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HET RECHT OP VRIJHEID VAN MENING  

EN MENINGSUITING  
 

Expressievrijheid 

Je bent vrij om uit te komen voor jouw mening. Het maakt niet uit hoe 
je dat doet: mondeling, geschreven, via kunst, op het internet of 
andere media, door straatprotest, per brief ... Je mening moet je 
steeds in alle vrijheid kunnen uiten. Overheden moeten zich daar zo 
weinig mogelijk in mengen. Het recht op vrijheid van meningsuiting 
wordt vaak ook ‘expressievrijheid’ genoemd. Deze term omvat de 
brede waaier aan manieren waarop mensen zichzelf kunnen 
uitdrukken beter.  
 

Gewaarborgd in de UVRM  

Dat je vrij bent om te zeggen wat je wil, staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM). Artikel 19 van de UVRM stelt: “Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om 
door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen 
en door te geven.”  

Het artikel garandeert de vrijheid om je mening te uiten en gebiedt de 
overheid om zich zo weinig mogelijk in te mengen. Het recht op vrije 
meningsuiting is ook in verdragen (zoals het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens) en wetten overgenomen, die afdwingbaar zijn voor de 
rechter. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt dus beschermd door 
de internationale mensenrechtenwetgeving. 
 

Bewust geschonden om kritiek te weren 

Niet iedereen ter wereld kan zonder gevaar zijn mening uiten, zeker niet wanneer het gaat over 
de politieke situatie van een land of over bepaalde mensen die veel macht hebben. Veel 
regeringen misbruiken hun gezag om kritiek te onderdrukken en vreedzame, afwijkende 
meningen de mond te snoeren. Kritische uitingen en protesten worden regelmatig belemmerd en 
zelfs bestraft, zowel online als offline. Hun recht op vrijheid van meningsuiting wordt dan 
geschonden door de autoriteiten. 

Dit gebeurt vaak in naam van de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid of 
religie (maar respect voor mensenrechten maakt net deel uit van de nationale veiligheid en 
openbare orde). Overheden misbruiken soms wetten en andere maatregelen om de vrije 
meningsuiting te beperken.  
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Toegang tot informatie 

In de vrijheid van meningsuiting zit ook de vrijheid van informatie vervat. 
Dat is het recht om informatie en ideeën te mogen verspreiden en 
ontvangen. Dit laat mensen toe om de maatschappij waarin ze leven te 
begrijpen. Als je informatie kan opzoeken, kan je een kritische mening 
vormen over de maatschappij – in al haar aspecten – en haar 
machthebbers. Als je daarentegen geen toegang hebt tot informatie, als de 
overheid bepaalde feiten voor je verborgen houdt door censuur of als 
sommige ideeën verboden zijn en je er niet over mag spreken, dan is het moeilijk om je eigen 
mening te vormen en ervoor op te komen. Wanneer informatie wel toegankelijk wordt of is, 
floreert de vrije meningsuiting. 

 
Mag je echt alles zeggen?  

Het recht op vrijheid van mening en meningsuiting is geen absoluut recht. Vrije meningsuiting 
kan ingeperkt worden wanneer de mening botst met de rechten van anderen. Inperkingen door 
de overheid kunnen wel alleen maar onder strenge en vooraf bepaalde voorwaarden. Er zijn dus 
wettelijke grenzen aan het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.  

In België verbiedt de antidiscriminatiewetgeving bijvoorbeeld dat iemand anderen aanzet tot haat, 
geweld of discriminatie. Let wel: het moet verder gaan dan ‘louter’ een haatdragende mening 
uiten (er moet nl. een duidelijke bedoeling zijn om anderen aan te zetten om een bepaalde groep 
te discrimineren, zich vijandig tegenover hen op te stellen of geweld tegen hen te gebruiken, op 
grond van één of meerdere discriminatiecriteria). Er is in ons land ook een negationismewet die 
verbiedt om de Holocaust te ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goed te keuren. Een 
rechter kan oordelen of iemand de regels overtreedt of niet. 
 
Het recht over mensenrechten staat voor een ruime interpretatie van de vrije meningsuiting. Het 
omvat ook aanstootgevende en verontrustende uitingen. Zoals het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens wel vaker in zijn arresten stelt, is de vrijheid van meningsuiting vooral van belang 
voor meningen die kwetsen, beledigen, verontrusten of schokken. Dat wil niet zeggen dat 
hatelijke boodschappen zomaar oké zijn. Integendeel, ze zijn erg problematisch en kunnen 
bijdragen aan een sfeer van hatelijkheid, vijandigheid en polarisering. Andere oplossingen 
moeten dan gezocht worden. Het is goed om ons daarover te bevragen als samenleving. Dialoog 
en educatie zijn hierbij essentieel. 
 

Vrijheid van meningsuiting verdedigen 

Het recht op vrije meningsuiting verdedigen staat centraal in het werk van 
Amnesty International. Amnesty komt wereldwijd op voor mensen die worden 
bedreigd of gevangengenomen wegens hun vreedzame meningsuiting. Voor 
Amnesty is het van groot belang dat overheden effectieve maatregelen nemen 
tegen druk, intimidatie en geweld bedoeld om vrijheid van meningsuiting te 
verhinderen en het verspreiden van opvattingen tegen te gaan.  

  

 

 


