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Met verbazing en onbegrip wacht de Marokkaanse gemeenschap al een halfjaar  

op het (vervolgings)besluit van het Openbare Ministerie (OM) over de 

haatzaaiende uitspraken van de politicus Wilders gericht tegen de Marokkanen 

en gedaan op 19 maart j.l. in Den Haag. Naast de meer dan 5.000 individuele 

klachten van Nederlandse burgers en lokale bestuurders heeft het Landelijk 

Beraad Marokkanen - als organisatie - een aanvullende klacht ingediend bij het 

OM.1 Deze vertraging is te meer onbegrijpelijk en maatschappelijk 

onverantwoord daar menigeen in het uitblijven van het besluit van het OM een 

vrijbrief ziet om door te gaan met discriminerende uitlatingen in de richting van 

de Nederlandse burgers van Marokkaanse afkomst. Deze passieve houding is 

volledig in strijd met de actieve vervolgingsopdracht die het VN- verdrag tegen 

racisme en discriminatie de lidstaten oplegt alsmede Nederlands eigen 

vervolgingsbeleid inzake discriminatie (Aanwijzing discriminatie okt. 2007). 

Het mag niet zo zijn dat het OM de wet en het eigen beleid niet durft toe te 

passen omdat het hierbij gaat om een politicus. In een rechtstaat geldt de wet 

voor iedereen: politici en andere burgers. Bovendien, juist een politicus vervult 

een voorbeeldfunctie in de samenleving. Het zou niet getuigen van een 

consequent, geloofwaardig en vertrouwenwekkend beleid als het OM in het ene 

geval – zoals bij haatuitlatingen door gewone burgers in Den Haag in de 

afgelopen zomer- binnen twee weken doortastend en daadkrachtig optreedt en in 

het andere geval - haatuitlatingen van Wilders – na zes maanden nog steeds 

passief afwacht. Allen die aangifte hebben gedaan alsmede de slachtoffers  

hebben recht op een antwoord. Reden voor het landelijk Beraad Marokkanen om 

                                                 
1 Het landelijk Beraad Marokkanen treedt hierbij samen op met Nederland Bekent Kleur en het Platform tegen 

Racisme en Uitsluiting. 



onlangs - via onze advocaten - bij het OM per brief opnieuw aan te dringen op 

daadkracht.2 

In de toonrede verklaarde de koning onlangs: “Haat zaaien, dreigen met 

geweld of discriminatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele 

omstandigheid worden getolereerd”.  

Het is nu aan het OM als vervolgingsautoriteit om deze vertrouwenwekkende 

uitspraak van de koning waar te maken.  
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2 Advocaten: Tamara Buruma en Göran Sluiter, advocatenkantoor Prakken D’Oliveira te Amsterdam. 

(www.prakkendoliveira.nl). 


