
Relevante wettelijke bepalingen over 
discriminatie in het Nederlandse Wetboek 

van Strafrecht.

1. Hij die zich in het openbaar , m ondeling of  bi j geschr if t  of  afbeelding, opzet t eli jk  
beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of 
levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of 
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de derde categorie.

ART 137 C.

ART 137 D.
1. Hij die in het openbaar , m ondeling of  bi j geschr if t  of  afbeelding, aanzet  t ot  haat  t egen 
of  discr im inat ie van mensen of gewelddadig opt reden  tegen persoon of goed van mensen 
wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

1.  Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving: 

1°. een uit lat ing openbaar  maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor 
een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap 
beledigend is, of aanzet  t ot  haat  t egen of  discr im inat ie van mensen of gewelddadig 
opt reden  tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of 
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, 
psychische of verstandelijke handicap;

2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is 
vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter 
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie.

 
Hij die deelneem t  of  geldeli jke of  andere st of fel i jke st eun ver leent  aan act ivit eit en 
gericht op discr im inat ie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, 
hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of 
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van de tweede categorie.

Wijze:
-openbare uitlating

-mondeling/geschrift/afbeelding

Met  als doel:
-(opzettelijk) beledigen
-(opzettelijk) aanzetten tot

Met  als gevolg:
-haat

-discriminatie

-geweld 

SLEUTELWOORDEN  

ART 137 E.

ART 137 F.

ART 137 G.
1. Hij die, in de uit oefening van een am bt , beroep of  bedr i j f  personen opzettelijk 
discr im ineer t  wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van de derde categorie.

https://www.interglot.com/dictionary/nl/en/search?q=diffamatie


Relevante wettelijke bepalingen over 
discriminatie in het Nederlandse Wetboek 

van Strafrecht.

1. Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discr im ineer t  wegens 
hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele 
gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 
derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een 
ambt, beroep of bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat 
ten aanzien van personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de 
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de recht en van de m ens*  
en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op 
andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Titel II. Overtredingen betreffende de 
openbare orde 

ART 429 QUATER

*UNIVERSAL DECLARATION OF 
HUMAN RIGHTS 

 

 

Ar t  7  
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder  onderscheid aanspraak  op geli jke 
bescherm ing door de wet. Allen hebben aanspraak  op geli jke bescherm ing t egen iedere 
acht erst ell ing in strijd met deze Verklaring en t egen iedere ophit sing t ot  een dergeli jke 
acht erst ell ing. 
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