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Betreft: Verzoekschrift 1299/2009, ingediend door T. P. (Duitse nationaliteit), over een 
Europees verbod op de verspreiding van rechts-radicale symbolen en ontkenning 
van de Holocaust via internet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over het feit dat in landen zoals Denemarken en Zweden 
geregeld nationaal-socialistisch propagandamateriaal onder het mom van vrijheid van 
meningsuiting via internet wordt gepubliceerd. Indiener is van opvatting dat dit strijdig is met 
de menselijke waardigheid en het beginsel van gelijkheid en vreedzame co-existentie. 
Indiener verlangt dat de verspreiding van dergelijk materiaal wordt verboden en dat 
overtreding van het verbod wordt vervolgd

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie brengt in herinnering dat fascisme, nazisme en andere totalitaire ideologieën 
onverenigbaar zijn met de beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest.

De verspreiding van nationaal-socialistisch propagandamateriaal is niet verboden op EU-
niveau op de wijze als door indiener beschreven. Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 
28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme 
en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht heeft echter wel betrekking op het 
publiekelijk verspreiden van materiaal dat publiekelijk aanzet tot geweld of haat op 
racistische of xenofobe gronden.
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Volgens genoemd kaderbesluit dienen de lidstaten het publiekelijk verspreiden of uitdelen van 
geschriften, afbeeldingen of ander materiaal dat publiekelijk aanzet tot geweld of haat jegens 
een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, 
afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst wordt, strafbaar te maken – met 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties. Verspreiding via internet 
valt ook onder deze verboden. Het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand 
bagatelliseren van de nazimisdrijven – indien de gedraging van dien aard is dat zij het geweld 
of de haat tegen een groep of een lid van een groep dreigt aan te wakkeren – dient ook 
strafbaar te zijn. De lidstaten dienen aan dit kaderbesluit te voldoen door het uiterlijk op 28 
november 2010 in hun nationale recht om te zetten. 

De Commissie ziet zelf zo nauw mogelijk toe op de tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit, 
conform de door het Verdrag aan de Commissie verleende bevoegdheden. Te dien einde is 
een groep deskundigen opgericht.

Tenslotte merkt de Commissie op dat het aan de lidstaten is om de nodige maatregelen te 
treffen, met name op het gebied van onderwijs en voorlichting, om ervoor te zorgen dat de 
criminele en totalitaire aard van het fascisme en het nazisme in herinnering blijven.


