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over godsdienstvrijheid en het recht op geloofsuitingen in de openbare ruimte

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener bestaat er in de EU een regelgevingsvoorstel waarin wordt bepaald dat 
religieuze symbolen en andere symbolen van levensovertuigingen (na een klacht) moeten 
worden verwijderd uit de openbare ruimte. Indiener protesteert hiertegen. Hij meent dat het 
voorstel is ontwikkeld in het kader van de antidiscriminatiewetgeving van de EU en 
beschouwt het als een inperking van zijn recht op vrije meningsuiting. Het voorstel is volgens 
hem discriminerend voor iedere gelovige, ongeacht van welke religie, en komt neer op het 
opleggen van het atheïstische gedachtegoed buiten de eigen woning. Indiener verzoekt om een 
wettelijke regeling waarin de vrije menings- en geloofsuiting ook in de openbare ruimte wordt 
gewaarborgd. Indiener is van opvatting dat de Europese Unie en de waarden waarop zij is 
gebaseerd, ondubbelzinnig van christelijke oorsprong zijn.

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Indiener meent dat er in de EU een regelgevingsvoorstel bestaat waarin wordt bepaald dat 
religieuze symbolen en andere symbolen van levensovertuigingen uit de openbare ruimte
moeten worden verwijderd. Hij is van mening dat dit voorstel discriminerend is voor iedere 
gelovige. 
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De Commissie heeft geen enkel voorstel gedaan voor regelgeving op het gebied van de 
vertoning van religieuze symbolen in de openbare ruimte, waarnaar indiener verwijst. Dit 
gebied valt in beginsel onder de exclusieve bevoegdheid van de nationale overheden, zoals in 
de loop der jaren reeds is uitgelegd in de antwoorden op talrijke vragen van de leden van het 
Europees Parlement over dit onderwerp.

Wat betreft het mogelijk discriminerend karakter van een nationale maatregel als die welke in 
het verzoekschrift wordt beschreven, moet worden vermeld dat de Commissie krachtens het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de 
Europese Unie geen algemene bevoegdheden heeft om zich te mengen in gevallen waarin er 
sprake zou zijn van schending van de grondrechten. De Commissie kan een zaak alleen 
onderzoeken als kan worden vastgesteld dat er een verband bestaat met de communautaire 
wetgeving. In de beschreven situatie kan een dergelijk verband niet worden vastgesteld.

In situaties waarin de Commissie niet de bevoegdheid heeft om zich in de zaak te mengen,
moeten de lidstaten, door middel van de uitvoering van hun internationale verplichtingen, 
waaronder het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en hun interne wetgeving,
waarborgen dat de grondrechten feitelijk worden gerespecteerd.


