 2006, JLMB 2006, 604; Brussel 4 april 2007, AM 2009, 172. 
24

 Art. 448, lid 2 Sw. 
25

 Art. 449 Sw.; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 281. 
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§6. Gemeenschappelijke kenmerken 

12. KLACHTVEREISTE – De hierboven opgesomde misdrijven zijn allemaal klachtmisdrijven.
26

 Dit 

veronderstelt dat de persoon tegen wie de aantijging of belediging gericht is bepaald of 

tenminste makkelijk bepaalbaar is.
27

 In het geval dat het slachtoffer een klacht indient, behoudt 

het OM de vrijheid om al dan niet te vervolgen. Wanneer het OM beslist niet te vervolgen kan 

de klager zich nog steeds burgerlijke partij stellen. Wanneer er daarentegen geen klacht wordt 

ingediend, kan het OM niet beslissen om toch te vervolgen.
28

 De klacht vereist geen bijzondere 

formaliteiten.
29

 

13. AARD VAN HET MISDRIJF – Wanneer laster en eerroof plaatsvindt door middel van openbaar 

gemaakte geschriften kan dit een mening vormen en derhalve een persmisdrijf uitmaken dat tot 

de bevoegdheid van het hof van assisen behoort.
30

 Ook de belediging door geschriften kan een 

persmisdrijf uitmaken.
31

 Volgens het Hof van Cassatie bevat een persmisdrijf echter drie 

elementen: de uiting van een strafbare mening in een geschrift dat gedrukt en bekendgemaakt 

is.
32

 Wat betreft de eerste voorwaarde is het onbelangrijk of de mening enige maatschappelijke 

relevantie of gewicht heeft.
33

 Het begrip mening wordt dus niet eng uitgelegd in de zin van een 

politieke, filosofische of wetenschappelijke overtuiging.
34

 Een of andere gedachte volstaat.
35

 

Het verstrekken van een inlichting of meedelen van een feit kan bijgevolg nooit een persmisdrijf 

uitmaken. Het schrijven van een artikel dat schadelijk is voor de eer of goede naam van een 

persoon kan daarentegen wel een persmisdrijf uitmaken waarbij een mening wordt geuit.
36

 Wat 

betreft de tweede voorwaarde van een geschrift, geldt dat naast de drukpers elke andere wijze 

                                                 
26

 Uitgezonderd de lasterlijke aangifte uit art. 445, lid 2 Sw.: Gent 8 november 1969, RW 1972-73, 1041. De 

klachtvereiste geldt wel voor het misdrijf omschreven in art. 445, lid 3 Sw. 
27

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 281. 
28

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 282. 
29

 Cass. 23 april 1877, Pas. 1877, I, 209. 
30

 Cass. 24 januari 1966, Pas. 1966, I, 666; Cass. 7 februari 1995, Arr.Cass. 1995, 144. 
31

 Cass. 25 september 1950, Pas. 1951, I, 12. 
32

  Cass. 10 juli 1871, Pas. 1872, I, 17; B. DELBEKE, “De lange schaduw van de grondwetgever. Perswetgeving en 

persmisdrijven in België 1831-1914”, AM 2010, afl. 5-6, 458-465; G. ROSOUX, “Brèves considérations sur l’obsolète 

notion délit de presse” (noot onder Cass. 7 december 2004), RDPC 2005, 1270-1289. 
33

 Cass. 6 maart 2012, Arr.Cass. 2012, afl. 3, 558, concl. M. DE SWAEF, APT 2012, afl. 2, 491, AM 2012, afl. 2-3, 253, 

noot D. VOORHOOF, Juristenkrant 2012, afl. 246, 4, NJW 2012, afl. 262, 341, noot E. BREWAEYS, NC 2012, afl. 3, 

223, Pas. 2012, afl. 3, 527, concl. M. DE SWAEF, RABG 2012, afl. 13, 877, concl. M. DE SWAEF, RDTI 2013, afl. 

50, 82, noot R. DEBILIO, RW 2012-13, afl. 4, 144; D. VOORHOOF, “Is de publicatie van een strafbare meningsuiting 

via internet een drukpersmisdrijf?” (noot onder Corr. Bergen 13 februari 2007), AM 2007, afl. 1-2, 178; D. 

VOORHOOF, “Weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers”, Juristenkrant 2012, afl. 246, 4-5; D. VOORHOOF, 

“De notie drukpersmisdrijf van de 19de naar de 21ste eeuw: internetmedia, weblogs en websites zijn ook drukpers!” 

(noot onder Gent 14 juni 2011 en Cass. 6 maart 2012), AM 2012, afl. 2-3, 254-259. 
34

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 282. 
35

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 282. 
36

  Cass. 29 januari 2013, AM 2014, afl. 2, 133, noot E. CRUYSMANS; Brussel 10 maart 2004, RW 2005-2006, noot C. 

IDODOM. 
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van reproductie van geschriften of combinatie van beelden en tekst via een gelijkaardig procedé, 

inclusief internet daaronder begrepen moet worden.
37

 Wanneer de belediging plaatsvindt door 

woorden houdt dit bijgevolg geen persmisdrijf in, maar een gemeenrechtelijk misdrijf dat tot de 

bevoegdheid van de correctionele rechtbank behoort.
38

 Wat tenslotte de laatste voorwaarde van 

bekendmaking betreft, geldt dat er ruchtbaarheid of openbaarheid van de meningsuiting door 

reële verspreiding moet plaats gevonden hebben.
39

  

AFDELING II. TUSSENBESLUIT  

14. BESCHERMING VAN DE KONING – Aangezien het hierboven beschreven beschermingskader 

bestaat ten voordele van personen in het algemeen wordt ook de Koning erdoor beschermd 

tegen aanranding van zijn eer of goede naam. Zoals hierboven gebleken kan deze aanranding 

verschillende vormen aannemen, maar de wetgever koos ervoor in de bijzondere strafwet van 6 

april 1847 enkel beledigingen aan de Koning strafbaar te stellen. Dit speciaal regime wordt 

hierna besproken. 

HOOFDSTUK II. SPECIAAL REGIME VOOR BELEDIGING VAN STAATSHOOFDEN 

15. INLEIDING – De Belgische wetgever werkte door middel van bijzondere strafwetten een 

speciaal regime uit voor de bescherming van staatshoofden tegen beledigingen. Oorspronkelijk 

bestond dergelijk speciaal regime zowel voor het eigen staatshoofd als voor vreemde 

staatshoofden en regeringsleiders. Het speciaal regime ter bescherming van het eigen 

staatshoofd in de Wet van 6 april 1847 bestaat nog steeds, maar het speciaal regime ter 

bescherming van vreemde staatshoofden en regeringsleiders in de Wet van 20 december 1852 

werd opgeheven. Beiden worden respectievelijk besproken in afdeling I en afdeling II.  

                                                 
37

 Cass. 25 oktober 1909, Pas. 1909, I, 416; Cass. 6 maart 2012, Arr.Cass. 2012, afl. 3, 558, concl. M. DE SWAEF, 

APT 2012, afl. 2, 491, AM 2012, afl. 2-3, 253, noot D. VOORHOOF, Juristenkrant 2012, afl. 246, 4, NJW 2012, afl. 

262, 341, noot E. BREWAEYS, NC 2012, afl. 3, 223, Pas. 2012, afl. 3, 527, concl. M. DE SWAEF, RABG 2012, afl. 

13, 877, concl. M. DE SWAEF, RDTI 2013, afl. 50, 82, noot R. DEBILIO en RW 2012-13, afl. 4, 144; Brussel 17 maart 

2010, NJW 2010, 591; E. FRANCIS, “Bedenkingen bij de ‘correctionalisering’ van racistisch geïnspireerde 

drukpersmisdrijven”, RW 1999-2000, 377-394; S. MAMPAEY en E. WERKERS, “Drukpersmisdrijven in de digitale 

informatiemaatschappij: tijd om te bezinnen over de toekomst van artikel 25 Gw.”, AM 2010, 147-160; Q. VAN ENIS, 

“Le délit de presse sur internet: la cohérence et rien de plus?” (noot onder Bergen 14 mei 2008), JT 2009, 48-50.  
38

 Cass. 11 december1979, Arr. Cass. 1979-80, 452 en RW 1979-80, 2691. 
39

 Cass. 10 juli 1871, Pas. 1872, I, 17. 
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AFDELING I. BELEDIGING VAN DE KONING EN DE KONINKLIJKE FAMILIE  

§1. Ontstaansgeschiedenis  

16. DECREET 20 JULI 1831 – De eerste levensjaren van België als een onafhankelijke staat worden 

gekenmerkt door voortdurende ophef veroorzaakt door twee revolutionaire minderheden: de 

orangisten en de republikeinen, die elk hun pijlen hadden gericht op de jonge Belgische 

monarchie
40

. Dit dreef de jonge Belgische wetgever tot het maken van bijzondere wetten ter 

bescherming van het vorstenhuis. Zo kwam er op 20 juli 1831 reeds het decreet over de pers, 

met artikel 3 dat “al wie hetzij het grondwettelijk gezag van de Koning, hetzij de 

onschendbaarheid van zijn persoon, hetzij de grondwettelijke rechten van zijn stamhuis … 

kwaadwillig en in het openbaar aanrandt” strafrechtelijk sanctioneert.
41

 De toenmalige minister 

van Justitie verantwoorde de vereiste kwaadwilligheid door te stellen dat wanneer dergelijke 

voorwaarde niet in het decreet opgenomen zou worden, door een strikte interpretatie elke 

discussie over de rechten van de Kroon verhinderd zou kunnen worden, wat niet de bedoeling 

van de wetgever was.
42

 In een democratie is het immers van belang dat er vrij kan 

gediscussieerd worden over de regeringsvorm.
43

 Opvallend is dat de wetgever twee maal de 

term grondwettelijk gebruikt. Hiermee lijkt hij volgens sommige auteurs te willen aantonen dat 

enkel het grondwettelijk statuut van de Koning en zijn familie wordt beschermd en dat elke 

kritiek tegen ongrondwettig optreden van de vorst ongestraft moet blijven.
44

 Bovendien betreft 

het misdrijf een politiek misdrijf, waarvoor het hof van assisen bevoegd is.
45

 Tenslotte is er geen 

klacht vereist om tot de vervolging over te gaan.
46

 De vervolgingen ingesteld op basis van 

artikel 3 van het Decreet van 20 juli 1931 zijn schaars en op heden is het artikel zo goed als 

volledig in onbruik geraakt, ook al is het niet volledig opgeheven. De gedeeltelijke opheffing 

kwam er slechts met de invoering van artikel 9 van de wet van 6 april 1847.
47

 Al snel bleek dat 

het decreet geen afdoende basis vormde voor veroordelingen van bepaalde pers die bikkelharde 

kritiek bleef leveren op het Belgische koningshuis, waarop een wetsontwerp tot wijziging van 

                                                 
40

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 449. 
41

 Decreet op de drukpers van 20 juli 1831, BS 22 juli 1831. 
42

 Parl.St. Kamer 1846-47, nr. 1257; C. LAURENT, Études sur les délits de presse, Brussel, Larcier, 1871, 179; H. 

SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce décret, I, 

Brussel, Larcier, 1881, 405-406. 
43

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 449. 
44

 E. HUYTTENS, Discussions du congrès national de Belgique 1830-1831, III, Brussel, Wahlen, 1844, 593 en 606; H. 

SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce décret, I, 

Brussel, Larcier, 1881, 389-390. 
45

 Art. 18 Decreet op de drukpers van 20 juli 1831, BS 22 juli 1831; Cass. 13 december 1832, Pas. 1833, I, 3, concl. A. 

DEFACQZ; E. HUYTTENS, Discussions du congrès national de Belgique 1830-1831, I, Brussel, Wahlen, 1844, 389. 
46

 Art. 10 Decreet op de drukpers van 20 juli 1831, BS 22 juli 1831. 
47

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 450. 
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het decreet van 20 juli 1831 volgde.
48

 Op 6 april 1847 werd uiteindelijk de wet tot bestraffing 

van beledigingen aan de Koning afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.
49

 

§2. Delictsomschrijving  

17. VERGAANDE BESCHERMING – De Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van beledigingen aan de 

Koning beschermt de Koning op een vergaande manier. De verantwoording hiervoor ligt in de 

grondwettelijke beginselen van onschendbaarheid en onverantwoordelijkheid van het 

staatshoofd. Deze houden in dat de Koning zich niet persoonlijk kan verdedigen tegen aanvallen 

en dat zijn ministers verantwoordelijk zijn voor zijn daden.
50

  

18. PERSOON EN FAMILIE – De wet beschermt niet zozeer het grondwettelijke statuut van de 

Koning tegen beledigingen, maar eerder zijn persoon en familie.
51

 Dit betekent dat noch 

beledigingen van het koningschap of de monarchie als staatsvorm strafbaar zijn, noch het 

promoten van een republikeinse staatsstructuur, zolang daarbij de persoon van de Koning of zijn 

familie niet beledigd wordt.
52

 Bovendien valt kritiek op daden van de Koning waarvoor zijn 

ministers verantwoordelijk zijn niet onder de definitie van belediging van de Koning. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de Koning zijn troonrede voorleest.
53

 Het beledigen van de 

familie van de Koning is dan weer wel strafbaar, maar wie als lid van de koninklijke familie 

beschouwd wordt is een feitenkwestie die de rechter of de jury beoordeelt.
54

 Opvallend is dat 

artikel 103 Sw. een opsomming bevat van leden van de koninklijke familie voor wat betreft het 

misdrijf aanslag tegen de koninklijke familie.
55

 Deze opsomming wordt niet herhaald bij het 

misdrijf beledigingen van de Koning en zijn familie. De reden voor deze afwezigheid is 

onbekend, maar artikel 103 Sw. kan als leidraad dienen voor de rechter of jury inzake de 

betreffende beslissing. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dan weer dat personen die als 

                                                 
48

 Assisen Brabant 10 februari 1847, BJ 1847, 184 en 202; J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 450. 
49

 Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van beledigingen aan de Koning, BS 8 april 1847. 
50

 Parl.St. Kamer, 1846-47, nr. 857; Cass. 26 november 1877, Pas. 1878, I, 19, concl. MERLOT; G. BELTJENS, 

Encyclopédie du droit criminel Belge, I, Le Code penal et les lois pénales speciales, Brussel, Bruylant, 1901, 73; K. 

RIMANQUE, Preadvies. Aantasting van eer en goede naam in het Belgisch Staatsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1972, 

26; H. SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce 

décret, I, Brussel, Larcier, 1881, 373. 
51

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 450. 
52

 F. PERIN, Cours de droit constitutionnel, I :Les libertés publiques, Luik, Presses Universitaires de Liège, 1985, 79-

80; P. POIRIER, Code de la presse et de l’imprimerie, Brussel, Larcier, 1945, 320. 
53

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 451. 
54

 Parl.St. Kamer 1846-47, nr. 1305-1306, Pasin. 1847, 178; C. LAURENT, Études sur les délits de presse, Brussel, 

Larcier, 1871, 189; H. SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois 

complétives de ce décret, I, Brussel, Larcier, 1881, 398. 
55

 J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, II, Antwerpen, Maklu, 1991, 451. 
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lid van de koninklijke familie beschouwd worden diegenen zijn die niet beledigd kunnen 

worden zonder dat de koning eronder lijdt.
56

 Tenslotte is ook de overleden Koning lid van de 

koninklijke familie.
57

 

19. GEEN KWAADWILLIGHEID VEREIST – Anders dan het Decreet van 20 juli 1831 vereist de Wet 

van 6 april 1847 niet langer dat de belediging kwaadwillig gebeurt.
58

 Elke belediging van de 

persoon van de Koning of zijn familie, met welk opzet ook gemaakt, is strafbaar.
59

 Bijzonder 

opzet is dus niet vereist. Algemeen opzet daarentegen wel, namelijk het bewustzijn dat men 

beledigt, ongeacht het motief dat aan de grondslag van de belediging ligt.
60

  

20. GEEN KLACHTVEREISTE – Voor de vervolging van beledigingen van de Koning is geen klacht 

vereist, waardoor deze ambtshalve kan worden ingesteld door het OM.
61

 Ook het misdrijf van 

beledigingen van de leden van de koninklijke familie kan ambtshalve worden vervolgd.
62

 

21. AARD VAN HET MISDRIJF – Belediging van de Koning of de koninklijke familie kan een politiek 

misdrijf uitmaken of wanneer de belediging geschiedt door geschriften kan het ook een 

persmisdrijf uitmaken, mits weliswaar ook aan de andere voorwaarden voldaan is (rn. 13).
63

 

Beiden behoren tot de bevoegdheid van het hof van assisen.
64

 De toen heersende politieke 

meerderheid was het eens over een ruime interpretatie van het begrip mening, waardoor ook 

beledigingen meningen uitmaken.
65

 Wanneer een belediging noch als politiek misdrijf, noch als 

                                                 
56

 Parl.St. Kamer 1847, Pasin. 1847, 181; P. POIRIER, Code de la presse et de l’imprimerie, Brussel, Larcier, 1945, 

321; H. SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce 

décret, I, Brussel, Larcier, 1881, 399. 
57

 P. POIRIER, Code de la presse et de l’imprimerie, Brussel, Larcier, 1945, 320; H. SCHUERMANS, Code de la 

presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce décret, I, Brussel, Larcier, 1881, 398. 
58

 Parl.St. Kamer, 1846-47, nrs. 857, 1257, 1161 en 1269; Verslag VAN CUTSEM, Pasin. 1847, 178; G. BELTJENS, 

Encyclopédie du droit criminel Belge, I, Le Code penal et les lois pénales speciales, Brussel, Bruylant, 1901, 873 ; H. 

SCHUERMANS, Code de la presse. Commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de ce décret, I, 

Brussel, Larcier, 1881, 405. 
59

 Parl.St. Kamer 1846-47, nr. 1257. 
60

 C. LAURENT, Études sur les délits de presse, Brussel, Larcier, 1871, 185. 
61

 Art. 8 Wet 6 april 1847. 
62

 Cass. 26 november 1877, Pas. 1878, I, 18, concl. MERLOT; Brussel 8 december 1848, Pas. 1849, II, 342; Corr. Gent 

9 oktober 1877, Pas. 1877, 326. 
63

 Cass. 25 september 1950, Pas. 1951, I, 12. 
64

 Art. 4 Wet 6 april 1847; Cass. 26 november 1877, Pas. 1878, I, 18, concl. MERLOT; Cass. 15 juli 1888, Pand.pér. 

1890, nr. 49; Gent 22 oktober 1877, Pas. 1877, II, 406; Rb. Gent 9 oktober 1877, Pas. 1877, III, 326; G. BELTJENS, 

Encyclopédie du droit criminel Belge, I, Le Code penal et les lois pénales speciales, Brussel, Bruylant, 1901, 874; J.J. 

HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, I, Gent, Hoste, 1879, 255, nr. 350; P. POIRIER, Code de la presse et 

de l’imprimerie, Brussel, Larcier, 1945, 322; R. VANDEPUTTE, “Het begrip van het politiek misdrijf in het Belgisch 

recht”, RW 1932, 425-430 ; G. WAILLEZ, L’infraction politique en droit positif belge, Leuven, Vander, 1970, 30 en 

99-102. 
65

 Parl.St. Kamer 1846-47, nrs. 1267 en 1428; Corr. Hoei 30 januari 1981, JT 1981, 290. 
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persmisdrijf kwalificeert, is het een gemeenrechtelijk misdrijf dat tot de bevoegdheid van de 

correctionele rechtbank behoort.
66

 

§3. Concrete toepassing  

22. ZELDZAAM – Effectieve vervolgingen voor beledigingen van de persoon van de Koning of 

leden van de koninklijke familie zijn echter tot op heden heel erg zeldzaam.
67

 Vervolgingen 

werden reeds snel inopportuun geacht door het feit dat beledigingen alleen nog maar meer 

aandacht krijgen door een openbare vervolging en een jury steeds onberekenbaar is.
68

 

Bovendien groeide het besef dat ook de persoon van de Koning voorwerp van discussie moet 

kunnen zijn in een democratie.
69

  

AFDELING II. BELEDIGING VAN VREEMDE STAATSHOOFDEN EN 

REGERINGSLEIDERS  

§1. Ontstaansgeschiedenis  

23. DE WET FAIDER – Tengevolge van de Franse coup van 2 december 1851 in Frankrijk, waarbij 

Napoleon III het Franse parlement ontbond en na een volksraadpleging zijn presidentiële 

termijn verlengde, vluchtten heel wat van zijn opposanten naar België.
70

 Van hieruit voerden zij 

oppositie tegen zijn steeds autocratischer wordende regime, waarbij ze de persoon van 

Napoleon heftig bekritiseerden en aanvielen.
71

 Het duurde niet lang vooraleer Napoleon III, via 

de Franse ambassade in Brussel, de Belgische regering onder druk zette om een einde te maken 

aan deze praktijken.
72

 België reageerde door enkele vervolgingen te starten voor de Belgische 

hoven van assisen op basis van een wet daterend uit 1816.
73

 Deze bleek echter ontoereikend te 

zijn aangezien elke vervolging tot een vrijspraak leidde. Opnieuw oefende Napoleon III druk uit 

op België en dit leidde uiteindelijk tot de Wet van 20 december 1852 (Wet Faider, genoemd 

naar de toenmalige minister van Justitie) die stelt dat “eenieder die schriften, drukwerken, 
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prenten of zinnebeelden die aangeslagen zijn, ronddeelt, verkoopt, te koop stelt of voor de ogen 

van het publiek ten toon stelt, zich schuldig maakt aan belediging van de persoon van vorsten of 

hoofden van vreemde staatsbesturen of hun gezag kwaadwillig aanrandt” en dus strafbaar is.
74

 

Bovendien bepaalt de wet dat een persoon slechts vervolgd kan worden na een officiële 

schriftelijke klacht van het beledigde staatshoofd.
75

 

24. DE WET TESCH – Ondanks het bestaan van de Wet Faider bleven Franse opposanten doorgaan 

met kritiek leveren op het regime van Napoleon III van op Belgisch grondgebied.
76

 

Vervolgingen in België bleven echter uit omdat de Franse regering weigerde de officiële 

schriftelijke klachtenprocedure te volgen. De Franse regering was daarentegen voorstander van 

een systeem van ambtshalve vervolging en oefende opnieuw druk uit op de Belgische regering 

om de Wet Faider te wijzigen. Uiteindelijk werd op 12 maart 1858 de Wet betreffende misdaden 

en wanbedrijven die afbreuk doen aan de internationale betrekkingen afgekondigd (Wet Tesch, 

genoemd naar de toenmalige minister van Justitie).
77

 De opvallendste wijziging betrof het feit 

dat vervolging bij belediging van een vreemd staatshoofd voortaan ambtshalve zou geschieden 

in plaats van na een officiële schriftelijke klacht. Zo kreeg de Franse regering haar zin, maar 

weliswaar verzocht minister van Justitie Tesch de procureurs-generaal slechts ambtshalve tot 

vervolging over te gaan na overleg met de regering, in de hoop enige controle te kunnen 

bewaren op het vervolgingsbeleid. Bovendien stelde de Wet Tesch enkele nieuwe beperkingen 

aan de vrije meningsuiting door nieuwe strafbaarstellingen in te voeren.
78

 

§2. Delictsomschrijving 

25. OVERLAPPING – De delictsomschrijving in de Wet van 20 december 1852 betreffende het 

beledigen van vreemde staatshoofden beantwoordt vrijwel volledig aan deze in de Wet van 6 

april 1847 betreffende het beledigen van het Belgische staatshoofd.
79

 De eerstgenoemde stelt het 

beledigen van de persoon van vorsten of hoofden van vreemde staatsbesturen strafbaar en de 

kwaadwillige aanranding van hun gezag.
80
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26. OPENBAAR – Opdat een belediging of aanranding van het gezag strafbaar zou zijn, moet zij in 

het openbaar plaats gevonden hebben. De wet bepaalt zelf de strafbare vormen van 

openbaarheid.
81

 Het misdrijf kan zowel een persmisdrijf als een politiek misdrijf zijn.
82

 

27. BELEDIGING VAN DE PERSOON –  Ondanks de onduidelijke afbakening van het begrip 

belediging van de persoon biedt de parlementaire voorbereiding toch enige verduidelijking.
83

 

Hieruit blijkt dat enkel de voldoende serieuze en zwaarwichtige beledigingen tegen de persoon 

van een vreemde vorst of hoofd van vreemd staatsbestuur strafbaar zijn.
84

 Bovendien verklaarde 

de toenmalige minister van Justitie dat de wet in geen geval de vrije discussie, kritiek of strenge 

beoordeling van een buitenlands beleid strafbaar wil stellen.
85

 Opvallend is dat de wetgever de 

vereiste van kwaadwilligheid niet stelt bij het beledigen van een vreemd staatshoofd, maar wel 

bij de aanranding van gezag van een vreemd staatshoofd. Sommige auteurs menen dat dit 

bijzonder opzet ook aanwezig moet zijn bij een belediging opdat deze strafbaar zou kunnen 

zijn.
86

 Dit zou betekenen dat een belediging enkel strafbaar is wanneer de auteur zich ervan 

bewust is dat zijn uitspraak beledigend is en de bedoeling heeft om te beledigen.
87

 

28. AANRANDING VAN GEZAG – Het begrip aanranding van gezag van vorsten of hoofden van 

vreemde staatsbesturen is zo mogelijk nog vager. In ieder geval had de wetgever, net zoals bij 

het misdrijf beledigen van een vreemd staatshoofd, niet de bedoeling de vrije discussie of kritiek 

op een buitenlands beleid in te perken.
88

 Bovendien heeft de wetgever expliciet de vereiste van 

kwaadwilligheid ingeschreven in de wet, waardoor enkel de aanrandingen met een misdadig 

opzet strafbaar zijn.
89

  

§3. Concrete toepassing  

29. EXTERNE DRUK – Vervolgingen in België wegens beledigingen van vreemde staatshoofden 

werden vooral ingegeven door de wens van een vreemde regering om tot vervolging over te 
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gaan. Onder druk van deze conservatieve mogendheden - zowel Frankrijk, als Oostenrijk, 

Rusland en Pruisen - reageerde België, ook al werd deze reactie vooral ingegeven door de 

bezorgdheid over de bescherming van de politieke, economische of andere belangen van de 

Belgische staat of zijn burgers.
90

 Waar deze strafwetgeving in de 19
e
 eeuw nog leidde tot enkele 

veroordelingen werd in de 20
e
 eeuw geen enkele belediging van een vreemd staatshoofd nog 

voor het hof van assisen gebracht. 

30. ANDERE MIDDELEN? – Wanneer een regering afstand wenst te doen van beledigingen geuit 

door haar burgers om het beledigde vreemde staatshoofd te overtuigen van haar goede wil, kan 

zij een strafvervolging instellen op basis van de wetten Faider en Tesch. Weliswaar zijn er ook 

minder vergaande manieren om de geschonden relaties met het beledigde staatshoofd te 

herstellen, zo kan de regering zich bijvoorbeeld distantiëren van de belediging of deze 

betreuren.
91

 Deze laatst optie lijkt geschikter in een democratische samenleving, aangezien de 

wetten Tesch en Faider ongetwijfeld een beperking inhouden op de vrijheid van 

meningsuiting.
92

 

§4. Opheffing  

31. IMPACT ARREST COLOMBANI OP WET FAIDER – De impact van het arrest Colombani/Frankrijk 

(zie verder rn. 92) op de Belgische Wet van 20 december 1852 tot bestraffing van de 

beledigingen aan de hoofden van vreemde staatsbesturen (Wet Faider) bleef niet uit. In 

Colombani noemde het Hof de specifieke bescherming van vreemde staatshoofden echter een 

ongeoorloofd privilege dat niet verantwoord is in een democratische samenleving.
93

 Enkele 

jaren na het arrest vaardigde de Belgische wetgever de Wet van 13 februari 2005 houdende 

administratieve vereenvoudiging uit die de Wet Faider ophief.
94

 Desgevallend genieten 

buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders geen bijzondere bescherming meer in België, zij 

kunnen zich echter wel nog steeds beroepen op de gemeenrechtelijke bepalingen inzake laster, 
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eerroof en belediging (het algemeen regime) en op artikel 1382 BW, weliswaar binnen de 

grenzen van artikel 10 EVRM.
95

 

AFDELING III. TUSSENBESLUIT  

32. ENKEL EIGEN STAATSHOOFD BESCHERMD – Gelet op de opheffing van de Wet van 20 

december 1852 door de Wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging 

bestaat er in België geen speciaal regime ter bescherming van vreemde staatshoofden meer. 

Daarentegen geniet de Belgische Koning nog steeds een geprivilegieerde behandeling onder de 

Wet van 6 april 1847. Waarin deze bescherming verschilt van de bescherming die het algemeen 

regime hem biedt, wordt hierna in Hoofdstuk III besproken.  

HOOFDSTUK III. VERGELIJKING ALGEMEEN EN SPECIAAL REGIME  

33. INLEIDING – Uit de vorige twee hoofdstukken werd duidelijk dat de Koning zowel beschermd 

wordt tegen beledigingen onder een algemeen regime (443-450 Sw.) als onder een speciaal 

regime (Wet van 6 april 1847). In afdeling I wordt onderzocht waarin de artikelen 443-450 Sw. 

verschillen van de Wet van 6 april 1847 en welk van beide regimes de Koning nu de meeste 

bescherming biedt. Luidt het besluit dat het speciaal regime hem niet bepaald meer beschermt 

dan het algemeen regime, dan is deze geprivilegieerde behandeling louter symbolisch. Luidt het 

besluit daarentegen dat het speciaal regime de Koning wel degelijk beter beschermt, dan leidt 

dit op zijn beurt tot een andere vraag, namelijk of deze geprivilegieerde behandeling nog op zijn 

plaats is in een democratische samenleving. Vervolgens wordt in afdeling II de Belgische kritiek 

op het bestaan van een speciaal regime ter bescherming van de Koning besproken. Dit als 

voorbereiding op deel II waarin de houdbaarheid van de Wet van 6 april 1847 in een 

hedendaagse democratische rechtsstaat zal worden geëvalueerd aan de hand van verschillende 

beoordelingscriteria. 

AFDELING I. WELK REGIME BIEDT KONING MEESTE BESCHERMING?  

34. BIJZONDER OPZET – Belediging uit artikel 448 Sw. vereist een bijzonder kwaadwillig opzet om 

te beledigen in een van de omstandigheden van openbaarheid omschreven in artikel 444 Sw. 

Belediging uit de Wet van 6 april 1847 daarentegen vereist geen bijzonder kwaadwillig opzet. 

Het is voldoende dat er een algemeen opzet aanwezig is, namelijk het bewustzijn dat men 

beledigt, ongeacht het motief dat aan de grondslag van de belediging ligt. Bijgevolg zijn de 
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voorwaarden voor strafbaarheid van een belediging van de Koning minder streng in de Wet van 

6 april 1847 dan in artikel 448 Sw.  

35. KLACHTVEREISTE – Belediging uit artikel 448 Sw. is een klachtmisdrijf. Bijgevolg kan het OM 

niet vervolgen zonder de indiening van een klacht. Belediging onder de Wet van 6 april 1847 

daarentegen vereist geen klacht, waardoor het OM ambtshalve kan vervolgen. De drempel om 

tot vervolging van een belediging van de Koning over te gaan ligt dus lager bij de Wet van 6 

april 1847 dan bij artikel 448 Sw. 

36. STRAFMAAT – Bij gebrek aan duidelijke criteria om de zwaarte van straffen te vergelijken doen 

F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN een voorstel voor een algemeen systeem ter vergelijking 

van de relatieve zwaarte van straffen.
96

 Startpunt is de volgende volgorde naar aflopende 

zwaarheid: vrijheidsstraf, straf onder elektronisch toezicht, werkstraf, autonome probatiestraf, 

geldboete.
97

 Wanneer alle te vergelijken misdrijven worden bestraft met vrijheidsstraffen, is de 

maximumduur beslissend.
98

 Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt naar de aard van de 

straf, zo is bijvoorbeeld 30 jaar gevangenisstraf (correctioneel) strenger dan 20 jaar opsluiting 

(crimineel).
99

 Zowel de belediging uit artikel 448 Sw. als de belediging uit de Wet van 6 april 

1847 wordt bestraft met een gevangenisstraf (hoofdstraf) en een geldboete (bijkomende straf). 

Het eerste criterium ter vergelijking is het maximum van de hoofdstraf. Voor belediging uit 

artikel 448 Sw., ongeacht schriftelijk of mondeling, bedraagt de maximumstraf twee maanden. 

De maximumstraf onder de Wet van 6 april 1847 voor belediging van de Koning bedraagt drie 

jaar en in geval van belediging van een lid van de koninklijke familie twee jaar. De 

maximumstraffen voor belediging onder de Wet van 6 april 1847 zijn dus opmerkelijk zwaarder 

dan die voor belediging uit artikel 448 Sw.  

37. CONCLUSIE: SPECIAAL REGIME BIEDT MEER BESCHERMING – Gelet op de afwezigheid van de 

vereiste van een bijzonder kwaadwillig opzet en de afwezigheid van een klachtvereiste riskeert 

een persoon die de Koning beledigt sneller veroordeeld te worden op basis van de Wet van 6 

april 1847 dan op basis van artikel 448 Sw. Bovendien riskeert hij ook zwaardere straffen. Het 

speciaal regime biedt de Koning dus wel degelijk meer bescherming dan het algemeen regime 
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en is bijgevolg niet louter symbolisch. Hierna wordt in afdeling II de Belgische kritiek op deze 

geprivilegieerde behandeling van de Koning besproken.  

AFDELING II. BELGISCHE KRITIEK OP DE WET VAN 6 APRIL 1847 

38. VEROUDERDE VISIE – Het feit dat dergelijke gedateerde wetgeving in België nog in werking is 

werd reeds meermaals aangeklaagd. Zo dienden de N-VA Kamerleden VAN VAERENBERGH en 

FRANCKEN reeds een wetsvoorstel in tot afschaffing van het misdrijf van majesteitsschennis 

“wegens niet verdedigbaar dat een niet-verkozen staatshoofd geprivilegieerde wetten krijgt die 

enkel hem en zijn familie beschermen.”
100

 Bovendien ademt deze wet de verouderde visie van 

het Ancien Régime uit, toen staatshoofden, koningen en keizers, hertogen en prinsen en hun 

familie beschermd werden tegen majesteitsschennis.
101

 In die tijd werd de eer en goede naam 

van gewone mensen amper beschermd. Een ware ommekeer kwam er in de 19
e
, maar vooral in 

de loop van de 20
e
 eeuw, toen steeds meer van publieke personen vereist werd dat ze tegen een 

stevige portie kritiek en satire opgewassen zijn, terwijl het juist de gewone mensen zijn die 

beschermd moeten worden tegen laster en eerroof tegen hun persoon.
102

 “Daarenboven bestaan 

er in het Belgische Strafwetboek voldoende bepalingen die de eer en goede naam van personen 

helpen beschermen tegen lasterlijke of beledigende uitspraken”, meent N-VA Kamerlid VAN 

VAERENBERGH.  

39. WAAROM WERD DE WET FAIDER (INZAKE BELEDIGING VAN VREEMDE STAATSHOOFDEN) WEL 

OPGEHEVEN EN DE WET VAN 6 APRIL 1847 (INZAKE BELEDIGING VAN EIGEN STAATSHOOFD) 

NIET?  – Zoals hierboven reeds bleek was de Wet Faider inzake beledigingen aan vreemde 

staatshoofden en regeringsleiders geen groot lot beschoren. De betreffende wet werd echter 

opgeheven door de Wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging en dit 

naar aanleiding van het arrest Colombani van het EHRM. (zie rn. 90) Opmerkelijk is echter dat 

de wetgever de Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van beledigingen gericht aan de eigen, 

Belgische Koning niet ineens ook heeft afgeschaft.
103

 N-VA Kamerleden VAN VAERENBERGH 

en FRANCKEN halen deze dualiteit aan als “een opmerkelijke vergetelheid van de Belgische 

wetgever die de wet op het beledigen van buitenlandse staatshoofden wél afschafte, maar die 
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voor het eigen, binnenlands staatshoofd niet.”
104

 Alleen de Belgische Koning geniet met andere 

woorden nog van een geprivilegieerde behandeling, wat uitermate opmerkelijk is in het licht van 

de rechtspraak van het EHRM die in het arrest Colombani benadrukt dat dergelijk privilege voor 

koningen, presidenten of andere vertegenwoordigers van nationale staten niet meer op zijn 

plaats is in een hedendaagse democratische rechtsstaat.
105

 Is het dan nog verantwoord dat 

dergelijk privilege blijft bestaan voor eigen staatshoofden terwijl het voor vreemde 

staatshoofden onaanvaardbaar is?  

AFDELING III. TUSSENBESLUIT  

40. DRINGENDE SOCIALE BEHOEFTE? – Het is hoog tijd dat de Belgische wetgever de Wet van 6 

april 1847 tot bestraffing van beledigingen aan de Koning in vraag stelt en onderzoekt of deze 

een geoorloofde inmenging in het recht op vrije meningsuiting inhoudt. In het bijzonder dient 

aandacht te worden besteed aan de vraag of de inmenging beantwoordt aan een dringende 

sociale behoefte. Gelet op het arrest Colombani, waar het Hof stelt dat de inmenging in het recht 

op vrije meningsuiting ter bescherming van een vreemd staatshoofd niet meer op zijn plaats is in 

een hedendaagse democratische rechtsstaat, lijkt het moeilijk te verantwoorden dat een 

inmenging ter bescherming van het eigen staatshoofd dat wel nog is. Bovendien vormt de Wet 

van 6 april 1847 een grotere beperking op het recht op vrije meningsuiting dan het algemeen 

regime onder de artikelen 443-450 Sw. Dit komt doordat onder het speciaal regime sneller tot 

strafbaarheid kan worden besloten, sneller tot vervolging kan worden overgegaan en strengere 

straffen kunnen worden uitgesproken dan onder het algemeen regime. Bijgevolg zou de 

Belgische wetgever er goed aan doen om ook de Wet van 6 april 1847 op te heffen en de 

gevolgen van het arrest Colombani niet enkel te beperken tot de wetgeving inzake beledigingen 

van vreemde staatshoofden, maar daarentegen uit te breiden tot de wetgeving inzake 

beledigingen van het eigen staatshoofd. Een verdere ongelijke behandeling tussen het eigen 

staatshoofd en vreemde staatshoofden is niet langer wenselijk. Andere criteria ter beoordeling 

van de houdbaarheid van deze wet komen aan bod in deel II.  
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DEEL II: LASTER EN DE VRIJHEID VAN 

MENINGSUITING  

41. INLEIDING – In deel II zal worden onderzocht of de Wet van 6 april 1847 die voorziet in een 

geprivilegieerde behandeling van de Koning en de koninklijke familie houdbaar is in het licht 

van het recht op vrijheid van meningsuiting onder artikel 10 EVRM. Hierna zal het begrip laster 

gebruikt worden als algemene term ter aanduiding van elke aanranding van de eer of goede 

naam van een persoon, waaronder ook begrepen beledigingen.  

Veroordelingen wegens laster uitgesproken kunnen een schending van artikel 10 EVRM 

uitmaken. Weliswaar voorziet artikel 10, § 2 EVRM dat aan de uitoefening van de 

expressievrijheid ook plichten en verantwoordelijkheden verbonden zijn waardoor die 

expressievrijheid onderworpen kan worden aan beperkingen, bijvoorbeeld onder de vorm van 

sancties tegen aanranding van de eer of goede naam.
106

 Zo bestaan in België de hierboven 

besproken bepalingen uit het Strafwetboek die de eer of goede naam van een persoon in het 

algemeen beschermen (443-450 Sw.) en de bijzondere strafwet van 6 april 1847 tot bestraffing 

van beledigingen aan de Koning. Nochtans zijn deze beperkingen enkel toegelaten in zoverre ze 

voorzien zijn bij wet, strikt noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en 

proportioneel zijn ten opzichte van het wettig nagestreefde doel.
107

 Hoewel proportionaliteit 

opgesomd wordt als een aparte voorwaarde, zal in de volgende alinea blijken dat de voorwaarde 

eigenlijk ressorteert onder de bredere vraag naar de noodzakelijkheid van een inmenging in een 

democratische samenleving en mede dient ter beoordeling van die vraag. 
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Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de voorwaarde van noodzakelijkheid in een 

democratische samenleving meestal beslissend is voor het oordeel van het Hof.
108

 De 

noodzakelijkheidstoets omvat autonome vereisten en begrippen die niet letterlijk voorkomen in 

de tekst van het EVRM, maar ontwikkeld zijn in de rechtspraak van het Hof. Zo bijvoorbeeld de 

vereiste van een dringende sociale behoefte, de vereiste van proportionaliteit van de inmenging 

in relatie tot het nagestreefde wettig doel en de notie appreciatiemarge van lidstaten.
109

 De 

appreciatiemarge geeft lidstaten de vrijheid om uit te maken of een nationaal rechtelijke 

beperking op de expressievrijheid al dan niet strikt noodzakelijk is in een democratische 

samenleving.
110

 

Het EHRM vat beperkingen op het recht op vrije meningsuiting restrictief op wanneer het gaat 

om een publiek debat omtrent maatschappelijke aangelegenheden. Bij de vraag of een beperking 

beantwoordt aan een dringende sociale behoefte hecht het Hof belang aan het recht op 

informatie van het publiek en de waakhondfunctie van journalisten. Heel vaak sneuvelen 

veroordelingen van journalisten dan ook voor het Hof.
111

 Wanneer er bovendien een publieke 

persoon betrokken is bij het misdrijf heeft het Hof nog meer de neiging om de veroordeling van 

journalisten in strijd met artikel 10 EVRM te verklaren, behalve wanneer de feiten betrekking 

hebben op het privéleven van de publieke persoon.
112

 

42. BEOORDELINGSCRITERIA – De hoofdvraag waarop in deel II een antwoord wordt gezocht luidt 

of de geprivilegieerde behandeling van de Koning onder de Wet van 6 april 1847 houdbaar is in 

een hedendaagse democratische rechtsstaat. Deze masterscriptie probeert een antwoord op deze 

vraag te leveren aan de hand van enkele beoordelingscriteria. Om tot deze criteria te komen 

worden verschillende onderwerpen in verband met lasterwetgeving in het algemeen besproken. 

De besluiten die uit deze besprekingen volgen dienen vervolgens als beoordelingscriteria voor 

de houdbaarheid van de Wet van 6 april 1847. De onderwerpen die hierna aan bod komen zijn 

de proportionaliteit van lasterwetgeving en de appreciatiemarge van lidstaten ter zake 
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(hoofdstuk 1), het vraagstuk naar de gepastheid van criminalisering van laster (hoofdstuk II), de 

vraag naar het eerlijk evenwicht tussen artikel 8 en 10 EVRM (hoofdstuk 3) en tenslotte de 

problematiek van de in onbruik geraakte wetgeving. (hoofdstuk 4). De relevantie van elk 

onderwerp wordt verduidelijkt aan het begin van elk hoofdstuk.  

HOOFDSTUK IV. VOORWAARDEN VOOR BEPERKINGEN OP ARTIKEL 10 EVRM 

43. INLEIDING – In hoofdstuk I wordt onderzocht of wetgeving die laster strafbaar stelt (hierna: 

lasterwetgeving) voldoet aan de voorwaarden voor een beperking op artikel 10 EVRM. Zoals 

hierboven reeds vermeld zijn beperkingen op grondrechten uit het EVRM enkel toegelaten in 

zoverre ze voorzien zijn bij wet, strikt noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en 

proportioneel zijn ten opzichte van het wettig nagestreefde doel.
113

 Het Hof heeft deze 

voorwaarden echter verder verfijnd in die zin dat het eerst nagaat of er wel degelijk sprake is 

van een inmenging, vervolgens of de wetgeving die een beperking inhoudt voldoende 

voorzienbaar is, daarna of er een wettig doel uit artikel 10, § 2 EVRM voorhanden is en 

tenslotte of nationale gerechten de veroordeling voorzien van een relevante en voldoende 

motivering.  

44. INMENGING – Opdat er sprake zou zijn van een inmenging in de expressievrijheid is niet langer 

vereist dat er een veroordeling of uitvoering van straf plaats vindt. Gebaseerd op het concept 

van chilling effects meent het Hof dat zelfs in het geval van uitstel van tenuitvoerlegging sprake 

kan zijn van een inmenging louter door het feit dat de persoon vervolgd werd. Een chilling 

effect is het afschrikwekkend effect van lasterwetgeving op burgers in het algemeen en 

journalisten in het bijzonder om hun mening te uiten over publieke aangelegenheden uit angst 

voor strafrechtelijke of andere sancties. Dit chilling effect is groter naarmate de veroordeelde 

zijn beroep nauw verwant is met de verspreiding van informatie of het uitdrukken van een 
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mening, zoals bijvoorbeeld het geval is bij advocaten, politici, schrijvers en uitgevers.
114

 Op het 

concept van chilling effects wordt verder in dit hoofdstuk dieper ingegaan (afdeling I), maar 

voor nu kan reeds worden besloten dat lasterwetgeving een inmenging op de expressievrijheid 

inhoudt.  

45. LEGITIEM DOEL – Bij lasterwetgeving is de bescherming van de rechten en reputatie van 

anderen  het meest ingeroepen legitiem doel uit artikel 10, § 2 EVRM. Toch kunnen ook andere 

legitieme doelen zoals het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten en de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden een rol spelen.
115

 

46. NOODZAKELIJKHEIDTOETS DOORSLAGGEVEND – Overige voorwaarden betreffende 

voorzienbaarheid van de wetgeving en motivering door de rechter worden niet in detail 

besproken omdat het doorgaans de noodzakelijkheidstoets is die doorslaggevend is voor het 

oordeel van het Hof.
116

 (zie rn. 41) In afdeling I volgt een onderzoek naar de proportionaliteit 

van lasterwetgeving en in afdeling II een onderzoek naar de appreciatiemarge van lidstaten 

inzake lasterwetgeving. Beide afdelingen focussen hoofdzakelijk op rechtspraak van het EHRM 

over het gemeen misdrijf laster. Toch zullen de besluiten hieromtrent dienen als 

beoordelingscriteria voor de houdbaarheid van de Wet van 6 april 1847 in een hedendaagse 

democratische rechtsstaat. 

AFDELING I. PROPORTIONALITEIT TEN OPZICHTE VAN WETTIG DOEL 

47. HET CONCEPT VAN CHILLING EFFECTS – In afdeling I wordt de proportionaliteit van 

lasterwetgeving onderzocht. Er bestaan allerhande componenten ter beoordeling van de 

proportionaliteit, maar de nadruk zal liggen op de chilling effects die uitgaan van 

lasterwetgeving veroorzaakt door de sanctionering van inbreuken op de expressievrijheid erin 

omschreven. Wanneer een veroordeling voor het gemeen misdrijf laster in elk geval als 

disproportioneel wordt beoordeeld omwille van het chilling effect dat een sanctie kan hebben op 

de expressievrijheid, dan geldt dit besluit eveneens voor veroordelingen op basis van de 

bijzondere strafwet van 6 april 1847. Het EHRM houdt echter in toenemende mate rekening met 
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het bestaan van chilling effects om de proportionaliteit van nationaal rechtelijke inmengingen op 

het recht op vrije meningsuiting te beoordelen.  

§1. Strafrechtelijke sancties en chilling effect 

A. Startpunt: Cumpana en Mazare 2003 

48. CUMPANA EN MAZARE T. ROEMENIË 2003: GEEN SCHENDING VAN ART. 10 EVRM – Cumpana 

en Mazare/Roemenië wordt gezien als het startpunt voor de rechtspraak rond de chilling effects. 

De feiten zijn de volgende: twee journalisten publiceren een artikel waarin zij de rechtmatigheid 

van een contract tussen het gemeentebestuur en een privaat bedrijf in vraag stellen.
117

 De 

journalisten benoemen bij naam en toenaam de plaatsvervangend burgemeester en zijn 

rechtskundig adviseur als verantwoordelijk voor oplichterij en insinueren dat laatstgenoemde 

omkopingssommen zou hebben ontvangen.
118

 Daarnaast bevat het artikel een cartoon die een 

man en vrouw arm in arm afbeeldt, terwijl ze een zak vol met bankbiljetten dragen. Deze 

symboliseren de plaatsvervangende burgemeester en zijn adviseur.
119

 Na het verschijnen van het 

artikel dient de adviseur een klacht in tegen de journalisten voor belediging en laster, vooral 

gebaseerd op de cartoon die insinueert dat zij en de plaatsvervangend burgemeester een intieme 

relatie hebben, terwijl beiden getrouwd zijn met andere personen.
120

 Het gerecht te Roemenië 

veroordeelt beide journalisten tot een gevangenisstraf van zeven maanden, een verbod om 

journalistieke taken uit te voeren gedurende één jaar en een schadevergoeding.
121

 Uiteindelijk 

verleent de president gratie en moeten de journalisten hun gevangenisstraf niet uitzitten.
122

 

Bovendien blijkt enkele jaren later dat het verbod op uitoefening van de journalistieke functie 

niet nageleefd werd.
123

 Toch stappen beide journalisten naar het EHRM omdat ze menen dat 

hun veroordeling een inbreuk inhoudt op hun recht op vrije meningsuiting onder artikel 10 

EVRM.
124

  

49. VEROORDELING NIET DISPROPORTIONEEL – Het Hof beslist dat de veroordeling van de 

journalisten niet disproportioneel is ten opzichte van het nagestreefde wettig doel, zijnde de 

bescherming van het recht op privé- en familieleven van de adviseur en de geloofwaardigheid 
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van justitie.
125

 Het Hof benadrukt dat de veroordeling van de journalisten niet gebaseerd is op de 

aantijgingen over de rechtmatigheid van het contract, wat een zaak van publiek belang is, maar 

op de aantijgingen tegen de persoon van de adviseur in verband met de omkopingssommen.
126

 

Het Hof bevestigt het besluit van het nationale gerecht en herhaalt dat het artikel de reputatie 

van de adviseur schendt zonder bij te dragen aan een debat over een publieke aangelegenheid. 

De journalisten konden perfect de rechtmatigheid van het contract in vraag stellen zonder 

ongefundeerde beschuldigingen tegen de adviseur te uiten en haar zo in een ongunstig daglicht 

te plaatsen.
127

 Wat betreft de cartoon, beslist het Hof dat de positie waarin de personages zijn 

afgebeeld en de dialoog tussen hen een zekere graad aan familiariteit suggereert die door de 

adviseur en de nationale rechter zijn geïnterpreteerd alsof de personages een buitenechtelijke 

affaire zouden hebben. Hierdoor is het recht van de adviseur op respect voor privé- en 

familieleven onder artikel 8 EVRM geschonden.
128

 Tenslotte bemerkt het Hof dat de opgelegde 

straffen, ook al streng, niet disproportioneel zijn aangezien ze niet werden uitgevoerd.
129

  

B. Vervolgarrest: Cumpana en Mazare GK 2004 

50. CUMPANA EN MAZARE T. ROEMENIË, GROTE KAMER 2004: SCHENDING VAN ART. 10 EVRM 

– Een jaar later buigt de Grote Kamer zich over de zaak en komt tot het tegenovergestelde 

besluit, namelijk dat de strafrechtelijke sanctie en begeleidende verboden, opgelegd door de 

nationale gerechten aan de journalisten, manifest disproportioneel zijn door hun aard en zwaarte 

ten opzichte van het legitiem doel.
130

 De nationale gerechten zijn buiten de grenzen getreden 

van wat noodzakelijk is in een democratische samenleving waardoor de veroordeling van de 

journalisten een schending van artikel 10 EVRM inhoudt.
131

 

51. PROPORTIONALITEIT VAN DE SANCTIE – Hoewel lidstaten de positieve verplichting hebben de 

expressievrijheid op zo’n manier te regelen dat er een adequate rechtelijke bescherming bestaat 

voor de reputatie van individuen, mogen ze dit niet doen op een manier die de media onnodig 

afremt in het vervullen van haar rol. Deze rol bestaat er onder andere in het publiek in te lichten 

over kennelijk of vermoed machtsmisbruik. Wanneer echter een onterechte aanval op de 

reputatie van een private persoon strafbaar is met een gevangenisstraf of beroepsverbod, is het 
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niet ondenkbaar dat onderzoeksjournalisten zich geremd voelen te berichten over 

aangelegenheden van publiek belang wetende dat zij het risico lopen veroordeeld te worden tot 

een van deze straffen.
132

 De angst voor dergelijke sancties heeft een vanzelfsprekend chilling 

effect op de uitoefening van de persvrijheid.
133

 Dergelijk effect, dat in het nadeel van de hele 

maatschappij werkt, is desgevallend een element dat mee in overweging dient genomen te 

worden om de proportionaliteit van een sanctie te beoordelen.
134

 

52. GEVANGENISSTRAF – Bestraffing is in principe een bevoegdheid van de nationale gerechten, 

mits één voorbehoud opgelegd door het EHRM: het opleggen van een gevangenisstraf als 

sanctie voor een persmisdrijf is enkel en alleen in overeenstemming met artikel 10 EVRM in 

uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van haatprediking of aanzetten tot 

geweld.
135

 De zaak in kwestie betreft een klassiek geval van laster tegen een individu in de 

context van een debat van publiek belang waardoor het opleggen van een gevangenisstraf niet 

verantwoord is. Dergelijke sanctie zal onvermijdelijk een chilling effect hebben op de vrijheid 

van meningsuiting. Het feit dat de journalisten hun gevangenisstraf niet effectief hebben moeten 

uitzitten verandert hier niets aan. De enige reden waarom dit echter het geval was, is omdat de 

president hen een individuele gratie verleende. Dergelijke gratie hangt echter volledig af van de  

discretionaire bevoegdheid van de president en zorgt er enkel voor dat de veroordeelden hun 

straf niet effectief moeten uitzitten zonder dat de veroordeling vervalt.
136

  

53. BEROEPSVERBOD – Wat betreft het opgelegde beroepsverbod, dat bovendien niet 

kwijtgescholden werd, herhaalt het Hof dat a priori beperkingen van journalistieke activiteiten 

vragen voor een hoogst zorgvuldig toezicht en alleen gerechtvaardigd zijn in uitzonderlijke 

omstandigheden.
137

 Ook al had het beroepsverbod geen aanzienlijke praktische gevolgen voor 

de journalisten, toch is het bijzonder streng en kan het in geen geval gerechtvaardigd worden 

door het loutere risico dat de journalisten opnieuw beledigingen zouden uiten.
138

 Bovendien 

schenden de nationale gerechten het principe van de pers als publieke waakhond in een 

democratische maatschappij door een beroepsverbod als preventieve maatregel met algemene 
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draagwijdte op te leggen. Het feit dat het beroepsverbod is onderworpen aan een tijdslimiet doet 

hier geen afbreuk aan.
139

  

C. Gevolgen  

54. CHILLING EFFECTS ALS CRITERIUM TER BEOORDELING VAN PROPORTIONALITEIT  – Dit arrest 

heeft als gevolg gehad dat vanaf dan chilling effects op personen die hun mening willen uiten 

over een aangelegenheid van publiek belang in aanmerking worden genomen bij het oordeel van 

het Hof over de proportionaliteit van een inmenging.
140

 Het Hof lijkt in de toekomst bereid te 

zijn aanvallen op de reputatie van een persoon te aanvaarden als een noodzakelijke kost om te 

verzekeren dat geen enkel toekomstig debat over aangelegenheden van publiek belang is chilled 

of geremd door angst voor sancties.
141

  

55. ONDERSCHEID TUSSEN “KLASSIEK GEVAL VAN LASTER” EN “HAATPREDIKING OF AANZETTEN 

TOT GEWELD” – Voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds klassieke gevallen 

van laster waar geen sprake is van haatprediking of aanzetten tot geweld (hierna: klassieke 

laster) en anderzijds gevallen van laster waar daarvan wel sprake is. Wat betreft de eerste 

categorie van klassieke laster hebben strafrechtelijke sancties in ieder geval een disproportioneel 

chilling effect.
142

 Een strafrechtelijke sanctie in de vorm van een gevangenisstraf kan bijgevolg 

nooit proportioneel bij een klassiek geval van laster.
143

In verband hiermee benadrukt het Hof het 

averechtse effect van strafrechtelijke sancties in het algemeen en de potentiële impact van een 

strafblad op de toekomst van een individu.
144

 Enkel in het geval van de tweede categorie van 

laster waar sprake is van haatprediking of aanzetten tot geweld kan een gevangenisstraf 

verenigbaar zijn met artikel 10 EVRM.
145

 

56. GEVANGENISSTRAF MET UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING – Een veroordeling tot een 

gevangenisstraf met uitstel houdt in dat de gevangenisstraf niet moet worden uitgevoerd zolang 
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er zich geen nieuwe feiten voordoen gedurende een proefperiode.
146

 In 2009 oordeelt het EHRM 

in een klassiek geval van laster dat de veroordeling van een privépersoon tot een 

gevangenisstraf artikel 10 EVRM schendt, ook al werd de gevangenisstraf met uitstel 

opgelegd.
147

 Het EHRM oordeelt dat de nationale gerechten binnen hun appreciatiemarge 

handelen wanneer ze het noodzakelijk achten een persoon te veroordelen voor laster.
148

 Toch is 

de veroordeling tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel disproportioneel wegens het 

chilling effect ervan op het publieke debat omtrent de verduistering van overheidsmiddelen.
149

 

In een andere zaak uit 2010 die ook een klassiek geval van laster betreft, herhaalt het Hof deze 

visie.
150

 Beide zaken betreffen klassieke gevallen van laster waar volgens de regel een 

strafrechtelijke sanctie in ieder geval disproportioneel is en a fortiori dus ook een 

gevangenisstraf. (zie rn. 55) Het feit dat een gevangenisstraf met uistel wordt opgelegd doet 

geen afbreuk aan deze regel aangezien de veroordeling zelf niet vervalt.
151

  

57. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – Uit de rechtspraak van het 

Hof blijkt dat er een onderscheid bestaat tussen klassieke gevallen van laster en laster waar 

sprake is van haatprediking of aanzetten tot geweld. In het eerste geval zijn strafrechtelijke 

sancties in brede zin disproportioneel, dus a fortiori ook gevangenisstraffen. Enkel in het 

tweede geval zijn gevangenisstraffen mogelijks proportioneel. De Wet van 6 april 1847 stelt 

echter elke belediging van de Koning en de koninklijke familie, ongeacht kwaadwilligheid, 

strafbaar met een gevangenisstraf en geldboete, zonder dat daarvoor sprake moet zijn van 

haatprediking of aanzetten tot geweld. Bijgevolg bestaat de kans dat een persoon veroordeeld 

wordt tot een gevangenisstraf voor een klassiek geval van laster, wat niet strookt met het 

gemaakte onderscheid in de rechtspraak van het EHRM en lijkt het aangeraden dat de Belgische 

wetgever de Wet van 6 april 1847 opheft. 

§2. Civielrechtelijke sancties en chilling effect   

58. BESTRAFFEND KARAKTER CIVIELRECHTELIJKE VEROORDELING – Hoewel laster in beginsel 

strafrechtelijk beteugeld wordt in de Belgische wetgeving, zowel in het Strafwetboek als in de 

bijzondere Wet van 6 april 1847, kan het ook civielrechtelijk worden behandeld in welk geval 
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de rechter een veroordeling voor schadevergoeding en kosten uitspreekt. Hoewel deze 

civielrechtelijke veroordeling geen straf is, kan ze toch een bestraffend karakter hebben wanneer 

de toegekende bedragen buitenproportioneel zijn.
152

 In dergelijk geval is het niet ondenkbaar dat 

de vrees voor een veroordeling tot schadevergoeding en kosten een chilling effect heeft op de 

vrijheid van meningsuiting. Hierna volgt een bespreking van de invloed van het arrest Cumpana 

en Mazare/Roemenië van de Grote Kamer op de proportionaliteitstest in geval van een 

civielrechtelijke veroordeling voor laster. 

A. Situatie vóór Cumpana en Mazare GK  

59. PROPORTIONELE VERHOUDING TUSSEN BEDRAG EN SCHADE – De geldende regeling vóór 

Cumpana luidt dat er een proportionele verhouding moet bestaan tussen het bedrag van de 

schadevergoeding en de effectieve schade toegebracht aan de reputatie van de eiser.
153

 De 

nationale regels omtrent de berekening van het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding 

moeten toelaten dat een brede waaier aan feitelijke omstandigheden in rekening wordt 

gebracht.
154

 In casu oordeelt het Hof dat de veroordeling van de eiser een schending van artikel 

10 EVRM uitmaakt, rekening houdend met de grootte van de opgelegde schadevergoeding en 

het destijds bestaande gebrek aan effectieve waarborgen tegen disproportioneel grote 

sommen.
155

  

60. RAMING VAN BEDRAG – Wat betreft de raming van het bedrag toont het Hof zich bereid te 

onderzoeken hoe deze tot stand is gekomen en de sommen uit te sluiten waarvan het relatief 

hoge bedrag niet voldoende gemotiveerd wordt door de nationale rechter.
156

 

B. Invloed van Cumpana en Mazare GK  

61. IMPACT OP VERWEERDER: INDIVIDUALISATIE – Het arrest Cumpana heeft tot gevolg dat het 

Hof bij de beoordeling van de proportionaliteit van een civielrechtelijke veroordeling niet enkel 

meer rekening houdt met de schade toegebracht aan de reputatie van de eiser, maar ook met de 

impact die de totaliteit van schadevergoeding en kosten heeft op de individuele middelen van de 

verweerder.
157

 Zo oordeelt het Hof bijvoorbeeld in Kasabova/Bulgarije dat de veroordeling van 
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een journaliste wegens laster tot het betalen van vier verschillende administratieve boetes in 

combinatie met vier schadevergoedingen en een som voor gerechts- en advocatenkosten 

disproportioneel is.
158

  De vier boetes komen echter in totaal op een bedrag dat aanzienlijk is ten 

opzichte van het salaris van de eiseres, zelfs al worden ze elk apart genomen. Bovendien moet 

dat bedrag niet afzonderlijk bekeken worden, maar in combinatie met de schadevergoedingen en 

kosten toegekend aan de klagers. Alles tezamen resulteert dit in een som equivalent aan bijna 

zeventig minimum maandlonen en meer dan vijfendertig maandlonen van de eiseres. Daar 

bovenop mag dit bedrag enkel door haar betaald worden als gevolg van het strafrechtelijk 

karakter van de procedure. Op basis van deze gegevens en het bewijs dat eiseres reeds jaren 

moeite had de sommen te betalen, beslist het Hof dat de totale som buitensporig is. Opvallend is 

dat het Hof het oordeel van het nationale gerecht betreffende de naleving van de journalistieke 

verplichtingen van de eiseres niet manifest onredelijk verklaart. Dat oordeel luidt dat de eiseres 

onvoldoende onderzoek verrichtte vooraleer haar artikel verscheen waardoor zij zich niet als een 

verantwoordelijk journalist gedroeg. Bijgevolg is haar veroordeling noodzakelijk in een 

democratische ter bescherming van de reputatie van de klagers. Toch vindt het Hof het niet 

noodzakelijk een resoluut standpunt in te nemen op dit punt, aangezien het in elk geval vindt dat 

de opgelegde sanctie niet proportioneel is.
159

  

62. PROPORTIONALITEIT VAN GEHELE SOM – Een andere belangrijke vaststelling uit Kasabova is 

dat het Hof zich niet tevreden stelt met een aparte proportionaliteitstest van enerzijds de 

schadevergoedingen en anderzijds de kosten.
160

 Het Hof vereist daarentegen een onderzoek naar 

de proportionaliteit van de totale som.
161

 Het feit dat de Bulgaarse gerechten een gemiddelde 

boete oplegden in het licht van een evenwicht tussen verzachtende en verzwarende 

omstandigheden (de afwezigheid van een strafblad, opzet en zwaarheid van de laster) doet het 

EHRM niet van mening veranderen, noch het feit dat enkel administratieve boetes werden 

opgelegd waardoor afgezien werd van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
162

  

C. Verschil tussen vóór en na Cumpana en Mazare GK  

63. VERSCHIL – Waar de proportionaliteitstest vóór Cumpana enkel een proportionele verhouding 

vereiste tussen enerzijds het bedrag van de schadevergoeding en kosten en anderzijds de schade 
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aan de reputatie van de eiser, breidt Kasabova de proportionaliteitseis uit tot een breder 

onderzoek naar het effect van de schadevergoeding en kosten op de verweerder.
163

 Na Kasabova 

past het Hof de individualisatie van schadevergoedingen en kosten systematisch toe. Zo wordt 

in een bepaalde zaak geoordeeld dat een bedrag van 6,000 Bulgaarse leva niet proportioneel is 

door het chilling effect op de veroordeelde en andere journalisten
164

, terwijl in een andere zaak 

wordt geoordeeld dat het bevel tot betalen van een bedrag van bijna 30,000 Poolse zloty aan een 

liefdadigheidsinstelling dat wel is.
165

 In laatstgenoemde zaak was het bedrag groter, maar de 

impact op de veroordeelde was niet buitensporig omdat deze niet als enige aansprakelijk was 

voor de som, maar gezamenlijk met een andere beklaagde.
166

 De individualisatie van 

schadevergoeding en kosten heeft dus als gevolg dat hetzelfde bedrag in de ene situatie 

proportioneel kan zijn (vb. wanneer opgelegd aan een rijke uitgeverij), terwijl het dat niet is in 

een andere situatie (vb. wanneer opgelegd aan een onvermogende journalist).
167

  

AFDELING II. APPRECIATIEMARGE VAN LIDSTATEN  

64. OMVANG AFHANKELIJK VAN VERSCHILLENDE FACTOREN – Naast de proportionaliteit ervan, 

onderzoekt het EHRM of lasterwetgeving, als beperking van de expressievrijheid, in 

overeenstemming is met artikel 10 EVRM in het licht van de appreciatiemarge van lidstaten. 

Daarom is het cruciaal de omvang van dat appreciatiemarge vast te stellen. Die omvang kan 

echter niet uniform worden vastgesteld en varieert naargelang bepaalde parameters zijnde de 

inhoud van de lasterlijke aantijgingen (§ 1), de hoedanigheid van de te beschermen personen (§ 

2) en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van journalisten (§ 3). Luidt de conclusie dat 

criminalisering van laster binnen de appreciatiemarge van lidstaten valt, dan hebben zij de 

vrijheid om deze materie zelf te regelen. In het tegenovergestelde geval hebben zij deze vrijheid 

niet. De eindconclusie van het Hof over de exacte omvang van de appreciatiemarge is echter het 

resultaat van een samenspel tussen de verschillende parameters.  

§1. Inhoud van de lasterlijke aantijgingen  

65. DEBAT VAN PUBLIEK BELANG – Met betrekking tot een politiek debat over aangelegenheden 

van publiek belang dienen beperkingen op de expressievrijheid beperkend geïnterpreteerd te 
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worden.
168

 Waar een debat van publiek belang betrokken is, hebben lidstaten bijgevolg een 

beperkte appreciatiemarge. Het publiek belang reikt verder dan enkel het politiek debat en er is 

geen reden om een onderscheid te maken tussen het debat over aangelegenheden van publiek 

belang en het politieke debat, wetende dat het laatste integraal deel uitmaakt van het eerste.
169

 

Wat betreft het beperken van kritiek die aanzet tot geweld tegen een individu, een 

overheidsfunctionaris of een deel van de maatschappij hebben lidstaten een brede 

appreciatiemarge.
170

 Tenslotte beschermt artikel 10 EVRM niet enkel de inhoud van de kritiek, 

maar ook de vorm waarin deze geuit is.
171

  

§2. Slachtoffers van lasterlijke aantijgingen  

A. Laster tegen de overheid 

66. HOGERE TOLERANTIEGRENS – Wat betreft de hoeveelheid aanvaardbare kritiek die de overheid 

moet dulden geldt dat die groter is dan de hoeveelheid bij een privépersoon en zelfs dan de 

hoeveelheid bij een politicus. In een democratische samenleving zijn het doen en laten van de 

overheid onderworpen aan nauwkeurig toezicht van niet alleen de wetgevende en rechterlijke 

macht, maar ook van de pers en de publieke opinie.
172

  

67. DOMINANTE POSITIE – Wanneer de overheid beslist om een vervolging te starten voor het 

lekken van informatie of het uiten van meningen over haar werkzaamheden benadrukt het Hof 

dat de overheid een zekere terughoudendheid aan de dag moet leggen wanneer ze haar toevlucht 

wenst te nemen tot strafrechtelijke vervolgingen. Zeker wanneer andere middelen beschikbaar 

zijn om te reageren tegen onterechte kritiek van haar tegenstanders of de pers.
173

 

68. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – Aangezien de overheid in 

het algemeen meer kritiek moet kunnen verdragen lijkt het logisch dat ook het hoofd van de 

overheid dat moet, namelijk het staatshoofd. De appreciatiemarge van lidstaten om beperkingen 
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aan te brengen op de expressievrijheid over de overheid is bijgevolg enorm beperkt. Gebaseerd 

op deze rechtspraak lijkt het aangewezen de Wet van 6 april 1847 op te heffen aangezien zij 

kritiek op de Koning aan banden legt door beledigingen strafbaar te stellen met een 

gevangenisstraf en geldboete. 

B. Laster tegen politici en ambtenaren die geen deel uitmaken van de magistratuur 

69. POLITICI – In het mijlpaalarrest Lingens/Oostenrijk stelt het Hof dat de persvrijheid één van de 

beste manieren is voor het publiek om de ideeën en opvattingen van politieke leiders te 

ontdekken en beoordelen. Aangezien het politieke debat tot de kern van een democratie behoort, 

moeten publieke figuren zoals politici meer en fellere kritiek kunnen verdragen dan 

privépersonen, weliswaar in zoverre dit in het belang is van het politieke debat.
174

 De grenzen 

van de aanvaardbare kritiek zijn bijgevolg wijder bij een politicus dan bij een privépersoon.
 
In 

tegenstelling tot de laatste, legt een politicus zijn woorden en daden echter onvermijdelijk en 

bewust bloot aan het kritische oog van de pers en de publieke opinie.
175

 Toch behouden ook 

politici het recht op een adequate bescherming van hun privéleven, net zoals elke burger.
176

 

Bovendien is niet elke kritiek geoorloofd: lasterlijke of beledigende kritiek kan in sommige 

gevallen een element bevatten dat aanzet tot haat of geweld tegen een politicus.
177

 Ook ernstige 

aantijgingen die geen voldoende feitelijke basis hebben of het privéleven van een politicus 

nodeloos schaden zijn niet toegelaten.
178

 Tenslotte valt ook satire over politici onder artikel 10 
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EVRM, voor zover er geen misbruik van wordt gemaakt, namelijk zolang satire enkel tot doel 

heeft te doen lachen en niet te schaden.
179

 Omgekeerd moeten beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting van politici zelf, zeker van leden van de oppositie, bijzonder streng worden 

beoordeeld.
180

  

70. AMBTENAREN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE MAGISTRATUUR – De appreciatiemarge met 

betrekking tot laster tegen ambtenaren die wel deel uitmaken van de magistratuur wordt hierna 

besproken. (rn. 73 ev.) Wat betreft ambtenaren die geen deel uitmaken van de magistratuur 

(hierna: gewone ambtenaren), geldt dat zij, net zoals politici, meer kritiek moeten kunnen 

verdragen dan een privépersoon. Toch kan bezwaarlijk worden gesteld dat gewone ambtenaren 

elk woord en daad in dezelfde mate als politici bewust blootstellen aan een streng toezicht van 

de pers en de publieke opinie.
 181

 Bovendien moeten ook gewone ambtenaren het vertrouwen 

van de bevolking genieten willen zij hun taken succesvol ten einde brengen en daarom is het 

noodzakelijk hen te beschermen tegen beledigende en onrechtmatige verbale aanvallen in hun 

ambt.
182 

 

71. CONCLUSIE – Zowel politici als gewone ambtenaren moeten opgewassen zijn tegen meer 

kritiek dan privépersonen, toch bestaat er een kleine nuance tussen de tolerantiegrens bij politici 

en gewone ambtenaren, afgeleid uit het feit dat politici zich wel bewust blootstellen aan kritiek 

en gewone ambtenaren niet. In vergelijking met hoeveelheid kritiek die de magistratuur moet 

kunnen verdragen is die hoeveelheid groter bij politici en gewone ambtenaren. De reputatie van 

politici en gewone ambtenaren geniet dus minder bescherming dan die van de magistratuur, met 

als gevolg dat de appreciatiemarge van lidstaten om beschermingen tegen kritiek in te bouwen 

ten voordele van politici en gewone ambtenaren kleiner is dan bij de magistratuur.
183

  

72. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – De Koning is noch 

politicus, noch gewone ambtenaar. Toch kan de rechtspraak van het Hof over bescherming van 

politici en gewone ambtenaren tegen kritiek nuttige inzichten bieden inzake de bescherming van 
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staatshoofden. Wat betreft politici is er een tendens die evolueert in de richting van een steeds 

hogere graad aan aanvaardbare kritiek. Dit hangt samen met een kleiner wordende 

appreciatiemarge voor lidstaten om beperkingen aan te brengen op de expressievrijheid. Toch is 

niet elke kritiek geoorloofd: kritiek die aanzet tot haat of geweld is niet toegelaten, net zoals 

ernstige aantijgingen die geen voldoende feitelijke basis hebben of het privéleven van een 

politicus nodeloos schaden. Dergelijke kritiek en aantijgingen mogen lidstaten dus wel strafbaar 

stellen. Wat gewone ambtenaren betreft, geldt dat ook zij meer kritiek moeten kunnen verdragen 

dan een privépersoon, weliswaar niet in dezelfde mate als politici. Zowel bij politici als bij 

gewone ambtenaren is er dus sprake van een kleine appreciatiemarge om beperkingen aan te 

brengen op de expressievrijheid over hen. Deze vaststelling verwondert niet gelet op de eerdere 

vaststelling dat waar een debat van publiek belang betrokken is, lidstaten een beperkte 

appreciatiemarge hebben. (rn. 65) Het debat over politici en gewone ambtenaren is echter in 

wezen ook een debat van publiek belang. Aangezien het debat over het staatshoofd ook een 

debat van publiek belang is, geldt de vaststelling van een kleine appreciatiemarge om 

beperkingen aan te brengen op de expressievrijheid eveneens bij hem. Bijgevolg lijkt de Wet 

van 6 april 1847 buiten de appreciatiemarge van de lidstaten te vallen.  

Gewone ambtenaren moeten bovendien het vertrouwen van de maatschappij genieten willen zij 

hun taken succesvol volbrengen. Deze laatste stelling is even relevant voor de Koning, want ook 

hij moet het vertrouwen van de bevolking genieten wil de monarchie voortreffelijk 

functioneren. Toch moet die treffelijke werking van de monarchie afgewogen worden tegen de 

waarden van een democratie waar een geprivilegieerde behandeling van de Koning niet 

aanvaardbaar is.  

C. Laster tegen de magistratuur  

73. VERTEGENWOORDIGERS VAN JUSTITIE – Doorgaans wordt aangenomen dat de magistratuur in 

een democratie minder kritiek moet kunnen verdragen dan politici, maar wel nog steeds meer 

dan privépersonen.
184

 In vergelijking met alle andere overheidsambtenaren genieten rechters de 

hoogste bescherming en de hoeveelheid aanvaardbare kritiek die zij moeten kunnen verdragen is 

allerminst. Deze beperking kan worden verklaard door de specifieke rol van rechters in de 

maatschappij als vertegenwoordigers van justitie. Willen rechters hun plichten succesvol 
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volbrengen, dan moeten ze het vertrouwen van het publiek genieten.
185

 Bovendien bevinden 

rechters zich in een zwakke positie omdat ze niet mogen reageren op kritiek.
186

 Toch mag de 

pers kritiek leveren op rechterlijke uitspraken en gedragingen, zeker wanneer het 

aangelegenheden van publiek belang betreft.
187

 Weliswaar behouden lidstaten een zekere 

appreciatiemarge om een redelijk evenwicht te organiseren tussen de vrijheid van meningsuiting 

en de bescherming van het vertrouwen van het publiek in de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van justitie.
188

  

74. AFWEGING VAN BELANGEN – Wat betreft de veroordeling van journalisten wegens 

buitensporige kritiek op rechterlijke beslissingen, oordeelt het Hof soms dat de veroordeling 

aanvaardbaar is in het licht van artikel 10 EVRM
189

 en soms niet
190

. Telkens gaat het om een 

afweging van belangen, maar sommige auteurs maken zich zorgen over een recente tendens in 

de rechtspraak van het EHRM waarbij de voorheen zeer ruim beschermde persvrijheid steeds 

meer aan banden wordt gelegd door onder meer de deontologische plichten van de pers en het 

recht op eer en goede naam onder artikel 8 EVRM.
191

 Daarnaast zijn er nog twee andere 
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evoluties waarneembaar die hierna in detail besproken worden. Ten eerste de waarneming dat 

felle kritiek op rechters en rechtscolleges steeds meer aanvaard wordt als onderdeel van het 

publiek debat en bescherming geniet onder artikel 10 EVRM en ten tweede de waarneming dat 

het EHRM een steeds actievere rol inneemt in de beoordeling van de noodzakelijkheid van 

bepaalde inmengingen. 

75. ONDERSCHEID TUSSEN PUBLIEKE AANGELEGENHEID EN PERSOONLIJKE AANVAL – Het is 

cruciaal om te bepalen of een uitspraak over de magistratuur valt onder aanvaardbare kritiek 

over een publieke aangelegenheid of daarentegen verder gaat en een ongeoorloofde aanval op 

de persoonlijkheid van de rechter inhoudt.
192

 Een veelgehoorde kritiek is dat het EHRM tot in 

de jaren 1990 te snel de nationale veroordeling bevestigde zonder de effecten van de inmenging 

op het recht op vrije meningsuiting na te gaan.
193

  

1. Oorspronkelijke houding EHRM  

76. BARFOD T. DENEMARKEN – In een belangrijk arrest uit 1989 oordeelt het EHRM dat de 

veroordeling van een journalist wegens kritiek op de magistratuur geen schending van artikel 10 

EVRM uitmaakt.
194

  Eiser, de heer Barfod, wordt in Groenland veroordeeld voor laster naar 

aanleiding van een artikel waarin hij zijn ongenoegen uit over een beslissing uitgesproken door 

het Groenlandse Hooggerechtshof en bevestigd door de Deense gerechten. Barfod levert kritiek 

op de samenstelling van het Groenlandse Hooggerechtshof en beschuldigt de twee lekenrechters 

ervan partijdig te zijn omdat ze tewerk gesteld worden door de beklaagde in de zaak.
195

 Eiser 

gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor laster bij het Deense Hooggerechtshof, maar de zaak 

wordt overgeheveld naar het Groenlandse Hooggerechtshof dat zijn veroordeling bevestigt. 

Hierop stapt eiser naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens omdat hij meent 

dat zijn veroordeling een inbreuk inhoudt op artikel 10 EVRM. De Commissie geeft hem gelijk 

en beslist hiermee in het voordeel van een open publiek debat over het functioneren van 

justitie.
196
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77. KRITIEK OP SAMENSTELLING HOF VS. PERSOONLIJKE KRITIEK – Het EHRM oordeelt anders 

en maakt een onderscheid tussen de kritiek op de samenstelling van het Groenlandse 

Hooggerechtshof en de persoonlijke kritiek op de lekenrechters. De veroordeling voor laster had 

niet tot doel het recht om kritiek te leveren op de samenstelling van het gerecht te beperken. 

Meer nog, het Groenlandse Hooggerechtshof erkent dit recht zelfs uitdrukkelijk.
197

 Bovendien 

was het mogelijk enkel de samenstelling van het Hooggerechtshof te bekritiseren zonder 

tegelijkertijd de twee lekenrechters persoonlijk aan te vallen. Ook kan de eiser geen bewijs 

leveren van zijn beschuldigingen.
198

 Het legitiem belang van Groenland in het beschermen van 

de reputatie van zijn rechters komt desgevallend niet in conflict met het recht op een vrij publiek 

debat over de structurele onpartijdigheid van het Hooggerechtshof.
199

 Eiser zijn artikel houdt 

geen kritiek in op de redenering van het Hooggerechtshof, maar eerder een lasterlijke aantijging 

tegen de lekenrechters persoonlijk.
200

 Bijgevolg hebben lidstaten een ruime appreciatiemarge 

met betrekking tot persoonlijke kritiek tegen de magistratuur.  

2. Verschuiving in de rechtspraak van het EHRM 

78. VEROORDELING IS WEL SCHENDING VAN ARTIKEL 10 EVRM – In De Haes en Gijsels/België 

wijkt het EHRM voor de eerste keer af van haar eerdere rechtspraak en beslist dat de 

veroordeling van de eisers niet noodzakelijk is in een democratische samenleving en bijgevolg 

een schending van artikel 10 EVRM uitmaakt. De Haes en Gijsels, respectievelijk uitgever en 

journalist bij weekblad HUMO publiceren in 1986 vijf artikelen waarin zij de rechters van het 

Antwerpse Hof van Beroep bekritiseren omdat zij in een echtscheidingszaak de voogdij over de 

kinderen hadden toegekend aan de vader, een Belgische notaris die eerder door zijn toenmalige 

echtgenote en schoonouders beschuldigd werd van incest en kindermisbruik.
 201

 Die klacht werd 

destijds weliswaar niet ontvankelijk verklaard. Niet veel daarna startte ook de vader een 

procedure voor laster, maar uiteindelijk werden moeder en schoonouders vrijgesproken. Naar 

aanleiding van de publicatie van de artikelen in HUMO dienden vier magistraten klacht in 

wegens de wel zeer lasterlijke en eerrovende bewoordingen in de artikelen, waarop de 

journalisten veroordeeld werden door de Belgische gerechten.
202

 Uiteindelijk stappen De Haes 
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en Gijsels naar het EHRM omdat ze menen dat hun veroordeling een ongeoorloofde inmenging 

inhoudt in hun recht op vrije meningsuiting.  

79. JOURNALISTIEKE ETHIEK – De artikelen bevatten gedetailleerde informatie, gebaseerd op een 

diepgaand onderzoek en op de opinies van verschillende experts. Bijgevolg publiceerden de 

eisers louter wat zij bijleerden over de zaak en daardoor schonden zij hun professionele 

verplichtingen niet. Het is niet alleen de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek 

belang mee te delen, het publiek heeft ook het recht om deze te ontvangen.
203

 Gezien de zwaarte 

van de aantijgingen die te maken hebben met het lot van jonge kinderen en het functioneren van 

de rechterlijke macht in Antwerpen, raakt het onderwerp het publiek belang.
204

  

80. FEITEN EN WAARDE OORDELEN – Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 

feiten en waarde oordelen. De eerste kunnen worden bewezen, terwijl dit niet het geval is voor 

de laatste.
205

 De vrijheid van meningsuiting is niet alleen van toepassing voor informatie of 

ideeën die niet aanstootgevend zijn, niet aanzien worden als beledigend of onverschillig zijn, 

maar ook voor diegene die de Staat of een deel van de gemeenschap beledigen, shockeren of de 

rust verstoren. Daarbovenop dekt de persvrijheid een zekere graad aan overdrijving of zelfs 

provocatie.
206

 De kritiek in casu maakt een mening uit waarvan de waarheid per definitie niet 

achterhaald kan worden. Een mening kan buitensporig zijn, maar is dit in casu niet omdat er wel 

degelijk een feitelijke basis aanwezig is.
207

 Ook al bevatten de artikelen van de eisers zonder 

twijfel strenge kritiek, toch zijn ze in verhouding met de opschudding en verontwaardiging die 

de onderwerpen waarover ze handelen hebben veroorzaakt in de maatschappij. Bovendien 

beschermt artikel 10 EVRM niet enkel de inhoud van meningen, maar ook de vorm waarin deze 

geuit worden.
208

  

81. SAMENVATTING VAN DE VERSCHUIVING IN DE RECHTSPRAAK – De verschuiving in de 

rechtspraak van het EHRM kan in drie delen worden beschreven
209
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i. de omvang van de bescherming onder artikel 10 EVRM breidt zich uit tot uitdrukkingen 

met twistende en zelfs agressieve toon tegen rechters, wat bevestigt dat artikel 10 EVRM 

niet enkel de inhoud van ideeën of informatie beschermt, maar ook de vorm waarin deze 

zijn uitgedrukt; 

ii. het EHRM vereist meer bewijs van de lidstaten inzake de noodzakelijkheid van een 

maatregel die het recht op vrije meningsuiting beperkt; 

iii. het EHRM verwijst steeds minder naar de appreciatiemarge van de lidstaten wanneer het 

gevraagd wordt te oordelen over een inmenging op nationaal niveau en speelt zelf steeds 

meer een actieve rol. (zie rn. 82) Bijgevolg verkleint de appreciatiemarge van lidstaten 

met betrekking tot persoonlijke kritiek tegen de magistratuur.   

3. Conclusie  

82. VAN RUIME NAAR BEPERKTE APPRECIATIEMARGE – Oorspronkelijk luidde de rechtspraak van 

het EHRM dat de zoektocht naar een evenwicht tussen de persvrijheid en de bescherming van 

de reputatie van justitie in de eerste plaats een aangelegenheid is voor de lidstaten, die hiervoor 

beschikken over een ruime appreciatiemarge.
210

 In meerdere zaken, waaronder Barfod, moesten 

nationale overheden het probleem oplossen en onthield het Hof zich van een duchtig onderzoek 

naar de proportionaliteit van de inmenging.
211

 Deze eerder passieve houding van het EHRM 

werd bekritiseerd als verzaken aan de toezichthoudende rol die het is toegeschreven onder het 

EVRM.
212

 Een ommekeer kwam er naar aanleiding van het arrest De Haes en Gijsels waar het 

Hof op basis van feiten, gelijkend op die in Barfod, tot een tegengestelde beslissing komt. Deze 

omwenteling kan geïnterpreteerd worden als deel uitmakend van een algemene trend die zich 

voordoet sinds het einde van de jaren 1990 waarbij het EHRM steeds minder vaak materies 

bestempelt als vallend onder de appreciatiemarge van lidstaten en steeds meer zelf een actieve 

controle uitvoert op inmengingen van lidstaten.
213

 Dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk 

ruime appreciatiemarge van lidstaten met betrekking tot persoonlijke kritiek tegen de 

magistratuur evolueert naar een beperkte  appreciatiemarge hierover. 
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83. BEVESTIGING RECHTSPRAAK OVER FELLE KRITIEK OP RECHTERS – In het recente arrest 

Mustafa Erdogan/Turkije bevestigt het Hof dat felle kritiek op rechters en rechtscolleges naar 

aanleiding van bepaalde vonnissen een onderdeel van het publiek debat vormt en daarom een 

vergaande bescherming geniet onder artikel 10 EVRM.
214

 Dit bevestigt wederom de beperkte 

appreciatiemarge voor lidstaten met betrekking tot persoonlijke kritiek tegen de magistratuur. 

Ook al moet de rechterlijke macht een zekere bescherming genieten tegen ongefundeerde felle 

kritiek, toch kan zij naar aanleiding van een maatschappelijk debat over belangrijke rechtspraak 

het voorwerp van dergelijke felle kritiek worden.
215

 Als leden van de rechterlijke macht oefenen 

magistraten echter een openbare functie uit waardoor zij meer en fellere kritiek dan 

privépersonen moeten kunnen verdragen, weliswaar niet in dezelfde mate als politici dat moeten 

kunnen.
216

 

84. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – Ook al is de Koning geen 

magistraat, toch biedt de rechtspraak van het EHRM over de bescherming van de magistratuur 

tegen kritiek een aantal inzichten die ook van toepassing zijn op bescherming van het 

staatshoofd. Inzake kritiek tegen de magistratuur bestaat er een onderscheid tussen kritiek over 

een publieke aangelegenheid en kritiek die een persoonlijke aanval op rechters inhoudt. De 

eerste categorie van kritiek maakt deel uit van het debat over het publiek belang waar lidstaten 

over een beperkte appreciatiemarge beschikken. (rn. 65) Wat daarentegen de persoonlijke 

aanvallen op rechters betreft vindt er een verschuiving plaats in de rechtspraak. Oorspronkelijk 

beschikten lidstaten in deze materie over een ruime appreciatiemarge. Zij konden persoonlijke 

kritiek op de magistratuur aan banden leggen in hun nationale wetgeving zonder dat het Hof 

zich daarmee bemoeide. Aan het einde van de jaren 1990 voert het EHRM echter steeds meer 

zelf een actieve controle uit op inmengingen van lidstaten en bestempelt het materies steeds 

minder als vallend onder de appreciatiemarge van lidstaten. Dit betekent dat de 

appreciatiemarge van lidstaten wordt ingeperkt. Bijgevolg genieten lidstaten niet langer hun 

oorspronkelijke vrijheid om persoonlijke kritiek tegen de magistratuur aan banden te leggen, 

maar moeten zij aanvaarden dat strenge en agressieve kritiek op magistraten wordt beschermd 

onder de expressievrijheid en dat hun rechters en rechtscolleges als onderdeel van het publiek 

debat opgewassen moeten zijn tegen fellere kritiek dan privépersonen. Bijgevolg maakt ook 
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kritiek die een persoonlijke aanval op rechters inhoudt deel uit van een debat van publiek belang 

waar lidstaten een beperkte appreciatiemarge genieten. (rn. 65) 

De slotsom luidt dus dat zowel kritiek met betrekking tot een publieke aangelegenheid als 

persoonlijke kritiek tegen rechters deel uitmaakt van het publieke debat, waardoor lidstaten in 

beide gevallen beschikken over een kleine appreciatiemarge. (rn. 65) Het debat over 

staatshoofden is ook een debat van publiek belang, dus geldt kleine appreciatiemarge om 

beperkingen aan te brengen op de expressievrijheid eveneens bij hem. Bijgevolg lijkt de Wet 

van 6 april 1847 buiten de appreciatiemarge van de lidstaten te vallen. 

D. Laster tegen een staatshoofd  

1. Laster tegen het eigen staatshoofd   

85. OTEGI MONDRAGON T. SPANJE
217

 – In deze zaak oordeelt het EHRM dat de veroordeling van 

de woordvoerder van een separatistische groepering een schending uitmaakt van artikel 10 

EVRM. De woordvoerder bekritiseert op een persconferentie de sluiting van de kwartieren van 

een Baskisch dagblad en de mishandeling van personen die toen gearresteerd werden. Hij 

verwijst naar de Spaanse Koning als het hoofd van de Spaanse gewapende troepen en als 

diegene die het bevel gaf tot de folteringen. De Spaanse gerechten veroordelen hem tot een 

gevangenisstraf, waarop hij naar het EHRM stapt omdat hij meent dat zijn veroordeling een 

schending van artikel 10 EVRM uitmaakt. Het Hof oordeelt dat de veroordeling en de straf van 

de woordvoerder niet proportioneel zijn ten opzichte van het wettig doel, zijnde de bescherming 

van de reputatie van de Koning. Ook al is het taalgebruik van de woordvoerder eerder 

provocatief, het is essentieel in het achterhoofd te houden dat er geen sprake was van 

haatprediking of aanzetten tot geweld. Bovendien vinden de uitlatingen plaats tijdens een 

persconferentie, waardoor de woordvoerder niet de kans had zijn woorden te herformuleren 

vooraleer ze publiek werden gemaakt.  

86. STERN TAULATS EN ROURA CAPELLERA T. SPANJE
218

 – Deze zaak betreft de veroordeling van 

twee Spaanse onderdanen door de Spaanse gerechten wegens het verbranden van een foto van 

het Koninklijk echtpaar op een publieke demonstratie tijdens een officieel bezoek van de 

Koning aan Girona. Het Hof beslist dat de veroordeling tot een gevangenisstraf niet 

proportioneel, noch noodzakelijk is in een democratische samenleving en bijgevolg een 
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schending van artikel 10 EVRM uitmaakt. De actie van de eisers is eerder een politieke kritiek 

op de institutie van de monarchie dan een persoonlijke kritiek op de Koning. Daarnaast is het 

verbranden van een foto een typische provocatieve actie die steeds meer gebruikt wordt om de 

aandacht van de media te trekken.
219

 Bovendien zet de actie niet aan tot haat of geweld omdat ze 

geen gewelddadig gedrag, noch enige ordeverstoring tot gevolg had.
220

  

87. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – In beide zaken situeert het 

Hof de problematiek rond majesteitsschennis binnen het kader van politieke kritiek.
221

 

Aangezien politieke kritiek integraal deel uitmaakt van het publiek debat, maakt kritiek op het 

staathoofd bijgevolg ook deel uit van het publiek debat. Inzake dat publiek debat geldt dat 

lidstaten een beperkte appreciatiemarge hebben (rn. 65), waardoor dat inzake kritiek op het 

staatshoofd ook het geval is. Dit beperkte appreciatiemarge inzake kritiek op het staatshoofd 

verklaart waarom het Hof tweemaal oordeelt dat de veroordeling van de journalisten een 

schending van artikel 10 EVRM uitmaakt. Bijgevolg valt ook de wet van 6 april 1847 buiten het 

appreciatiemare van lidstaten. 

2. Laster tegen een vreemd staatshoofd  

88. COLOMBANI T. FRANKRIJK
222

 – Wat betreft beledigingen tegen een vreemd staatshoofd velde 

het EHRM in 2002 een doorslaggevend arrest. In 1997 veroordeelden de Franse gerechten twee 

journalisten van de Franse krant Le Monde op basis van een Franse strafwet die lasterlijke 

aantijgingen aan het adres van een vreemd staatshoofd strafbaar stelde. De journalisten in 

kwestie werden verweten in hun artikel de Marokkaanse Koning op kwaadwillige wijze in een 

slecht daglicht te plaatsen door hem te beschuldigen van corruptie in de strijd tegen de 

drugshandel vanuit Marokko. In hun artikel verwezen ze nochtans naar gegevens uit een 

internationaal onderzoeksrapport. Het EHRM oordeelde dat de veroordeling van de journalisten 

een schending van artikel 10 EVRM uitmaakt en dat journalisten wel degelijk mogen 

vertrouwen op een internationaal onderzoeksrapport, zonder dat ze zelf onafhankelijk onderzoek 

moeten voeren.
223
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89. NOODZAAK IN MODERNE SAMENLEVING? – Vervolgens stelt het EHRM zich de vraag of 

wetgeving die beledigingen van een vreemd staatshoofd strafbaar stelt nog op zijn plaats is in 

een hedendaagse democratische rechtsstaat.
224

 In casu vormde de bewijslevering door de 

journalisten geen geldig verweer, waaruit het Hof besluit dat de betreffende strafbaarstelling 

onder de Franse wetgeving niet proportioneel is in functie van de legitieme doelstelling, 

namelijk de bescherming van de reputatie van anderen.
225

 Het Hof meent dat dergelijke 

wetgeving een ongeoorloofd privilege verleent van vreemde staatshoofden en stelt dat dit niet 

verantwoord is in een hedendaagse democratische rechtsstaat.
226

 Tenslotte benadrukt het Hof 

dat gemeenrechtelijke strafbepalingen inzake laster en eerroof kunnen volstaan ter bescherming 

van de eer en goede naam van vreemde staatshoofden.
227

 Het Hof probeert duidelijk te maken 

dat staatshoofden juist best wat meer kritiek zouden moeten verdragen dan privépersonen, zeker 

wanneer de kritiek verband houdt met de vrije discussie over politieke aangelegenheden.
228

 

90. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – Zoals reeds eerder 

besproken in Deel I heeft het arrest Colombani als effect gehad dat de Belgische wetgever de 

Wet Faider inzake beledigingen aan vreemde staatshoofden en regeringsleiders ophief door de 

invoering van de Wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging.
229

 (rn. 

39) Desgevallend zijn beledigingen van vreemde staatshoofden en regeringsleiders vanaf 2005 

niet meer strafbaar in België. In de praktijk echter werd ruim vele decennia niet meer vervolg op 

basis van deze wet.
230

 In verband met deze opheffing kan gewezen worden op de dualiteit van 

de Belgische wetgever die de Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van beledigingen aan de 

Koning nog steeds niet ophief. Bijgevolg geniet alleen de Belgische Koning nog van een 

geprivilegieerde behandeling, wat uitermate opmerkelijk is in het licht van de rechtspraak van 

het EHRM die in het arrest Colombani benadrukt dat dergelijk privilege voor koningen, 

presidenten of andere vertegenwoordigers van nationale staten niet meer op zijn plaats is in een 

hedendaagse democratische rechtsstaat.
231
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§3. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van journalisten  

91. VEROORDELING VAN JOURNALISTEN – In het specifieke geval van de veroordeling van een 

journalist houdt het EHRM rekening met enkele bijkomende overwegingen. Aangezien in de 

vorige paragraaf (§ 2) heel wat arresten van het Hof werden besproken die handelen over de 

veroordeling van journalisten, kwamen reeds enkele van deze overwegingen kort aan bod.  

92. PERS ALS PUBLIEKE WAAKHOND – Niet alleen heeft de pers de plicht om informatie van 

algemeen nut te delen met het publiek, het publiek heeft ook het recht om deze informatie te 

ontvangen. Zo niet kan de pers haar essentiële taak van publieke waakhond in de democratische 

samenleving niet volbrengen.
232

 Wanneer nationale overheden maatregelen instellen of sancties 

opleggen die de pers kunnen ontmoedigen deel te nemen aan debatten over aangelegenheden 

van publiek belang zal het Hof deze uiterst nauwkeurig onderzoeken.
233

 Tenslotte is een 

bijzonder sterke motivering vereist voor maatregelen die de toegang beperken tot informatie 

waarop het publiek recht heeft.
234

  

93. JOURNALISTIEKE ETHIEK – Artikel 10 EVRM is het enige artikel in het EVRM dat vrijheden 

toekent en tegelijk ook plichten en verantwoordelijkheden oplegt.
235

 Zo zijn journalisten 

verplicht in goede trouw en op basis van een accurate feitelijke bron betrouwbare en precieze 

informatie te leveren in overeenstemming met de journalistieke ethiek.
236

 Journalisten mogen 

vertrouwen op officiële rapporten en er kan van hen niet verwacht mag worden dat ze een 

onafhankelijk onderzoek verrichten naar de betrouwbaarheid van de inhoud ervan.
237

  

94. ONTSNAPPEN AAN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID – Journalisten moeten aan 

strafrechtelijke veroordeling voor laster kunnen ontsnappen wanneer ze de waarheid van hun 

aantijgingen kunnen bewijzen.
238

 In die zin maakt het Hof een onderscheid tussen feiten en 

waarde oordelen, waarbij feiten kunnen worden bewezen en waarde oordelen niet.
239

 Wanneer 

een journalist veroordeeld wordt ten gevolge van een waarde oordeel, beoordeelt het Hof de 

proportionaliteit van die inmenging aan de hand van de vraag of de journalist een voldoende 
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feitelijke basis had voor zijn stelling.
240

 Waar er dus voor feiten een bewijs moet zijn van de 

waarheid, ligt de lat bij waarde oordelen lager aangezien de journalist enkel een voldoende 

feitelijke basis moet aantonen. Toch kan een waarde oordeel nog steeds buitensporig zijn, met 

name in het geval van ontbreken van elke feitelijke basis.
241

  

95. CONCLUSIE – Gelet op de extra waarborgen waarvan journalisten genieten in een democratische 

samenleving kan geconcludeerd worden dat lidstaten een beperkte appreciatiemarge genieten 

met betrekking tot de veroordeling van journalisten.  

AFDELING III. TUSSENBESLUIT 

96. PROPORTIONALITEIT VAN LASTERWETGEVING – De proportionaliteit van lasterwetgeving 

hangt af van de chilling effects die ze veroorzaakt. Strafrechtelijke of civielrechtelijke 

sanctionering van laster heeft weliswaar een afschrikwekkend effect op burgers in het algemeen 

en journalisten in het bijzonder om hun mening te uiten over publieke aangelegenheden. 

Inzake strafrechtelijke sanctionering moet een onderscheid gemaakt worden tussen een klassiek 

geval van laster en laster die aanzet tot haat of geweld. In een klassiek geval van laster is elke 

strafrechtelijke sanctie disproportioneel omdat de chilling effects te groot zijn. Bijgevolg is in 

dergelijk geval een gevangenisstraf automatisch disproportioneel. Enkel in het geval van laster 

die aanzet tot haat of geweld kan een gevangenisstraf proportioneel zijn in het geval dat de 

chilling effects niet buitensporig zijn. De Wet van 6 april 1847 stelt echter elke belediging van 

de Koning en de koninklijke familie strafbaar met een gevangenisstraf en geldboete, zonder dat 

daarvoor sprake moet zijn van haatprediking of aanzetten tot geweld. Bijgevolg kan op basis 

van deze wet in een klassiek geval van laster een gevangenisstraf worden uitgesproken, wat 

automatisch een disproportioneel chilling effect veroorzaakt op burgers en journalisten. Op basis 

van dit besluit zou de Belgische wetgever er goed aan doen de Wet van 6 april 1847 op te 

heffen. 

Inzake civielrechtelijke sanctionering hangt het oordeel of de veroordeling tot schadevergoeding 

en kosten proportioneel is af van het effect van de totale som op de verweerder. Het Hof moet in 

elke zaak een beoordeling maken van de (financiële) situatie van de verweerder. 
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97. APPRECIATIEMARGE VAN LIDSTATEN INZAKE LASTERWETGEVING – De exacte omvang van de 

appreciatiemarge van lidstaten wordt bepaald door een samenspel van verschillende factoren. 

Als overkoepelende waarneming geldt weliswaar dat lidstaten een beperkte appreciatiemarge 

hebben inzake beperkingen op de expressievrijheid over aangelegenheden van publiek belang. 

Bovendien blijkt dat eender welke wettelijke bepaling die de overheid, politici of de 

magistratuur een versterkte bescherming biedt tegen laster niet verzoenbaar is met artikel 10 

EVRM. In bijna elk van de hierboven besproken arresten maakt het Hof gewag van een hogere 

tolerantiegrens voor kritiek bij publieke personen dan bij privépersonen. Bijgevolg moeten 

publieke personen meer en fellere kritiek verdragen dan privépersonen aangezien het debat over 

hen een publiek debat is. In het licht van de overkoepelende waarneming verwondert het dan 

ook niet dat lidstaten een kleine appreciatiemarge hebben inzake het aanbrengen van 

beperkingen op het open debat over de overheid, politici en de magistratuur. Ondanks de 

algemeen geldende kleine appreciatiemarge met betrekking tot publieke personen, bestaat toch 

een onderlinge volgorde in de mate waarin publieke personen kritiek moeten dulden. Zo moet 

de overheid meer kritiek dulden dan politici, politici meer dan gewone ambtenaren (die geen 

deel uitmaken van de magistratuur), deze dan weer meer dan de magistratuur en tenslotte 

moeten privépersonen de kleinste hoeveelheid kritiek dulden. Bovendien blijkt uit Otegi 

Mondragon/Spanje en Stern Taulats en Roura Capellera/Spanje dat kritiek op staatshoofden op 

dezelfde manier behandeld wordt als kritiek op politici, waardoor ook staatshoofden 

opgewassen moeten zijn tegen een grotere hoeveelheid kritiek.  

Ter conclusie kan gesteld worden dat de bescherming van de expressievrijheid omtrent het 

publiek debat ruim is. Dit gaat hand in hand met een kleine appreciatiemarge om ter zake 

beperkingen aan te brengen. Aangezien de discussie over staatshoofden deel uitmaakt van het 

publiek debat valt de Wet van 6 april 1847 bijgevolg buiten de kleine appreciatiemarge van 

lidstaten. 

HOOFDSTUK V. GEPASTHEID VAN CRIMINALISERING VAN LASTER 

98. INLEIDING – Criminalisering van laster is het strafrechtelijk beteugelen van laster als een 

misdrijf. De aanranding van de eer en goede naam van een persoon wordt met andere woorden 

strafrechtelijk gesanctioneerd omdat deze aanranding een inbreuk op de expressievrijheid 

uitmaakt. In België vindt criminalisering van laster plaats in het Strafwetboek (art. 443-450 Sw.: 

algemeen regime) en in de bijzondere strafwet van 6 april 1847 (speciaal regime), zoals in deel I 

besproken.  
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In dit hoofdstuk wordt onderzocht of deze praktijk houdbaar is in een democratische 

samenleving in het licht van de overweging van het Hof dat burgers in het algemeen en 

journalisten in het bijzonder niet afgeschrikt mogen worden hun mening te uiten over publieke 

aangelegenheden uit angst voor strafrechtelijke of andere sancties (afdeling I). Ook de 

standpunten van andere organen van de Raad van Europa (afdeling II) en enkele internationale 

normen omtrent criminalisering van laster worden besproken (afdeling III). Luidt de conclusie 

dat criminalisering van laster ter bescherming van een persoon in het algemeen (algemeen 

regime onder 443-450 Sw.) niet langer gepast is in een hedendaagse democratische rechtsstaat, 

dan geldt deze conclusie a fortiori voor bijzondere wetgeving die laster strafbaar stelt ter 

bescherming van specifieke personen (speciaal regime onder Wet van 6 april 1847). 

AFDELING I. STANDPUNT EHRM  

99. LINK MET PROPORTIONALITEIT EN CHILLING EFFECTS – Uit hoofdstuk 1, afdeling 1 omtrent 

proportionaliteit van lasterwetgeving blijkt dat het Hof de bestraffing van het misdrijf laster niet 

verbiedt. De strafrechtelijke of civielrechtelijke sanctionering van laster kan gepast zijn, maar 

enkel in het geval dat ze proportioneel is, in die zin dat ze geen ongeoorloofd chilling effect 

veroorzaakt. Het oordeel van het EHRM over de gepastheid van criminalisering van laster in het 

algemeen hangt derhalve samen met het oordeel over de proportionaliteit van die 

lasterwetgeving. De rechtspraak van het Hof over chilling effects werd echter voorafgegaan 

door andere rechtspraak waarin de criminalisering van laster vooreerst in vraag werd gesteld.  

§1. Criminalisering vooreerst in vraag gesteld  

100. STARTPUNT: DOMINANTE POSITIE OVERHEID – In Castells/Spanje stelt het EHRM als algemene 

regel dat de overheid, wegens haar dominante positie, een zekere terughoudendheid aan de dag 

moet leggen wanneer zij haar toevlucht neemt tot strafrechtelijke procedures, vooral wanneer er 

andere middelen beschikbaar zijn om te reageren op onterechte aanvallen en kritiek van haar 

opponenten of de media.
242

 Desalniettemin blijven de bevoegde staatsorganen vrij om 

maatregelen, zelfs met een strafrechtelijk karakter, te nemen met als doel gepast en niet 

buitensporig te reageren op lasterlijke beschuldigingen die ongefundeerd of te kwader trouw 

zijn.
243
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101. VERVOLG: ENKEL HET FEIT VAN VEROORDELING IS RELEVANT – In 2000 levert het EHRM met 

Lopes Gomes da Silva/Portugal een belangrijk vervolgarrest over de verzoenbaarheid van 

strafrechtelijke veroordelingen met artikel 10 EVRM.
244

 Eiser voor het Hof is manager van een 

krant en wordt door de Portugese gerechten veroordeeld voor een artikel waarin de standpunten 

van een politicus worden omschreven als grotesk, clownesk en grof antisemitisch.
245

 Het EHRM 

besluit dat deze veroordeling een schending van artikel 10 EVRM uitmaakt en benadrukt dat het 

niet relevant is dat de eiser slechts veroordeeld is tot een kleine boete.
246

 Wat daarentegen wel 

relevant is, is het feit dat hij überhaupt veroordeeld werd. Het EHRM baseert haar redenering op 

het arrest Jersild/Denemarken, waarin het de argumentatie van de Deense regering dat het 

beperkte bedrag van de boete relevant is verwierp. Verder oordeelde het Hof in 

Jersild/Denemarken dat het enige wat telt de al dan niet veroordeling van de journalist is.
247

  

102. TUSSENSTAND – Noch uit Castells, Lopes Gomes da Silva of Jersild blijkt dat het EHRM van 

mening is dat de criminalisering van laster in elk geval onverzoenbaar is met artikel 10 EVRM. 

Toch diende het arrest Lopes Gomes da Silva als grondslag voor een reeks navolgende arresten 

waarin het Hof telkens beslist dat de strafrechtelijke veroordeling van journalisten uit zichzelf 

een schending uitmaakt van artikel 10 EVRM. Hieruit concludeerden sommige auteurs dat elke 

strafrechtelijke sanctie voor laster automatisch een schending van artikel 10 EVRM uitmaakt 

wanneer de kritiek kadert binnen een publiek debat. Dit blijkt fout, gelet op bijvoorbeeld het 

arrest Raichinov/Bulgarije waarin het Hof het tegenovergestelde beslist.
248

 Daar stelt het Hof 

dat een strafrechtelijke vervolging voor laster niet automatisch een schending van artikel 10 

EVRM uitmaakt en in bepaalde zwaarwichtige gevallen wel degelijk proportioneel kan zijn, 

bijvoorbeeld in het geval van aanzetten tot geweld.
249

 Deze beslissing is ingegeven door het 

ondertussen in 2004 gevelde arrest Cumpana en Mazare/Roemenië van de Grote Kamer waar 

het Hof stelt dat een gevangenisstraf voor laster enkel proportioneel is in uitzonderlijke 

omstandigheden, namelijk in geval van haatprediking en aanzetten tot geweld. Bijgevolg doelt 

het Hof in Raichinov met de uitdrukking “bepaalde zwaarwichtige gevallen” op de 

“uitzonderlijke omstandigheden” omschreven in Cumpana. 
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§2. Verduidelijking door Grote Kamer  

103. STRAFRECHTELIJKE SANCTIE NIET PER SE DISPROPORTIONEEL –  In Lindon/Frankrijk krijgt de 

Grote Kamer de kans om duidelijkheid te scheppen over de gepastheid van criminalisering van 

laster geuit in het kader van een debat van publiek belang.
250

 De zaak betreft de strafrechtelijke 

veroordeling van een auteur en uitgever van een roman, de eerste twee eisers, voor laster tegen 

een extreem rechtse politieke partij en haar voorzitter.
251

 De derde eiser, directeur van een 

bekend nationaal dagblad, wordt ook veroordeeld voor laster omdat hij de lasterlijke passages 

uit de roman herpubliceerde onder de vorm van een petitie, in combinatie met kritiek op de 

veroordelingen van de auteur en uitgever.
252

 De betreffende roman klaagt openlijk de 

verantwoordelijkheid van de partij en haar voorzitter aan in de ontwikkeling van racisme in 

Frankrijk en de moeilijkheid van de bestrijding van deze plaag. De drie eisers menen dat hun 

veroordeling een schending van artikel 10 EVRM inhoudt.  

Waar de Grote Kamer in 2004 in Cumpana en Mazare/Roemenië nog besloot tot een schending 

van artikel 10 EVRM, oordeelt het drie jaar later dat noch de veroordeling van de eerste twee 

eisers, noch die van derde een schending uitmaakt van artikel 10 EVRM.
253

 In het bijzonder 

bemerkt het Hof dat de sancties opgelegd aan de auteur en de uitgever niet gebaseerd zijn op de 

onderliggende argumentatie van de roman, maar wel op drie specifieke passages eruit. De 

veroordelingen zijn bijgevolg gebaseerd op voldoende gronden en de sancties zijn niet 

disproportioneel.
254

 Wat betreft de derde eiser overschrijdt deze de grenzen van aanvaardbare 

kritiek door de beledigende passages opnieuw te publiceren in een wijd gelezen nationaal 

dagblad.
255

 Bovendien zijn de opgelegde boete en de schadevergoeding eerder mild.
256

  

Als nieuwe regel geldt dus dat strafrechtelijke sancties in het algemeen, zonder onderscheid 

tussen gevangenisstraffen en andere, ter bestraffing van laster niet automatisch disproportioneel 

zijn.
257
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104. KRITIEK – De nieuwe regel uit Lindon/Frankrijk wordt sterk bekritiseerd.
258

 Zo benadrukt 

sommige rechtsleer dat de meerderheid in Lindon/Frankrijk zich voor haar beslissing baseert op 

een alleenstaand arrest daterend uit 2004, genaamd Radio France/Frankrijk.
259

 In dit arrest 

betoogt het Hof ook dat criminalisering van laster niet per se disproportioneel is, maar enige 

autoriteit of principiële basis voor dit oordeel blijft uit.
260

  

Een andere kritiek luidt dat de meerderheid van het Hof de beslissingen in Castells, Lopes 

Gomes da Silva, Raichinov en het concept van de chilling effects uit Cumpana negeert. Hierdoor 

miskent de meerderheid de autoriteit van voorgaande rechtspraak, waaronder zelfs een arrest 

van de Grote Kamer, en kent het meer gewicht toe aan een alleenstaand arrest dat ingaat tegen 

die autoriteit.
261

 In Cumpana werd echter voor de beoordeling van de proportionaliteit van 

strafrechtelijke sancties ter bestraffing van laster een onderscheid gemaakt tussen 

gevangenisstraffen en andere strafrechtelijke sancties. Dit onderscheid wordt in Lindon volledig 

genegeerd aangezien het nieuwe principe luidt dat strafrechtelijke sancties in het algemeen ter 

bestraffing van laster niet automatisch disproportioneel zijn. 

105. POLITIEKE CONSENSUS OVER DECRIMINALISERING – Het feit dat in vele lidstaten van de Raad 

van Europa nog steeds wetgeving bestaat die laster strafrechtelijk sanctioneert lijkt te verklaren 

waarom de meerderheid in Lindon/Frankrijk niet wil toegeven aan de visie dat criminalisering 

van laster automatisch disproportioneel is.
262

 Toch was er ten tijde van de beslissing reeds een 

brede politieke consensus die in de richting van decriminalisering van laster wees. Zo vaardigde 

de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa drie weken voor de beslissing in Lindon 

de Resolutie omtrent decriminalisering van laster uit (rn. 112).
263

 Bovendien deed diezelfde 

Parlementaire Vergadering in 2003 ook al een Aanbeveling omtrent de expressievrijheid van de 

media in Europa waarin nota bene de Franse perswetgeving werd aangeduid als absoluut 

verouderd.
264

 (rn. 111)  
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§3. Nieuwe poging tot verduidelijking  

106. AANVATTING STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE BEVAT INHERENT RISICO OP 

GEVANGENISSTRAF – Długołęcki/Polen biedt het EHRM een nieuwe kans om duidelijkheid te 

scheppen over het vraagstuk naar criminalisering van laster. De zaak betreft de strafrechtelijke 

veroordeling van een uitgever voor de belediging van een kandidaat-burgemeester naar 

aanleiding van de publicatie van een lasterlijk artikel over deze laatste.
265

  

Het EHRM oordeelt dat de veroordeling van de eiser een schending van artikel 10 EVRM 

uitmaakt omdat het nationale gerecht geen rekening hield met het feit dat de uitlatingen 

kaderden in een debat van publiek belang.
266

 Ook al is de opgelegde boete relatief laag en werd 

de strafprocedure tegen de eiser voorwaardelijk stopgezet, toch verscheen de veroordeling op 

diens strafblad. Bovendien kon het gerecht de procedure elk moment heropenen.
267

 Bijgevolg 

bleef het risico op een gevangenisstraf steeds bestaan, wat niet proportioneel is ten opzichte van 

het wettig doel. Hoewel de boete op zich de eiser niet verhindert zichzelf uit te drukken, 

resulteert ze toch in een soort censuur.
268

  

Een belangrijke gedachte die naar voor treedt uit de beslissing van het Hof is dat de loutere 

aanvatting van een strafrechtelijke procedure inherent het risico op veroordeling tot een 

gevangenisstraf inhoudt.
269

 In verband hiermee herhaalt het Hof de overweging uit Cumpana en 

Mazare/Roemenië GK die luidt dat het opleggen van een gevangenisstraf aan journalisten enkel 

verzoenbaar is met de expressievrijheid in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk in geval van 

haatprediking of aanzetten tot geweld.
270

 Diezelfde overweging gaat volgens het Hof gelijk op 

voor alle beledigingen geuit in een publiek debat, zodat ook niet-journalisten enkel in geval van 

haatprediking of aanzetten tot geweld veroordeeld kunnen worden tot een gevangenisstraf.
271

  

§4. Strafrechtelijke sanctie voor schending privéleven  

107. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN – De zaak Lahtonen/Finland betreft de veroordeling van 

de hoofdredacteur van een magazine gespecialiseerd in misdaad verslaggeving. Het magazine 

maakte op basis van publiek toegankelijke gerechtelijke documenten de identiteit van een politie 
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officier, waartegen een psychiatrisch onderzoek was bevolen, bekend.
272

 Het EHRM oordeelt 

dat de veroordeling van de hoofdredacteur artikel 10 EVRM schendt.
273

 Bovendien stelt het Hof 

dat strafrechtelijke sancties voor media professionals die de privacy van een persoon schenden 

niet automatisch onverzoenbaar zijn met artikel 10 EVRM. Toch zijn dergelijke sancties enkel 

in uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd.
274

  

108. DRAAGWIJDTE – In Lahtonen/Finland ontwikkelt het Hof een nieuwe regel in verband met het 

gebruik van strafrechtelijke sancties ter bescherming van de privacy van een individu. Deze 

luidt dat een strafrechtelijke veroordeling van media professionals voor schending van de 

privacy enkel in uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen de veroordeling tot een gevangenisstraf en de veroordeling tot een andere 

strafrechtelijke sanctie. 

Op het eerste zicht is deze nieuwe regel beperkt tot de bescherming van het privéleven, maar 

opvallend is echter dat het Hof Cumpana, Lindon en Długołęcki aanhaalt als autoriteit. De 

verwijzing naar deze arresten over laster is bijzonder aangezien “uitzonderlijke 

omstandigheden” destijds in Cumpana enkel werden vermeld in verband met 

gevangenisstraffen, niet werden vermeld in Lindon en in Długołęcki enkel in een concurring 

opinion. Uit deze verwijzing wordt door sommigen afgeleid dat het Hof in Lahtonen niet enkel 

een nieuwe regel wilde installeren in verband met strafrechtelijke sancties voor schendingen van 

het privéleven, maar deze wou uitbreiden naar strafrechtelijke sancties voor laster in het 

algemeen.  

De nieuwe regel toegepast bij laster luidt bijgevolg dat een strafrechtelijke veroordeling van 

media professionals tot een gevangenisstraf of een andere strafrechtelijke sanctie voor laster 

enkel in uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is. Sommige auteurs menen dat 

Lahtonen een stap verder gaat in de bescherming van media professionals dan Lindon aangezien 

uit het eerst vernoemde arrest volgt dat strafrechtelijke sancties voor journalisten enkel in 

uitzonderlijke omstandigheden proportioneel zijn, terwijl in Lindon uitzonderlijke 

omstandigheden niet worden vermeld.
275

 Voor definitieve duidelijkheid over de draagwijdte van 

Lahtonen is het echter wachten op een arrest van de Grote Kamer. Toch lijkt de rechtspraak te 

                                                 
272

 EHRM 17 januari 2012, nr. 29576/09, Lahtonen/Finland, § 10. 
273

 Ibid., § 82. 
274

 Ibid., § 79. 
275

 P. HIRVELÄ, “Media professionals and penalties for defamation” in J. CASADEVALL, E. MYJER, M. O’BOYLE 

en A. AUSTIN (eds.), Freedom of Expression - Essays in Honour of Nicolas Bratza, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 

2012, 159. 



 

54 

 

evolueren in de richting van een uitermate beperkte appreciatiemarge voor lidstaten om laster te 

criminaliseren, zowel ten aanzien van journalisten als ten aanzien van privépersonen. 

AFDELING II. STANDPUNT ANDERE ORGANEN VAN DE RAAD VAN EUROPA  

109. INDICATOR VAN POLITIEKE CONSENSUS – Aanbevelingen, verklaringen en resoluties van 

organen van de Raad van Europa over de gepastheid van criminalisering van laster 

weerspiegelen een brede maatschappelijke en politieke consensus. Hoewel niet bindend, hebben 

ze tot doel lidstaten aan te sporen tot het nemen van gepaste maatregelen.
276

 Soms gebeurt het 

zelfs dat het Hof in haar beslissingen verwijst naar de activiteiten van de Raad van Europa 

inzake decriminalisering van laster.
277

   

§1. Comité van Ministers  

110. DECRIMINALISERING VAN LASTER – In 1897 neemt het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa (hierna: Comité) een Aanbeveling aan over haatprediking waarin het benadrukt dat 

lidstaten een degelijk wettelijk kader moeten voorzien dat rechters de mogelijkheid geeft om 

bepaalde verschijningsvormen van haatprediking niet de bescherming van artikel 10 EVRM te 

bieden.
278

 In een Aanbeveling over een nieuw begrip van media uit 2011 meent ook het Comité 

dat lasterwetgeving een chilling effect veroorzaakt.
279

 In 2012 tenslotte onderlijnt het Comité het 

belang van voorzienbare en zekere lasterwetgeving om de vrijheid van meningsuiting te 

verzekeren.
280

 

§2. Parlementaire Vergadering  

111. BEGIN JAREN 2000 – Begin 2000 neemt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 

(hierna: Parlementaire Vergadering) twee aanbevelingen over de vrijheid van meningsuiting en 

informatie in de media in Europa aan. Waar de Parlementaire Vergadering in haar aanbeveling 

uit 2001 het Comité aanraadt om initiatieven te nemen die lidstaten aanmoedigen om de 

standaarden van die laatste op te volgen inzake de bescherming van expressievrijheid, doet ze in 

haar aanbeveling uit 2003 haar beklag. In 2003 bestaan er echter nog steeds veel problemen die 
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onopgelost zijn en bovendien vonden er sinds 2001 in Europa en daarbuiten verdere grove 

schendingen van de expressievrijheid plaats.
281

 Verder noemt de Parlementaire Vergadering de 

gerechtelijke afhandeling van laster of disproportioneel hoge boetes die persbedrijven naar de 

rand van de afgrond duwen een vorm van juridische intimidatie die onaanvaardbaar is.
282

 

Daarnaast wordt ook opgemerkt dat zelfs in bepaalde West-Europese landen de perswetgeving 

sterk verouderd is, zo bijvoorbeeld de Franse perswetgeving die dateert uit 1881. Ook al worden 

dergelijke bepalingen niet meer in de praktijk gebruikt, toch voorziet het bestaan ervan jonge 

democratieën van een geschikt excuus om hun eigen perswetgeving niet te democratiseren.
283

 

Tenslotte vraagt de Parlementaire Vergadering aan het Comité om lidstaten aan te sporen alle 

wetgeving die de persvrijheid ondergeschikt maakt aan strafrechtelijke vervolging af te 

schaffen.
284

  

112. DECRIMINALISERING VAN LASTER – Enkele jaren later benadrukt de Parlementaire Vergadering  

in haar Resolutie omtrent decriminalisering van laster wederom dat gevangenisstraffen voor 

laster zonder uitstel afgeschaft dienen te worden.
285

 Bovendien worden lidstaten aangespoord 

om enkel het misdrijf van haatprediking, aanzetten tot geweld en negationisme strafbaar te 

stellen met gevangenisstraffen.
286

 Wat betreft lasterwetgeving die voorziet in een verhoogde 

bescherming voor publieke figuren, wordt aangeraden ook deze op te heffen.
287

 Tot slot stelt de 

Parlementaire Vergadering in een Resolutie uit 2008 betreffende indicatoren voor de media in 

een democratie dat nationale parlementen de situatie in hun eigen land moeten evalueren aan de 

hand van een lijst met basisprincipes.
288

 Een van die basisprincipes is de vraag of 

staatsofficieren al dan niet beter beschermd worden tegen laster dan privépersonen, wat niet 

wenselijk is.
289
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AFDELING III. INTERNATIONALE NORMEN  

113. INTERNATIONALE CONSENSUS? – Naast het onderzoek naar een eventuele Europese consensus 

is de vraag naar een eventuele internationale consensus even relevant. Rapporten van 

internationale en regionale organisaties zoals de VN en de OVSE mogen dan wel niet bindend 

zijn, toch hebben ze onbetwistbaar een grote waarde binnen de internationale gemeenschap. 

§1. BUPO 

114. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN – Het 

Comité voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties drukte reeds meermaals zijn 

bezorgdheid uit over de mogelijkheid in verschillende lidstaten om laster te bestraffen met 

vrijheidsbeperkende maatregelen.
290

 Wat betreft het misdrijf van belediging van de Staat pleit 

het Comité voor een totale afschaffing ervan.
291

 Bovendien stelt de Bijzondere Rapporteur 

inzake de Promotie en Bescherming van het Recht op Vrijheid van Mening en Meningsuiting 

dat rechtszaken voor laster en zelfs de loutere dreiging ervan uitgaande een potentieel direct en 

negatief effect hebben op de expressievrijheid.
292

 Hij raadt alle lidstaten van de Verenigde 

Naties aan strafwetgeving voor laster af te schaffen en te vervangen door civielrechtelijke 

bepalingen waar nodig.
293

  

§2. OVSE  

115. ORGANISATIE VOOR VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN EUROPA (OVSE) – De Parlementaire 

Vergadering van de OVSE, een regionale organisatie in de zin van Hoofdstuk VII van het 

Handvest van de Verenigde Naties, moedigde lidstaten reeds meerdere malen aan om wetgeving 

die voorziet in strafrechtelijke sancties voor laster tegen publieke figuren, de Staat, 

staatsorganen of staatsofficieren, op te heffen.
294

 De OVSE Vertegenwoordiger voor 

Mediavrijheid meent dat strafrechtelijke lasterwetgeving nog al te vaak wordt gebruikt in de 

OVSE ruimte om media te onderdrukken. Bovendien maakt ook hij het eerder vermelde 
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argument dat het theoretisch bestaan van dergelijke wetgeving onterecht als rechtvaardiging kan 

worden gebruikt door nieuwe democratieën voor het bestaan van niet democratische wetgeving 

in hun rechtsorde. De mogelijkheid voor deze nieuwe democratieën om te wijzen naar 

gevestigde democratieën moet geëlimineerd worden.
295

 Tenslotte stelt hij voor dat de “de-

prisonment of defamation” een tussenstap kan zijn naar de totale decriminalisering en 

verzachting van respectievelijk strafrechtelijke en civielrechtelijke lasterwetgeving.
296

 

AFDELING IV. TUSSENBESLUIT  

116. STANDPUNT EHRM – Zoals hierboven gebleken (afdeling I) bestaat het standpunt van het 

EHRM over criminalisering van laster uit een aaneenschakeling van relevante arresten.  

Met Cumpana komt er in 2004 een eerste belangrijk arrest. De Grote Kamer maakt inzake het 

oordeel over de proportionaliteit van strafrechtelijke sancties een onderscheid tussen enerzijds 

de gevangenisstraf en anderzijds alle andere strafrechtelijke sancties. Een gevangenisstraf ter 

bestraffing van laster is enkel proportioneel in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk in geval 

van haatprediking of aanzetten tot geweld. Voor de bestraffing van laster met eender welke 

andere strafrechtelijke sanctie zijn daarentegen geen bijzondere omstandigheden vereist. In 

dergelijke klassieke gevallen van laster is een gevangenisstraf weliswaar nooit proportioneel. 

In 2007 volgt het arrest Lindon waarin het Hof stelt dat strafrechtelijke sancties in het algemeen, 

dus zowel de gevangenisstraf als alle andere strafrechtelijke sancties, ter bestraffing van laster 

niet automatisch disproportioneel zijn, zonder gewag te maken van bijzondere omstandigheden. 

Bijgevolg kan de veroordeling tot een gevangenisstraf of een andere strafrechtelijke sanctie 

wegens laster proportioneel zijn, ongeacht het bestaan van bijzondere omstandigheden.  

Vervolgens oordeelt het Hof in 2009 in Długołęcki dat ook de loutere aanvatting van een 

strafrechtelijke procedure het inherent risico op veroordeling tot een gevangenisstraf inhoudt. 

Het Hof herhaalt in 2009 de overweging uit Cumpana die luidt dat het opleggen van een 

gevangenisstraf aan journalisten enkel verzoenbaar is met de expressievrijheid in uitzonderlijke 

omstandigheden, namelijk in geval van haatprediking of aanzetten tot geweld. Diezelfde 

overweging gaat volgens het Hof gelijk op voor alle beledigingen geuit in een publiek debat, 
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zodat ook niet-journalisten enkel in geval van haatprediking of aanzetten tot geweld veroordeeld 

kunnen worden tot een gevangenisstraf. 

Tenslotte volgt in 2012 de laatste relevante uitspraak van het Hof omtrent het vraagstuk naar de 

gepastheid van criminalisering van laster. Lahtonen handelt in principe over de gepastheid van 

strafrechtelijke sancties ter bestraffing van een schending van het privéleven, maar kan volgens 

sommige rechtsleer worden toegepast op de strafrechtelijke bestraffing van laster. De nieuwe 

regel die Lahtonen voortbrengt stelt dat een strafrechtelijke veroordeling van media 

professionals voor schending van de privacy enkel in uitzonderlijke omstandigheden 

gerechtvaardigd is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de veroordeling tot een 

gevangenisstraf en de veroordeling tot een andere strafrechtelijke sanctie. Wanneer deze nieuwe 

regel wordt toegepast bij laster luidt dit dat een strafrechtelijke veroordeling van media 

professionals tot een gevangenisstraf of een andere strafrechtelijke sanctie voor laster enkel in 

uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is. Sommige auteurs menen dat Lahtonen een 

stap verder gaat in de bescherming van media professionals dan Lindon aangezien uit het eerst 

vernoemde arrest volgt dat strafrechtelijke sancties voor journalisten enkel in uitzonderlijke 

omstandigheden proportioneel zijn, terwijl in Lindon uitzonderlijke omstandigheden niet 

vermeld worden.
297

 

Welke visie uiteindelijk de voorkeur geniet, zal het Hof in de toekomst moeten uitmaken. Doch 

gelet op de steeds breder wordende bescherming van de expressievrijheid omtrent het publiek 

debat en de daarmee gepaard gaande evolutie naar een kleine appreciatiemarge van lidstaten (rn. 

97 in fine), lijkt de recente visie uit 2012 de voorkeur te genieten. Deze stelt strengere 

voorwaarden aan de proportionaliteit van een sanctie bij laster, waardoor de expressievrijheid 

beter beschermd wordt.  

117. EUROPESE CONSENSUS – Zowel het Comité van Ministers en de Parlementaire Vergadering van 

de Raad van Europa als de Commissaris voor de Rechten van de Mens en de ECRI delen 

dezelfde mening. Zij zijn namelijk allen voorstander van een decriminalisering van laster. 

Opvallend is dat de Parlementaire Vergadering de verouderde Franse perswetgeving die dateert 

uit 1881 aanklaagt, terwijl de Belgische Wet van 6 april 1847 zelfs nog ouder is. Bovendien 

benadrukt de Parlementaire Vergadering dat lasterwetgeving die voorziet in een verhoogde 

bescherming voor publiek figuren (zoals de Wet van 6 april 1847) beter kan worden opgeheven. 
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118. INTERNATIONALE CONSENSUS – Naast het Comité voor de Rechten van de Mens van de VN, is 

ook de OVSE aanhanger van de decriminalisering van laster. Zo pleit het Comité zelfs voor een 

totale afschaffing van het misdrijf van belediging van de Staat. De totale afschaffing van het 

misdrijf van belediging van het Staatshoofd lijkt dan een logische gevolgtrekking. Daarnaast 

raadt de Parlementaire vergadering van de OVSE lidstaten aan om wetgeving die voorziet in 

strafrechtelijke sancties voor laster tegen publieke figuren, de Staat, staatsorganen of 

staatsofficieren, op te heffen. Bijgevolg valt ook de Wet van 6 april 1847 die voorziet in een 

gevangenisstraf en geldboete ter bestraffing van beledigingen van de Koning hieronder.  

119. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – Gelet op de standpunten van 

het EHRM en de Europese en internationale consensus omtrent decriminalisering van laster lijkt 

de bijzondere strafwet van 6 april 1847 niet langer houdbaar in een hedendaagse democratische 

rechtsstaat. Ook al wordt er sinds jaren niet meer vervolgd op basis van de Wet, toch vormt het 

louter bestaan ervan en dus de theoretische mogelijkheid op vervolging een disproportionele 

inmenging in het recht op vrije meningsuiting onder artikel 10 EVRM. Bijgevolg zou de 

Belgische wetgever er goed aan doen de Wet van 6 april op te heffen.  
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HOOFDSTUK VI. EERLIJK EVENWICHT TUSSEN ARTIKEL 8 EVRM EN ARTIKEL 10 

EVRM  

120. INLEIDING – Naast het onderzoek naar de proportionaliteit van de inmenging en de 

appreciatiemarge van lidstaten gaat het Hof ook na of de nationale overheden een eerlijk 

evenwicht hebben ingesteld tussen enerzijds, de bescherming van de vrije meningsuiting onder 

artikel 10 EVRM en anderzijds, de bescherming van de reputatie van diegenen over wie de 

beweringen gaan, als onderdeel van het recht op privé- en gezinsleven onder artikel 8 EVRM.
298

  

Echter hoe groter de bescherming van de expressievrijheid, hoe minder bescherming de privacy 

van een persoon geniet en hoe kleiner de appreciatiemarge van lidstaten om beperkingen aan te 

brengen op die expressievrijheid. Daarentegen hoe ruimer de bescherming van de privacy, hoe 

kleiner de bescherming van de expressievrijheid en hoe groter de appreciatiemarge van lidstaten 

om beperkingen op die expressievrijheid aan te brengen. Bovendien is de graad aan 

bescherming van de privacy van een persoon afhankelijk van de vraag of deze een publiek 

persoon is. Tenslotte heeft het Hof de neiging om de veroordeling van journalisten in strijd te 

verklaren met artikel 10 EVRM wanneer er een publieke persoon betrokken is bij het misdrijf. 

In dergelijk geval lijkt de expressievrijheid zwaarder door te wegen dan de bescherming van het 

privéleven. Deze conclusie geldt echter enkel in de veronderstelling dat de feiten te maken 

hebben met een publieke aangelegenheid en niet met het privéleven van de publieke persoon.  

AFDELING I. RECHT OP PRIVACY ONDER ARTIKEL 8 EVRM  

121. VIER VERSCHILLENDE RECHTEN – Uit de tekst van artikel 8 EVRM kunnen in principe vier 

verschillende rechten onderscheiden worden: eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven, 

het huis en de communicatie.
299

 Het recht op eerbiediging van het privéleven is het bekendste en 

wordt het meest ingeroepen.
300

  

122. RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN – Artikel 8 EVRM is een open bepaling die 

verwijst naar een persoonlijke en/of maatschappelijke realiteit.
301

 Sommige rechtsleer meent dat 
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het concept privacy terug gaat tot de omschrijving ervan als the right to be left alone.
302

 De 

rechtspraak van het EHRM leert echter dat deze opvatting vrijwel volledig verlaten is. Toch 

hebben noch het EHRM, noch de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens ooit 

gepoogd een exhaustieve definitie van het begrip privacy te formuleren.
303

 Wel benadrukt het 

Hof dat de notie privéleven een breed concept is dat niet gevat kan worden in dergelijke 

definitie.
304

 Ook Belgische rechtsleer volgt deze redenering.
305

 Daarnaast heeft de Europese 

Commissie, daarin gevolgd door het EHRM, gesteld dat het concept privacy niet beperkt is tot 

de inner circle van een individu, maar het recht op het uitbouwen van interpersoonlijke relaties 

inhoudt.
306

 Het recht op privacy bevat ook professionele
307

 en commerciële
308

 activiteiten. Deze 

invulling ligt aan de basis van een lange reeks arresten van het EHRM waarin het begrip 

privéleven zeer ruim wordt uitgelegd.
309

  

123. RECHT OP REPUTATIE –  Het recht op bescherming van de reputatie maakt integraal deel uit van 

de bescherming die artikel 8 EVRM biedt.
310

 De reputatie van een persoon maakt deel uit van 

diens persoonlijke en psychische identiteit, die dan weer deel uitmaakt van diens privéleven, 

zelfs in het kader van een publiek debat.
311

 Opdat artikel 8 EVRM van toepassing is, moet de 
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aanval op de reputatie van een persoon weliswaar een zekere graad aan ernst bereikt hebben ten 

nadele van het persoonlijk genot van het recht op privéleven.
312

 Bovendien moet er een 

voldoende link zijn tussen de eiser en de beweerde aanval op diens de reputatie.
313

 Tenslotte kan 

een persoon zich niet baseren op artikel 8 EVRM om te klagen over het verlies van reputatie 

wanneer dit verlies een gevolg is van zijn eigen acties.
314

  

AFDELING II. BEPERKINGEN OP DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN FUNCTIE VAN 

ARTIKEL 8 EVRM  

124. BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN ANDEREN ALS WETTIG DOEL – Het is mogelijk dat de 

verantwoording voor een beperking van de expressievrijheid in een ander artikel van het EVRM 

ligt.
315

 Deze situatie geeft invulling aan het in artikel 10, § 2 EVRM vermelde wettig doel van 

bescherming van de rechten van anderen.
316

 Bijgevolg is het dus mogelijk dat de vrijheid van 

meningsuiting ingeperkt wordt ter bescherming van het recht op privacy onder artikel 8 

EVRM.
317

 Bij een manifeste schending van het recht op privacy, bijvoorbeeld door de publicatie 

van privéfoto’s van een persoon, zal de verweerder zich moeilijk kunnen beroepen op artikel 10 

EVRM.
318

 Toch wordt de interactie tussen beide rechten in de praktijk opgevat als een van de 

meest complexe problemen inzake conflicten tussen fundamentele rechten.
319

 Dit komt mede 

doordat beide rechten ten opzichte van elkaar niet hiërarchisch kunnen worden geordend.
320
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125. PUBLIEKE PERSONEN EN HUN REPUTATIE – Wat publicaties over het privéleven van publieke 

personen betreft, geldt dat deze een onrechtmatige inbreuk op artikel 8 EVRM inhouden 

wanneer ze geen verband houden met enig publiek belang.
321

 Wanneer de gewraakte publicaties 

daarentegen geen details over het privéleven van een publiek persoon bekend maken, houdt het 

Hof ook hier rekening mee.
322

   

126. DEFINITIE PUBLIEK PERSOON – Als een publiek persoon kwalificeert eenieder die een publieke 

functie uitoefent en/of publieke middelen gebruikt, en meer algemeen iedereen die een rol speelt 

in het publieke leven, hetzij een politieke, economische, artistieke, sociale, sportieve of 

andere.
323

  

127. VÓÓR VON HANNOVER N°2: GEVAL PER GEVAL – Vóór 2012, bijvoorbeeld in de zaak von 

Hannover n°1/Duitsland
324

, werden conflicten tussen het recht op privacy onder artikel 8 

EVRM en de expressievrijheid onder artikel 10 EVRM geval per geval opgelost, waardoor het 

haast onmogelijk was de uitkomst van een zaak te voorspellen.
325
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128. VON HANNOVER N°2-CRITERIA – In 2012 veroorzaakt het EHRM een enorme ommekeer met 

twee arresten tegen Duitsland, namelijk Von Hannover n°2 en Axel Springer, waarin het enkele 

criteria ontwikkelt die nationale gerechten voortaan dienen te gebruiken bij het oplossen van 

dergelijke conflicten.
326

  

Betreffende criteria zijn: de bijdrage van de informatie of foto’s aan een debat van algemeen 

belang, de graad van bekendheid van de betrokken persoon of het onderwerp van de reportage 

in kwestie, het eerdere gedrag van de betrokken persoon, de inhoud, vorm en gevolgen van de 

publicatie en waar gepast de omstandigheden waarin de foto’s werden genomen.
327

 Het Hof 

maakt hierdoor het besluitvormingsproces transparanter en bevestigt zijn wil tot een uniforme 

aanpak van dergelijke conflicten door te stellen dat het irrelevant is voor de uitkomst van de 

zaak of die onder artikel 8 of 10 EVRM tot bij hem is gebracht.
328

  

In Von Hannover n°2 beslist het Hof dat de foto’s in kwestie, die de fysieke gezondheid van 

Prins Rainier III weergeven en de zorg die zijn familieleden voor hem opnemen, bijdragen aan 

een debat van publiek belang, waardoor ook de bevolking recht heeft op deze afbeeldingen van 

de koninklijke familie.
329

 Bijgevolg beslist het Hof dat artikel 8 EVRM niet geschonden is. 

129. HOEVEELHEID PRIVACYBESCHERMING – Wat betreft de hoeveelheid privacybescherming 

waarop een individu recht heeft, geldt dat een privépersoon maximale bescherming geniet, in 

tegenstelling tot wat het geval is voor publieke personen. Deze laatste moeten bepaalde 

inmengingen in hun privéleven aanvaarden. Dit wil echter niet zeggen dat publieke personen 

geen enkele privacy genieten. Het Hof benadrukte reeds dat iedere persoon, zelfs een publieke 

persoon, een rechtmatige verwachting van zijn privacybescherming koestert.
330

 Bovendien 

vormen publicaties die als enige doel hebben de nieuwsgierigheid over details van het 

privéleven te voeden een inbreuk op de privacy, ongeacht de bekendheid van een persoon en 
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ongeacht het recht van het publiek geïnformeerd te worden over bepaalde aspecten van het 

privéleven van een publiek persoon.
331

 

AFDELING III. TUSSENBESLUIT  

130. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 – De beslissing in Von 

Hannover n°2 is uiterst relevant. Niet alleen wegens de feitelijke omstandigheid dat eiseres een 

lid van de koninklijke familie is, maar ook omdat het de deur lijkt te openen voor een hele ruime 

invulling van de expressievrijheid voor de pers ten nadele van de privacy van het koningshuis. 

De feiten in casu hebben dan wel betrekking op het recht op afbeelding, toch gelden de 

overwegingen ook voor het overkoepelende recht op privéleven.  

Enerzijds begrenst het Hof de expressievrijheid duidelijk tot elementen van het privéleven van 

een publiek persoon die raken aan het publiek belang, maar anderzijds veroorzaakt het Hof een 

serieuze inperking van de privacy van de leden van de koninklijke familie door te besluiten dat 

de foto’s in kwestie geen schending van artikel 8 EVRM uitmaken. Deze beslissing heeft tot 

gevolg dat de pers zo goed als vrij is foto’s met een bedenkelijke informatieve waarde te 

publiceren zolang ze maar iets of wat bijdragen aan het publieke debat.
332

 Deze brede 

bescherming van de expressievrijheid gaat hand in hand met de inperking van de privacy van de 

koninklijke familie, maar betekent ook dat beperkingen op die expressievrijheid steeds 

moeilijker te verantwoorden zijn, zelfs wanneer ze dienen ter bescherming van staatshoofden. 

Deze laatste vaststelling kadert binnen de hierboven ontwaarde overkoepelende waarneming dat 

lidstaten een beperkte appreciatiemarge hebben inzake beperkingen op de expressievrijheid over 

aangelegenheden van publiek belang en de stelling dat de discussie over staatshoofden deel 

uitmaakt van dit publiek debat. (rn. 97)  

Bijgevolg bevestigt ook de rechtspraak van het Hof over het eerlijk evenwicht tussen artikel 8 

en 10 EVRM dat de hoeveelheid aanvaardbare kritiek die staatshoofden moeten dulden steeds 

groter wordt, in tegenstelling tot de bescherming van hun privéleven die daalt. De afname van 

de privacybescherming van publieke personen, waaronder dus zelfs de leden van de koninklijke 

familie, wijst in de richting van het niet langer wenselijk zijn van een geprivilegieerde 
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behandeling van staatshoofden in een hedendaagse democratische rechtsstaat. Daarom lijkt 

wederom de opheffing van de Wet van 6 april 1847 aangewezen.  

HOOFDSTUK VII. IN ONBRUIK GERAAKTE WETGEVING  

131. INLEIDING – Hoewel het Hof de problematiek rond verouderde of in onbruik geraakte 

wetgeving enkel heeft behandeld in verband met wetgeving die een inmenging inhoudt in het 

recht op privacy onder artikel 8 EVRM, is deze rechtspraak ook relevant voor de problematiek 

rond verouderde wetgeving in het algemeen. Bijvoorbeeld de Wet van 6 april tot bestraffing van 

beledigingen aan de Koning die dateert uit 1847 en een beperking van artikel 10 EVRM 

inhoudt. 

De context waarin het Hof reeds heeft geoordeeld over de houdbaarheid van verouderde 

wetgeving die een inbreuk op artikel 8 EVRM inhoudt, is die van de strijd van homoseksuelen 

voor de erkenning van hun andersgeaardheid. Het seksuele leven vormt een belangrijk 

deelaspect van het privéleven onder artikel 8 EVRM.
333

 Het Hof acht nationaal rechtelijke 

strafbaarstellingen van sodomie in strijd met artikel 8 EVRM omdat dergelijke wetgeving een te 

verouderde visie uitdraagt in een hedendaagse democratische rechtsstaat. Dit standpunt wordt 

voor het eerst in Dudgeon/Verenigd Koninkrijk uitgesproken en later meermaals herhaald in 

andere arresten, waarvan de overwegingen kunnen worden beschouwd als hebbende een 

algemene draagwijdte.
334

  

AFDELING I. RECHTSPRAAK EHRM  

132. DUDGEON T. VERENIGD KONINKRIJK: FEITEN – Eiser, de heer Dudgeon, klaagt het bestaan van 

Ierse wetgeving aan die bepaalde homoseksuele handelingen tussen instemmende volwassen 

mannen strafbaar stelt.
335

 De Ierse wet voorziet in een systeem waarin iedereen, inclusief een 

private persoon, een vervolging kan starten voor dergelijke feiten. Weliswaar kan de voorzitter 

van het OM beslissen gestarte vervolgingen te onderbreken wanneer hij dit nodig acht.
336

 Op 21 

Januari 1976 vormt het huis van eiser het voorwerp van een huiszoeking in het kader van een 

drugsonderzoek. Daarbij worden persoonlijke documenten in beslag genomen waarin 
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homoseksuele handelingen beschreven staan.
337

 De onderzoeksrechter beslist echter geen 

procedure te starten wegens niet in het publiek belang.
338

 Ook al werd eiser niet het voorwerp 

van een strafrechtelijke vervolging, toch meent hij dat het louter bestaan van dergelijke 

wetgeving een schending van zijn recht op eerbiediging van privéleven onder artikel 8 EVRM 

uitmaakt. Ter verdediging stelt de Ierse overheid dat betreffende wetgeving in de praktijk dode 

letter is en er de laatste jaren amper vervolgingen hebben plaatsgevonden. De conclusie van het 

Hof luidt dat het louter bestaan van de wetgeving in kwestie een schending van artikel 8 EVRM 

inhoudt, ook al wordt de wetgeving reeds lange tijd niet meer toegepast in de praktijk. De 

verouderde wetgeving beantwoordt niet aan een dringende sociale behoefte. 

133. CONTINUE EN DIRECTE INVLOED –  Het louter bestaan van de wetgeving in kwestie heeft reeds 

een continue en directe invloed op het privéleven van de eiser. Ofwel beslist deze echter de wet 

te respecteren en zich te onthouden van verboden seksuele activiteiten, ofwel stelt hij zulk 

gedrag wel, maar wordt hij vatbaar voor strafrechtelijke vervolging.
339

 

134. DODE LETTER? NIET RELEVANT! – Het argument van de Ierse overheid dat de wetgeving in 

kwestie dode letter is, doet niet ter zake. Ook al vonden er de laatste jaren geen veroordelingen 

meer plaats, toch is er geen duidelijk vervolgingsbeleid dat stelt dat de wet niet meer mag 

worden toegepast. Bovendien blijft de mogelijkheid voor een private vervolging nog steeds 

bestaan.
340

  

135. GEEN DRINGENDE SOCIALE BEHOEFTE – Tenslotte bestaat er geen dringende sociale behoefte 

om homoseksuele handelingen in alle omstandigheden strafbaar te stellen. Het risico op schade 

voor kwetsbare groepen in de samenleving en de effecten op het publiek die de verboden 

homoseksuele handelingen veroorzaken, vormen geen voldoende verantwoording voor een 

absoluut verbod.
341

 Bovendien heerst er in de huidige samenleving een hogere tolerantie ten 

aanzien van homoseksueel gedrag, in die zin dat een grote meerderheid van de lidstaten van de 

Raad van Europa het niet meer noodzakelijk, noch gepast acht dergelijke gedragingen te 

bestraffen.
342
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AFDELING II. TUSSENBESLUIT  

136. TERUGKOPPELING NAAR DE BELGISCHE WET VAN 6 APRIL 1847 –  Bij toepassing van de 

rechtspraak van het Hof in Dudgeon/Verenigd Koninkrijk op de situatie in België, lijkt België 

het risico te lopen op een veroordeling voor schending van artikel 10 EVRM door het louter 

bestaan in haar rechtsorde van de totaal verouderde Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van 

beledigingen aan de Koning.  

Het louter bestaan van die wet heeft echter reeds een continue en directe invloed op de 

expressievrijheid van personen die overwegen beledigende uitlatingen over de Koning of de 

Koninklijke familie te doen. Zij kunnen zich namelijk geremd voelen door het risico op 

strafrechtelijke vervolging en veroordeling tot gevangenisstraf en geldboete. In het ergste geval 

beslissen zijn daardoor misschien zelfs te zwijgen.  

Bovendien zal de Belgische overheid nooit als argument ter verdediging van het bestaan van de 

Wet van 6 april 1847 kunnen aanhalen dat er de laatste jaren in de praktijk geen veroordelingen 

meer plaatsvonden op basis ervan. Het feit dat de wet in kwestie dode letter is, is niet relevant, 

want bij gebrek aan een duidelijk vervolgingsbeleid leeft de Belgische burger in onzekerheid.  

Tenslotte is er geen dringende sociale behoefte om beledigingen aan het eigen staatshoofd 

strafbaar te stellen. Gelet op het arrest Colombani, waar het Hof stelt dat de inmenging in het 

recht op vrije meningsuiting ter bescherming van een vreemd staatshoofd niet meer op zijn 

plaats is in een hedendaagse democratische rechtsstaat, lijkt het moeilijk te verantwoorden dat 

een inmenging ter bescherming van het eigen staatshoofd dat wel nog is. (zie tussenbesluit rn. 

40)  De maatschappelijke relevantie van een wet die reeds 100 jaar bestaat en amper werd 

toegepast is moeilijk te verantwoorden. Op basis van deze argumentatie zou de Belgische 

wetgever er goed aan doen de Wet van 6 april 1847 op te heffen wil het toekomstige 

veroordelingen van het Hof vermijden. Dit ten spijt van het oorspronkelijk prijzenswaardige 

doel van de wet, namelijk de jonge Belgische monarchie beschermen tegen revolutionaire 

minderheden. 
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BESLUIT 

Deze masterscriptie begon met de vraag of de strafbaarstelling van beledigingen van staatshoofden 

een gerechtvaardigde inmenging in het recht op vrije meningsuiting onder artikel 10 EVRM 

inhoudt.  

In België geniet de Koning van een speciale bescherming tegen beledigingen onder de bijzondere 

strafwet van 6 april 1847. Daarnaast kan hij zich ook beroepen op het algemeen regime van laster in 

de artikelen 443-450 Sw. Deze geprivilegieerde behandeling onder de bijzondere wet is niet louter 

symbolisch, maar biedt de Koning ook echt een grotere bescherming. Zo vereist de bijzondere 

strafwet van 6 april 1847 voor het misdrijf van belediging geen bijzonder kwaadwillig opzet, is er 

geen klachtvereiste en zijn de straffen zwaarder.  

Het antwoord op de vraag of deze geprivilegieerde behandeling van de Koning onder de Wet van 6 

april 1847 houdbaar is in een hedendaagse democratische rechtsstaat is negatief. Hiertoe wordt 

besloten op basis van een aantal beoordelingscriteria omtrent laster in het algemeen. 

Een eerste beoordelingscriterium kan worden afgeleid uit het arrest Colombani van het EHRM, 

waar wordt besloten dat de inmenging in het recht op vrije meningsuiting ter bescherming van een 

vreemd staatshoofd niet meer op zijn plaats is in een hedendaagse democratische rechtsstaat. Als 

gevolg van dit arrest schaft de Belgische wetgever de Wet Faider inzake beledigingen aan vreemde 

staatshoofden en regeringsleiders af. Opvallend is echter dat hij niet meteen ook de Wet van 6 april 

1847 afschaft. Voor deze ongelijke behandeling tussen het eigen staatshoofd en vreemde 

staatshoofden bestaat geen verantwoording. 

Een volgende beoordelingscriterium is het vraagstuk naar de proportionaliteit van lasterwetgeving 

in het algemeen. In het arrest Cumpana betrok de Grote Kamer voor het eerst het concept van 

chilling effects in de beoordeling van de proportionaliteit van sancties voor laster. Het Hof maakt 

een onderscheid tussen klassieke gevallen van laster en laster waar sprake is van haatprediking of 

aanzetten tot geweld. In het eerste geval zijn strafrechtelijke sancties in brede zin disproportioneel, 

dus a fortiori ook gevangenisstraffen. Het chilling effect dat zij veroorzaken is te groot. Enkel in het 

tweede geval zijn gevangenisstraffen mogelijks proportioneel, namelijk wanneer het chilling effect 

ervan niet te groot is. De Wet van 6 april 1847 stelt echter elke belediging van de Koning en de 

koninklijke familie, ongeacht kwaadwilligheid, strafbaar met een gevangenisstraf en geldboete, 

zonder dat daarvoor sprake moet zijn van haatprediking of aanzetten tot geweld.  
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Het derde beoordelingscriterium heeft betrekking op de omvang van de appreciatiemarge van 

lidstaten inzake beperkingen op de expressievrijheid. Als overkoepelende waarneming geldt dat 

waar een debat van publiek belang betrokken is lidstaten een beperkte appreciatiemarge hebben. Tot 

het debat van publiek belang behoort de discussie over de overheid, politici en de magistratuur. 

Bijgevolg hebben lidstaten ook een kleine appreciatiemarge inzake het aanbrengen van beperkingen 

op het open debat over hen. Tenslotte blijkt dat kritiek op staatshoofden ressorteert onder de bredere 

definitie van het politieke debat, dat op zijn beurt integraal deel uitmaakt van het publiek debat. 

Daarom hebben lidstaten ook inzake kritiek tegen staatshoofden een kleine appreciatiemarge, wat 

betekent dat staatshoofden opgewassen moeten zijn tegen een grotere hoeveelheid kritiek. In het 

licht van deze waarnemingen kan gesteld worden dat de Wet van 6 april 1847, die kritiek op 

staatshoofden probeert te beperken, buiten de appreciatiemarge van lidstaten valt en bijgevolg een 

schending van artikel 10 EVRM uitmaakt.  

Vervolgens houdt het vierde beoordelingscriterium verband met het tweede dat handele over de 

proportionaliteit van strafrechtelijke sancties. Voor het vierde criterium wordt dieper ingegaan op 

het standpunt van het EHRM en andere internationale organen omtrent de gepastheid van 

criminalisering van laster. Zo heerst er onder deze laatste eensgezindheid over de noodzaak aan 

decriminalisering van laster.  

Helaas is het standpunt van het EHRM hieromtrent niet zo duidelijk, aangezien het bestaat uit een 

aaneenschakeling van verschillende arresten. Deze aaneenschakeling begint met het arrest 

Cumpana uit 2004 (dat reeds onder het tweede beoordelingscriterium werd besproken), waar een 

vereiste van uitzonderlijke omstandigheden wordt gesteld opdat een gevangenisstraf een 

proportionele sanctie zou uitmaken voor laster.  

In 2012 ontstaat er met het arrest Lahtonen een nieuwe regel over de gepastheid van criminalisering 

van schendingen van het privéleven. Sommige rechtsleer meent dat deze nieuwe regel ook van 

toepassing is op het vraagstuk naar de gepastheid van criminalisering van laster.  

Indien dit het geval zou zijn, dan zou een strafrechtelijke veroordeling van media professionals tot 

een gevangenisstraf of een andere strafrechtelijke sanctie voor laster enkel in uitzonderlijke 

omstandigheden gerechtvaardigd zijn.  

In tegenstelling tot Cumpana, wordt in Lahtonen geen onderscheid gemaakt tussen een 

gevangenisstraf of andere strafrechtelijke sanctie. Bijgevolg biedt Lahtonen media professionals 
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een grotere bescherming, want het vereist uitzonderlijke omstandigheden voor elke veroordeling en 

niet enkel voor de veroordeling tot een gevangenisstraf, zoals in Cumpana het geval was.  

Bovendien menen sommige auteurs dat Lahtonen ook een stap verder gaat in de bescherming van 

media professionals dan Lindon uit 2007 aangezien uit Lahtonen volgt dat strafrechtelijke sancties 

voor journalisten enkel in uitzonderlijke omstandigheden proportioneel zijn, terwijl in Lindon 

uitzonderlijke omstandigheden niet worden vermeld. Welke van de twee laatste visies uiteindelijk 

de voorkeur geniet, zal het Hof in de toekomst moeten uitmaken. Doch gelet op de steeds breder 

wordende bescherming van de expressievrijheid inzake het publiek debat en de daarmee gepaard 

gaande kleine appreciatiemarge van lidstaten, lijkt de recente visie uit 2012 de voorkeur te genieten. 

Deze stelt strengere voorwaarden aan de proportionaliteit van een sanctie voor laster, waardoor de 

expressievrijheid beter beschermd wordt. De Wet van 6 april 1847 daarentegen stelt beledigingen 

van de Koning strafbaar met een gevangenisstraf en geldboete, zonder enige vermelding van 

uitzonderlijke omstandigheden. Bijgevolg houdt de Wet geen rekening met de nuanceringen van het 

Hof inzake strafrechtelijke sancties voor laster.  

Een vijfde en voorlaatste beoordelingscriterium is te vinden in de rechtspraak van het Hof over het 

eerlijk evenwicht tussen artikel 8 en 10 EVRM. In Von Hannover n°2 beslist het Hof dat foto’s die 

de fysieke gezondheid van een lid van de Koninklijke familie weergeven en de zorg die zijn 

familieleden voor hem opnemen, bijdragen aan een debat van publiek belang. De publicatie ervan 

houdt bijgevolg geen schending van artikel 8 EVRM in. Deze beslissing heeft tot gevolg dat de pers 

zo goed als vrij is foto’s met een bedenkelijke informatieve waarde te publiceren zolang ze maar 

iets of wat bijdragen aan het publieke debat. Deze brede bescherming van de expressievrijheid gaat 

hand in hand met de inperking van de privacy van de koninklijke familie, maar betekent ook dat 

beperkingen op die expressievrijheid steeds moeilijker te verantwoorden zijn, zelfs wanneer ze 

dienen ter bescherming van staatshoofden.  

Bijgevolg bevestigt de rechtspraak over het eerlijk evenwicht tussen artikel 8 en 10 EVRM de 

eerder gemaakte conclusie onder het derde beoordelingscriterium, namelijk dat de lidstaten een 

kleine appreciatiemarge hebben inzake kritiek op staatshoofden. Wederom moet dus besloten 

worden dat de Wet van 6 april buiten de appreciatiemarge van lidstaten valt en een schending van 

artikel 10 EVRM uitmaak. 
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Tenslotte houdt het zesde en laatste beoordelingscriterium verband met de problematiek rond in 

onbruik geraakte wetgeving. Lidstaten die verouderde wetgeving laten bestaan in hun rechtsorde 

riskeren een veroordeling van het EHRM, ongeacht op welk grondrecht de verouderde wetgeving 

een inbreuk inhoudt en ongeacht het feit dat ze dode letter is. Bijgevolg zal de Belgische wetgever 

zich niet kunnen beroepen op het feit dat er reeds jaren geen veroordelingen meer plaats vonden op 

basis van de Wet van 6 april 1847. Bovendien beantwoordt de bestraffing van beledigingen van het 

eigen staatshoofd niet aan een dringende sociale behoefte. Door het louter laten bestaan van de Wet 

van 6 april 1847 in zijn rechtsorde riskeert de Belgische Staat dus een veroordeling door het 

EHRM. 

Aan de hand van deze zes beoordelingscriteria lijkt het aangeraden dat de Belgische wetgever de 

Wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning opheft, wil het toekomstige 

veroordelingen van het EHRM vermijden. 
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