
 
EP: internetbedrijven moeten
terrorismepropaganda binnen één uur offline
halen
 

Het Parlement keurde nieuwe regels goed die internetbedrijven dwingen om
terrorismepropaganda  binnen een uur na kennisgeving te verwijderen.
 
Op 28 april steunde het Parlement nieuwe EU-regels om de verspreiding van online-inhoud ter
bevordering van terrorisme aan te pakken.
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Internetcontent die aanzet tot terrorisme zou binnen één uur offline moeten worden gehaald. Foto: Grzegorz Walczak - Unsplash
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02621/new-rules-adopted-for-quick-and-smooth-removal-of-terrorist-content-online


 
 
Wat vindt het Parlement belangrijk?
 
Het Parlement wil iets doen tegen radicalisering via internet en vindt daarom dat
internetproviders verplicht moeten worden om internetcontent die aanzet tot terrorisme binnen
één uur na een verwijderingsbevel van de nationale autoriteiten offline te halen. Snelle
verwijdering is nodig omdat deze content meestal binnen enkele uren wordt verspreid.
Internetproviders die zich herhaaldelijk of structureel niet aan de wet houden, kunnen een boete
krijgen die kan oplopen tot 4 % van hun wereldwijde omzet.
 
 
 
Maar de EP-leden vinden niet alleen de openbare veiligheid belangrijk: ook de vrijheid van
meningsuiting en de persvrijheid moeten beschermd worden. De leden van het Europees
Parlement maakten duidelijk dat inhoud die wordt verspreid voor educatieve, journalistieke,
artistieke of onderzoeksdoeleinden of voor bewustmakingsdoeleinden om terrorisme te
voorkomen of te bestrijden, niet als terroristische inhoud zal worden beschouwd. Dit houdt ook
in dat de nieuwe regels niet gelden voor prikkelende of controversiële meningen over politiek
gevoelige onderwerpen die via internet worden verspreid. De EP-leden vinden het ook
belangrijk dat internetproviders ervoor zorgen dat gebruikers gemakkelijk een klacht kunnen
indienen en dat klachten snel en op transparante wijze worden afgehandeld.
 
 
 
Daarnaast willen zij dat platforms waarop gebruikers hun content plaatsen, zoals Facebook of
YouTube, niet verplicht worden om zelf actief hun platform schoon te houden. Het beoordelen
van de content en het actief zoeken naar illegale activiteiten op internet is een te zware
belasting voor de platforms zelf en moet daarom de verantwoordelijkheid zijn van de nationale
overheden.
 
 
 
Het Parlement is er geen voorstander van om platforms te verplichten om filters of andere
geautomatiseerde tools te gebruiken, omdat dan het gevaar bestaat dat niet-schadelijke
content ten onrechte wordt aangemerkt als terroristisch.
 
 
 
Hoe werkt het?
 
 
De EU-landen moeten bepalen welke nationale instantie met deze taak belast wordt en de
naam van die instantie aan de Europese Commissie doorgeven. De Commissie publiceert
vervolgens een lijst met alle bevoegde nationale instanties.
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_nl


•
•
•

 
 
Als een nationale instantie terroristische content signaleert, moet zij het internetplatform
opdracht geven om die content offline te halen. Het platform heeft dan een uur de tijd om die
content te verwijderen of de toegang tot die content in alle EU-lidstaten te blokkeren.
 
 
 
Voor kleinere platforms stelt het EP een andere regeling voor. Kleine platforms die nog nooit
een dergelijke opdracht hebben gekregen, moeten twaalf uur voordat er een opdracht tot
verwijdering wordt gegeven, worden gewaarschuwd. Bovendien moeten zij informatie krijgen
over de procedure en deadlines.
 
Achtergrond
 
Het voorstel voor deze verordening werd voor het eerst gepresenteerd door de Europese
Commissie in september 2018, na een oproep van de EU-leiders in juni. Het Parlement en de
Raad bereikten in december 2020 een politiek akkoord over deze kwestie. De Commissie
burgerlijke vrijheden keurde de deal in januari 2021 goed.
 
 
 
Hoe nu verder?
 
Het besluit van de commissie LIBE om onderhandelingen met de Raad te starten zal tijdens de
volgende plenaire vergadering van het EP worden bekendgemaakt. Als er niet om stemming
wordt gevraagd, wordt het onderhandelingsmandaat bevestigd en kunnen de
onderhandelingen van start gaan. Naar verwachting zal dat in oktober zijn.
 
Meer lezen over de EU en de bestrijding van terrorisme?
 
Dat kan in de volgende artikelen:
 

Terrorisme in de EU: terroristische aanslagen, slachtoffers en arrestaties 
Aanpak van terrorisme: EU-maatregelen uitgelegd (infografiek) 
Radicalisering in de EU: wat is het? Hoe kan het worden voorkomen?
 

Andere informatie
Terroristische content op internet: EP-leden verlenen mandaat voor start onderhandelingen
met de EU-landen
EP: internetcontent die aanzet tot terrorisme moet binnen één uur offline worden gehaald
Proceduredossier
Europese Commissie: voorstel voor een verordening
Volg de procedure
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190923IPR61743/terrorist-content-online-meps-agree-to-start-negotiations-with-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190923IPR61743/terrorist-content-online-meps-agree-to-start-negotiations-with-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37571/terrorist-content-online-should-be-removed-within-one-hour-says-ep
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1537357809101&uri=CELEX%3A52018PC0640
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online

