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MODELOPLOSSING  

WERKBLAD ‘MAG JE ALLES ZEGGEN?’ 
 

Vraag 1: Wat houdt het recht op vrije meningsuiting in?  

Antwoord: Het recht op vrije meningsuiting is een basisrecht. Alle mensen hebben het 
recht om hun ideeën te uiten zonder ervoor gestraft te kunnen worden. Over die ideeën 
mag je ook kunst maken of schrijven. Je mening moet je in alle vrijheid kunnen uiten.  

Vraag 2: Er zijn enkele grenzen aan je recht op vrije meningsuiting. Welke?  

Antwoord: Vrije meningsuiting kan ingeperkt worden door overheden wanneer de mening 
botst met de rechten van anderen. In België is het bij wet verboden om aan te zetten tot 
haat, discriminatie en geweld. Hiertoe oproepen is strafbaar. In ons land mag je ook de 
Holocaust niet ontkennen, goedpraten of minimaliseren. 

Vraag 3: Kan je hier een voorbeeld van bedenken? 

Antwoord: Het is in België verboden om te zeggen dat de Holocaust nooit is gebeurd en 
een fabel is.  

Vraag 4: Waarom zijn er online soms fellere meningen?  

Antwoord: Mensen denken dat wanneer ze alleen achter hun computer zitten, ze veilig 
zijn en dat niemand hen ziet of hoort.  

Vraag 5: Welke gevaren zijn er bij het uiten van je mening online?  

Antwoord:  

• Wat je online schrijft, blijft altijd staan en kan je altijd terugvinden. Je mening 
verdwijnt niet en wordt niet (snel) vergeten, zoals dat wel gebeurt je iets zegt op 
café bv. 

• De regels van een bepaald land over vrije meningsuiting zijn online nog steeds van 
kracht, dus je kan ook strafbaar gesteld worden voor het uiten van je mening op 
een online platform wanneer die mening bepaalde grenzen overschrijdt. 

Vraag 6: Je mening uiten op sociale media is volgens Bram zoals: … 

Antwoord: … je mening van de daken schreeuwen in een vol sportpaleis of vol 
voetbalstadion. 

 


