Nederlandse grondwet: art. 1 en 7
Gelijke behandeling vs vrijheid van meningsuiting
Tussen artikel 1 en 7 van de Nederlandse grondwet ligt een
spanningsveld. Als voorbeeld wordt het Tweede Kamerlid
Geert Wilders vaak genoemd. Hij vindt zelf dat hij mag
zeggen wat hij wilt, onder artikel 7 van de grondwet.
Groepen die zich door hem beledigd voelen, beroepen zich op
het eerste grondrecht. Door middel van rechtspraak wordt
duidelijk waar de grenzen liggen, maar dit kan in de loop der
tijd veranderen. Hieronder staan artikel 1 en 7 beschreven.
Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Het is in de grondwet verankerd dat alle
mensen in gelijke omstandigheden op dezelfde manier behandeld moeten worden.
Discriminatie is niet toegestaan.
Dit is een grondrecht. In andere wetten staat aangegeven wat voor maatregelen er
genomen kunnen worden als er toch sprake van discriminatie is. Sinds 1994 is bijvoorbeeld
de Algemene wet gelijke behandeling van kracht. De Commissie gelijke behandeling ziet
erop toe dat deze nageleefd wordt.
Artikel 7

7.1: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
7.3: Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande
leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud
daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De vrijheid van meningsuiting ligt sterk verankerd in de grondwet. Niet verbazingwekkend,
want het is één van de pijlers voor een goed functionerende democratie.
Het is echter geen vrijbrief om alles te kunnen zeggen wat je maar wilt. Discriminerende
opmerkingen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Soms hebben mensen het niet in de gaten
dat ze discrimineren. Vooroordelen kunnen hier de oorzaak van zijn.

