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De overheid staat neutraal ten aanzien van wat mensen geloven, maar niet ten aanzien van de 

Nederlandse kernwaarden. Daartoe behoren bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de gelijke 

berechtiging van burgers, ongeacht cultuur, religie, geaardheid of andere eigenschappen.  

 

het claimen van vrijheid – om te zeggen wat je denkt, te leven zoals je wilt – betekent ook dat 

diezelfde vrijheid van anderen moet worden gerespecteerd. 

 

waarden als verdraagzaamheid, betrokkenheid, of door een gebrek aan respect voor (en erkenning 

van) voor rechtsstatelijke instituties. 

 

Het in stand houden van een democratische rechtsorde vraagt om meer dan alleen wetten en 

instituties. Ook de verhoudingen tussen burgers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een 

democratische rechtsorde kan namelijk alleen functioneren als mensen de normen en waarden van die 

rechtsorde respecteren en elkaar als (gelijk)waardig lid van de samenleving zien. Dat vraagt van 

burgers dat zij niet alleen de instituties van de rechtsorde respecteren, maar ook verdraagzaam en 

tolerant zijn naar andere burgers toe; dat zij bereid zijn de keuzen en het gedrag van anderen 

accepteren, voor zover die plaatsvinden binnen de grenzen van de wet, en afzien van onnodige dwang 

of druk. Verder kan van burgers worden verwacht dat zij deelnemen aan de maatschappelijke dialoog, 

die een cruciale rol speelt in democratische samenleving. Deze dialoog brengt mensen en instellingen 

bij elkaar en voorkomt vervreemding en de nadelige gevolgen daarvan. Het is daarom van belang dat 

burgers een open en positieve houding hebben, en zich betrokken voelen bij de samenleving. Dat 

betekent ook dat zij zich teweerstellen als die open, diverse samenleving wordt bedreigd. Zonder dit 

betrokken burgerschap kan de democratische rechtsorde niet voortbestaan. 

 

burgers die elkaar als gelijkwaardig zien, zich tot elkaar betrokken voelen en bereid zijn actief met 

elkaar in debat of gesprek te gaan zullen elkaars vrijheden en andere belangen niet snel schenden. 

 

Bedreigingen 

In dergelijke gevallen is er daarom ook vaak sprake van een overschrijding van wettelijke normen, 

terwijl in andere gevallen meer impliciete of achterliggende normen of waarden in het geding zijn.  

We maken onderscheid tussen acht categorieën, variërend van het bewust nastreven van 

maatschappelijke isolatie tot de meest urgente gedragingen zoals geweld:  

1. Het gemeenschappelijk afzonderen van de samenleving, met vervreemding en isolatie als gevolg;  

2. Het afwijzen van de democratische rechtsorde als manier van samenleven, en anderen aanzetten 

hetzelfde te doen;  

3. Anderen intentioneel en structureel belemmeren in de uitoefening van hun (grondrechtelijke) 

vrijheden en het recht om niet te worden gediscrimineerd;  

4. Het aantasten van de openbare orde en veiligheid;  

5. Het aanzetten en (indirect) oproepen tot haat en discriminatie;  

6. Het ondermijnen van de democratische rechtsorde;  

7. Geweld, dreigen en oproepen tot gericht geweld tegen personen en groepen, en hun bezittingen;  

8. Terroristisch misdrijf.  

Hoewel de bovengenoemde gedragingen in het licht van de democratische rechtsorde alle 

problematisch zijn, is er onderscheid aan te brengen tussen gedragingen die onwettig zijn en 

gedragingen die in meer of mindere mate onwenselijk zijn. 

 

Uitdragen en beschermen van de kernwaarden 
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De overheid draagt deze kernwaarden daarom actief uit en beschermt deze ter ondersteuning van de 

vrije en open Nederlandse samenleving. De overheid acht het van belang dat ook burgers en 

organisaties staan voor de kernwaarden van onze samenleving en deze actief uitdragen. Zo ligt er voor 

ouders een taak in de opvoeding, door kinderen op te voeden tot mondige burgers, ze te leren om 

eigen keuzes te maken en respect bij te brengen voor andersdenkenden. 

 

 

Er ligt voor de samenleving en de overheid een taak om actief ondersteuning te bieden aan mensen die 

zich durven uit te spreken tegen problematische gedragingen vanuit culturele, ideologische en 

religieuze motieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het in woord en daad afstand nemen van 

mensen die het geloof gebruiken om ontoelaatbaar gedrag te legitimeren. Dit zijn zaken die in debat 

en dialoog tot uitdrukking kunnen komen, om op die wijze een dam op te werpen tegen diegenen die 

onverdraagzaamheid nastreven. 

 

Het lokale bestuur vervult bij uitstek een rol door de maatschappelijke dialoog te ondersteunen. 

 

De samenleving als geheel heeft de verantwoordelijkheid om de normen en waarden van de 

democratische rechtsorde hoog te houden. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor ligt daarom niet 

uitsluitend bij de (lokale) overheid, hoewel deze wel het initiatief kan nemen. In het beste geval zijn 

zoveel mogelijk partijen en geledingen uit de samenleving betrokken, zoals scholen, 

sportverenigingen, zelforganisaties en buurtverenigingen, maar ook betrokken ouders en andere 

burgers. 

 

Scholen, sportverenigingen en webcommunities kunnen gedragscodes opstellen 

 

Driesporenaanpak in de praktijk  

Nationaal en lokaal wordt de driesporenaanpak (interactie en dialoog, aanspreken en confronteren en 

verstoren en handhaven) verder ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 


