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Inleiding
Met het voordragen van de tenlastelegging zojuist, is de omvang van het proces
tegen de heer Wilders (hierna: Wilders) aangegeven.

In de afgelopen periode zijn wij vaak bevraagd over het verloop van het onderzoek en de
stand van zaken. Daar kon toen maar weinig over worden gezegd. Dit vanwege het
besloten karakter van de behandeling van de zaak bij de rechter-commissaris. Daarom
maken we nu – op deze eerste openbare zitting – van de gelegenheid gebruik om enige
toelichting te geven.
Over de bijzonderheden van deze zaak, het verloop van het onderzoek, en over de verdere
behandeling van deze zaak.

Een bijzondere zaak?
In de kern is deze strafzaak er één zoals elke andere. Een zaak die volgens de gewone
regels van het strafrecht dient te worden beoordeeld.

Wel kent dit strafproces een bijzonderheid die de basis van de rechtstaat raakt. Dat komt
omdat twee fundamentele waarden strijden om voorrang. Fundamentele waarden van
onze vrije democratische samenleving. Het discriminatieverbod, vastgelegd in art. 1 van
de Grondwet. En de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in art. 7 van de Grondwet.

Het belang van de vrijheid van meningsuiting is groot. Het is een van de essentiële
fundamenten van onze democratische samenleving. En het is een basale voorwaarde voor
de ontwikkeling van ieder mens.1
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Maar de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. De recente veroordelingen van de
Amsterdamse politicus Felter2 en de verdachten in de Haagse Jihadzaak3 zijn daarvan
treffende voorbeelden.
De vrijheid van meningsuiting gaat gepaard met verplichtingen en
verantwoordelijkheden.4 Zoals de verplichting om de strafwet in acht te nemen en de
verantwoordelijkheid om bevolkingsgroepen niet tegen elkaar op te zetten.

Het belang van discriminatiebestrijding is eveneens groot. Iedere burger moet zich een
volwaardig burger weten. Iedere burger moet gevrijwaard blijven van uitlatingen die hem
als lid van een vermeend minderwaardige groep wegzetten.5
Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse schending van de beginselen
van vrijheid, democratie en van de rechtstaat.6

Het openbaar ministerie heeft een belangrijke rol te vervullen in de bescherming van de
samenleving tegen discriminatie. Het strafrecht biedt bij uitstek de mogelijkheid om
mensen publiekelijk ter verantwoording te roepen en de strafrechtelijke norm te
markeren.7

In deze zaak is overtreding van de artt. 137c en d van het Wetboek van Strafrecht ten
laste gelegd. Daarin zijn groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie en haat strafbaar
gesteld. De bedoeling van deze strafbaarstelling is racisme en discriminatie in de kiem te
smoren.8 Niemand is daarvan uitgezonderd, ook niet een politicus.
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Enerzijds moet deze daadwerkelijk in staat zijn zaken van algemeen belang aan de orde te
stellen. Ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten.
Anderzijds draagt een politicus de verantwoordelijkheid om uitlatingen te voorkomen die
in strijd zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.9

Advocaat-generaal Knigge concludeerde onlangs dat politici veeleer voorop zouden
moeten gaan in de strijd tegen discriminatie. Dat deed hij na een zorgvuldige analyse van
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europese Hof
kent hier aan een politicus juist een bijzondere verantwoordelijkheid toe. Niet alleen als
hij aan de macht is, maar ook als hij aan de macht wil komen, aldus Knigge.10

Deze zaak is ook bijzonder door de grote maatschappelijke beroering na de minder
Marokkanen speech. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. Het openbaar ministerie is
daar niet blind voor.
Maar laat het volgende duidelijk zijn. Er is in de rechtszaal maar één maatstaf voor de
beoordeling van de strafbaarheid. En dat is het recht.

Het is ook duidelijk dat dit proces leeft in de samenleving. Sommigen denken dat het
politiek gedreven is. In andere reacties wordt benoemd dat het proces Wilders vooral een
podium zal geven.
Het is niet aan het openbaar ministerie om dit soort factoren mee te wegen bij de
vervolgingsbeslissing. De Aanwijzing discriminatie van het College van procureursgeneraal is daarover duidelijk. Ik citeer: “In geen geval is eventueel martelaarschap of
uitbuiting van de forumfunctie een argument om dagvaarding achterwege te laten.”11

Het openbaar ministerie zal vandaag geen definitief standpunt over deze zaak geven. Dat
doen wij pas in ons requisitoir op een nadere zitting.
En uiteindelijk is er maar één instantie die uitsluitsel kan geven over de strafbaarheid en
dat is uw rechtbank.
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Het onderzoek en het vervolg
Wij komen nu toe aan een korte schets van de feiten en van het verloop van het
onderzoek.

Na Wilders uitspraak van 12 maart 2014 volgde een felle reactie van het Landelijk
Beraad Marokkanen.12 Ook verschillende politici reageerden met afkeuring.

Daarnaast deden twee personen aangifte tegen Wilders. De eerste aangifte werd gedaan
op 14 maart 2014 bij bureau Jan Hendrikstaat in Den Haag. In deze aangifte staat onder
meer het volgende.

Ik werk als manager arbeidsontwikkeling. Simpel gezegd, ik help mensen aan een
baan. De mensen die ik in mijn werk tegenkom zijn van alle afkomsten, leeftijden
en geslachten. Ik maak geen onderscheid in de mensen die ik wel of niet help. Ik
heb al vaker uitspraken van Wilders gehoord of gezien, dus ik weet waar hij voor
staat. Normaal doet het mij niet zo heel veel. Totdat ik de heer Wilders hoorde
zeggen: (…) en als het even kan ook wat minder Marokkanen. Op dat moment
werd ik hevig geëmotioneerd, ik voelde mij verdrietig en kwaad tegelijk. Zou dit
betekenen dat mijn kind niet in Den Haag mag wonen?

Dan volgt een opmerking van de verbalisant.

Ik zie dat de aangever geëmotioneerd raakt en tranen in zijn ogen krijgt.

Op 18 maart 2014 werd opnieuw aangifte gedaan, nu bij bureau Laak in Den Haag. In
deze aangifte staat onder meer het volgende vermeld.

12
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Ik ben in Nederland geboren. Ik ben werkzaam op de markt Loosduinen. Ik ben
daar nu 11 a 12 jaar werkzaam. Wilders was op woensdag 12 maart 2014 op de
markt met zijn hele bemanning. Hij heeft hier ook de opmerkingen gemaakt voor
op tv. Ik ben gaan kijken op uitzending gemist. Ik hoorde dat Wilders vertelde dat
hij graag ziet dat Den Haag met minder Marokkanen is. Ik voel me hierdoor
gediscrimineerd. Ik voel me gewoon gekrenkt. Ik voel me nu een derderangs
burger. Er moet een grens zijn.

In de middag van 19 maart 2014 informeerde het openbaar ministerie de PVV-fractie dat
er aangifte was gedaan tegen Wilders.

In de avond van 19 maart 2014 hield de PVV een verkiezingsbijeenkomst in een café in
Den Haag. Het betrof een besloten bijeenkomst voor de PVV-aanhang en voor de media.
Voor de media was een apart vak ingeruimd. Deze waren ook ruimschoots aanwezig.
Omstreeks half 10 maakte Wilders zijn entree. Dit onder luid applaus van het publiek en
begeleid door de soundtrack van Rocky III. Daarna volgde de inmiddels bekende minder
Marokkanen speech.

Dit keer was de beroering groter dan na de uitlatingen van 12 maart 2014.
Niet alleen politieke opponenten of mensen met een band met de Marokkaanse
gemeenschap reageerden verbolgen. Ook vanuit het College voor de rechten van de
mens, de wetenschap, de Joodse gemeenschap, de journalistiek, het voltallige kabinet en
de eigen PVV gelederen werd afkeurend en soms met afgrijzen gereageerd.

Op 20 maart 2014 bleek dat er op grote schaal aangifte werd gedaan. Er was al snel
sprake van vele tientallen aangiftes verspreid over het hele land.

De aangevers zijn voor een groot deel van Marokkaans Nederlandse afkomst. Maar er
zijn ook autochtone Nederlanders die aangifte hebben gedaan.
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Onder de aangevers bevinden zich verder verschillende organisaties, zoals het Landelijk
Beraad Marokkanen en Radar, het Anti Discriminatie Bureau van de regio’s Rotterdam,
Zuid-Holland-Zuid en Brabant.

De meeste aangiften zijn gedaan bij de politie. Er zijn ook verschillende aangiften
rechtstreeks bij het openbaar ministerie ingediend.

Wij zijn ons er van bewust dat er vanuit verschillende kanten van de samenleving is
opgeroepen tot het doen van aangifte. Een deel van de aangevers zal vooral uit zijn
geweest op het uitspreken van afkeuring. Of op het afgeven van een signaal. Een deel van
de aangiften benoemt alleen de gewraakte gedraging. En is niet of nauwelijks
onderbouwd. Voor de goede orde: dat is ook niet wettelijk voorgeschreven.
Het is van belang om ons beeld niet te laten vertroebelen door deze kale aangiften of door
meelopers. Hiertegenover staan namelijk vele aangiften waarin een uitvoerige
persoonlijke motivering wordt gegeven. Deze is in veel gevallen gebaseerd op de ervaren
impact van de uitlatingen. Maar ook op concrete gebeurtenissen. Zoals op straat
uitgejouwd worden, met de minder, minder-leus.
Ten slotte bevat een aantal aangiften een uitgebreide juridische motivering.

Het is onmogelijk om nu een compleet beeld te geven van alle aangiften. Bij bestudering
van de aangiften vallen wel duidelijke gemeenschappelijke thema’s op. Thema’s die
veelvuldig terugkeren. We noemen er zeven.

Ten eerste, het beledigende karakter van de uitlatingen en de impact daarvan;
ten tweede, het ontstaan van angst en onveiligheidsgevoelens door de uitlatingen;
ten derde, het zaaien van onrust en tweespalt tussen bevolkingsgroepen;
ten vierde, het over één kam scheren van een gehele bevolkingsgroep;
ten vijfde, de vrees voor negatieve beeldvorming en kopieergedrag;
ten zesde, de impact van de uitlatingen op kinderen en zorgen over hun toekomst,
en als laatste het hebben van historisch beladen associaties.
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Op 9 oktober 2014 maakte het openbaar ministerie bekend dat Wilders als verdachte is
aangemerkt. Dit na een uitvoerige juridische analyse van de uitspraken van 12 en 19
maart 2014. Ook is gelijk bekend gemaakt dat vervolging in de rede lag.

Door beperkte beschikbaarheid van de verdediging en Wilders vond het
verdachtenverhoor pas plaats op 8 december 2014.
Het openbaar ministerie wilde onder meer van Wilders weten of de uitspraken in een
opwelling waren gedaan of dat er een bewuste strategie achter zat.

Wilders koos er echter voor om alleen een schriftelijke verklaring te overleggen. Op de
vragen van de Rijksrecherche gaf hij geen antwoord.

Om toch antwoord op deze vragen te krijgen, heeft de Rijksrecherche enkele getuigen
gehoord. Direct betrokkenen uit de PVV-kring. Zij gaven wel tekst en uitleg.

Zij stellen over de uitlating van 12 maart 2014 dat deze uit de lucht kwam vallen. Er zou
sprake zijn van een slip of the tongue. Een andere getuige verklaart dat de uitlating niet
vooraf was gepland en dat Wilders na afloop iets zei in de trant van: “Kon ik dat zo
zeggen?”

Het beeld van de speech van 19 maart 2014 is van andere orde. Deze is vooraf doordacht
en gepland.
Een van de getuigen verklaart dat het de bedoeling was om de zaken zo scherp mogelijk
te benoemen. Zodat het door de pers zou worden overgenomen.
Uit de getuigenverklaringen blijkt verder dat Wilders zelf betrokken was bij het opstellen
van de speech. Ook blijkt daaruit dat bij het samenstellen van de speech bewust gebruik
is gemaakt van de klassieke regels van de retorica.
Zo is er met opzet gekozen voor een opbouw in kracht. Een opbouw bestaand uit drie
vragen. Een opbouw met het hoogtepunt in kracht bij de laatste vraag. De minder
Marokkanenvraag.
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Er is ook bewust gekozen voor het aangaan van een vraag-antwoord interactie met het
publiek. Een oude truc, aldus een van de getuigen.
Een andere getuige verklaarde dat er tijdens het samenstellen van de speech wel enige
zorg was. Zorg over of het publiek wel met de juiste reactie zou reageren.
Daarom is er ook nog tot twee keer toe een medewerker van de PVV de zaal in gestuurd.
Deze heeft het publiek geïnformeerd over welke drie vragen Wilders die avond zou
stellen. Verder heeft deze medewerker het publiek geïnstrueerd daarop met minder,
minder, minder te antwoorden.

Op 18 december 2014 maakte het openbaar ministerie definitief bekend dat Wilders zou
worden vervolgd.
Op 9 januari 2015 heeft het openbaar ministerie het dossier verstrekt aan de verdediging.
Daarbij werd verzocht om eventuele onderzoekswensen kenbaar te maken aan de rechtercommissaris.
Op 26 januari 2015 verzocht de rechter-commissaris om deze binnen drie weken op te
geven.
Vervolgens gaf de verdediging aan meer tijd nodig te hebben.
Daarna heeft het openbaar ministerie bij herhaling aandacht gevraagd voor de voortgang
in deze zaak. Uiteindelijk hebben wij zelfs aan de rechter-commissaris gevraagd om aan
de verdediging een uiterste termijn te stellen voor het indienen van alle
onderzoekswensen.

De rechter-commissaris heeft de onderzoekswensen grotendeels afgewezen. Dit in lijn
met de standpunten van het openbaar ministerie. Tegen deze afwijzingen heeft de
verdediging bezwaar ingediend bij de raadkamer van uw rechtbank. Deze heeft alsnog
enkele onderzoekswensen toegewezen.

Inmiddels zijn op verzoek van de verdediging vijftien aangevers door de rechtercommissaris gehoord.
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Het ging hier nadrukkelijk niet om een serieuze steekproef. Kenmerk daarvan is immers
dat een deel van het geheel wordt bekeken, met als doel iets zinnigs over het geheel te
kunnen zeggen.
Daarvan is bij deze selectie aangevers geen sprake.
In deze zaak is door het hele land aangifte gedaan, door allochtonen en door autochtonen,
door jong en oud, en door man en vrouw. Een deel van de aangiftes is uitvoerig
beargumenteerd, een deel beperkt en een deel niet of nauwelijks. Kortom, een zeer
gemêleerd geheel.
Daaruit koos de verdediging voor een opmerkelijke selectie aangevers. Overigens zonder
dat verder te motiveren. De verdediging koos vooral voor in Marokko geboren mannen,
allen op gevorderde leeftijd of zelfs vergevorderde leeftijd. Het overgrote deel is in elk
geval al bejaard. De oudste is bijna 80. Ook koos de verdediging voor aangiftes die niet
of slechts beperkt waren gemotiveerd. Kortom, niet representatief voor het bonte
gezelschap aangevers en aangiftes in deze zaak.

Het is geen verrassing dat een deel van deze specifieke groep niet weet hoe de juridische
hazen lopen. En dat een deel van deze specifieke groep behoort tot de categorie
meelopers of volstrekt onwetenden.
Als we dan nog eens naar de afgelegde verklaringen kijken, dan blijkt dat een ruime
meerderheid van deze vijftien aangevers wel prima weet tegen wie en waarvan zij
destijds aangifte deden. In de verklaringen wordt ook persoonlijk gemotiveerd waarom
Wilders speech zo’n impact op hen had. Daarnaast wordt meerdere keren verwezen naar
gevoelens van angst en uitsluiting bij jongere gezinsleden.
Onder de vijftien aangevers bevinden zich ook personen die niet bekend zijn met het
verschil tussen een aangifte of een klacht, maar die kennelijk wel een formele weg
zochten om hun afkeuring uit te spreken.
Ten slotte bevinden zich onder de vijftien gehoorde aangevers enkele personen die het
verschil niet onderkennen tussen het doen van aangifte en verkiezingen, of tussen een
president en een partijleider.
Dat is misschien verbazingwekkend, maar juridisch gezien voor deze zaak van geen
enkele betekenis. Het gaat immers niet om de kwantiteit van de aangiften, maar om de
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aard van de gewraakte uitlatingen. Sterker nog, voor vervolging is zelfs één enkele
aangifte niet vereist. Maar nu ze er wel liggen, lezen we ze ook. En geven ze een beeld
van de impact van de uitlatingen.

Verder heeft de rechter-commissaris op verzoek van de verdediging vijf deskundigen
benoemd.

De verdediging heeft in een eerder stadium aangegeven zich het recht voor te behouden
de afgewezen onderzoekswensen opnieuw aan uw rechtbank voor te leggen.

Vooral om die reden hebben wij uw rechtbank gevraagd om deze regie-zitting te
beleggen.

Ter besluit van deze inleidende overwegingen, merken wij op dat het openbaar ministerie
graag meer voortgang in deze zaak had gezien. Helaas bleek het plannen van een
inhoudelijke behandeling nog voor de zomer niet haalbaar in de agenda van de
verdediging. Het is wat betreft het openbaar ministerie nu echt tijd om zonder onnodige
vertraging over te gaan tot de kern van de zaak: het beoordelen van twee uitlatingen, en
het maken van een afweging tussen de vrijheid van meningsuiting en het
discriminatieverbod.

We spreken ten slotte de hoop uit dat de heer Wilders ook zijn kant van het verhaal ter
zitting met uw rechtbank wil delen.
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