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INLEIDING 
 
Sinds 1995 is het in België strafbaar om de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd te ontkennen, minimaliseren, 
rechtvaardigen of goed te keuren.1 Deze wet bleek echter van begin af aan een controversieel 
gegeven. Al sinds zijn inwerkingtreding werden vragen gesteld omtrent de verenigbaarheid 
van het verbod met het recht op vrijemeningsuiting. Toch overleefde de Negationismewet in 
1996 een grondige analyse door het toenmalige Arbitragehof.2 
 
Ook het enge toepassingsgebied van de Negationismewet werd bekritiseerd. Jarenlang 
riskeerde België hierdoor een ingebrekestelling op niveau van de Europese Unie en de Raad 
van Europa.3 Op 5 mei 2019 stelde België zich uiteindelijk in regel met deze verplichtingen op 
Europees niveau. Sindsdien zijn nu ook het ontkennen, schromelijk minimaliseren, 
rechtvaardigen of goedkeuren van genocides, misdaden tegen de mensheid of 
oorlogsmisdaden die erkend zijn door een beslissing van een internationaal gerecht, 
strafbaar.4 Deze nieuwe strafbepaling werd ingevoerd in de Antiracismewet van 1981. De 
Belgische Negationismewet bleef onaangeroerd. Het ontkennen van de Holocaust lijkt op deze 
manier een bijzondere plaats te hebben ingenomen in het Belgische strafrecht ten opzichte 
van de ontkenning van andere genocides.  
 
In deze masterproef zal de Belgische wetgeving geanalyseerd worden in het licht van de 
internationale wetgeving en rechtspraak omtrent de bestraffing van de ontkenning van de 
Holocaust en andere genocides. Hoewel het bestraffen van Holocaustontkenning gepromoot 
wordt door verschillende Europese instituties, wees het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens5 erop dat de strafbaarstelling van de ontkenning van eender welke genocide een 
schending zou uitmaken van het recht op vrije meningsuiting.6  
 
Tot slot moet worden toegevoegd dat wanneer gebruik wordt gemaakt van de term 
‘negationisme’ in deze masterproef, het begrip in de nauwe betekenis van het woord wordt 
bedoeld. Hiermee wordt de ontkenning van de Holocaust aangeduid: de genocide die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd. Wanneer 
verwezen wordt naar de ontkenning van genocides en misdaden tegen de mensheid in een 
ruimere context, zal dit worden verduidelijkt.  

                                                        
1 Art. 1 Negationismewet. 
2 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96. 
3  Zie het persbericht van voormalig vice-eersteminister en minister van Justitie: K. GEENS, Ontkennen van 
genocides van Rwanda en Srebrenica wordt strafbaar, 6 april 2019, https://www.koengeens.be/news/2019-
/04/06/ontkennen-van-genocides-van-rwanda-en-srebrenica-wordt-strafbaar. 
4 Art. 115 Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging 
van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. 
5 Hierna: ‘EHRM’, alsook: ‘het Hof’. 
6 EHRM 15 oktober 2015, nr. 27510/08, Perinçek t. Zwitserland. 
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DEEL I. DE BELGISCHE NEGATIONISMEWET VAN 23 MAART 1995 
 

AFDELING 1. Parlementaire voorbereidingen 
 
Onderafdeling 1. Context waarin de wet tot stand is gekomen 
 
1. Het aanvankelijke wetsvoorstel, dat uiteindelijk resulteerde in de Belgische 
Negationismewet zoals wij deze vandaag kennen, werd in 1992 ingediend bij de Belgische 
Kamer van Volksvertegenwoordigers door de heren EERDEKENS en MAYEUR.7 Zij wezen op de 
noodzaak van een negationismeverbod in België omwille van twee redenen. Ten eerste werd 
gewezen op de stijging van het antisemitisme en racisme in de samenleving.8 Daarnaast bleek 
de nagedachtenis en het eerbetoon aan de slachtoffers van de Holocaust een tweede 
belangrijke drijfveer.9 Deze twee beweegredenen, gecombineerd met een bepaalde druk 
vanuit de buurlanden, leidde tot de uiteindelijke aanname in 1995 van de Belgische 
Negationismewet. 
 

1.1 Het stijgend negationisme en zijn bedreiging voor de democratie 
 
2. EERDEKENS en MAYEUR wezen in hun voorstel op het gevaar van negationisme voor de 
samenleving. Zij stelden dat misdrijven tegen de mensheid ‘het gevolg zijn van een politiek en 
geestelijk proces dat jaren heeft kunnen rijpen’ en ‘steunt op uitsluiting en haat’.10 Volgens 
hen zijn twijfels over het bestaan van misdaden tegen de mensheid een voedingsbodem voor 
stellingen die racisme en uitsluiting als banale gegevens voordoen. Op deze manier zou 
negationisme een politiek bestel rehabiliteren dat radicaal indruist tegen de democratie.  
 
3. Tijdens de jaren negentig kwamen extreemrechtse politieke partijen meer en meer op 
de voorgrond. In België was het voornamelijk de partij Vlaams Blok die aan een sterke opmars 
bezig was.11 De heropleving van dit extreemrechts gedachtegoed ging gepaard met een 
stijging van negationisme in de samenleving.12 Deze correlatie leidde onder andere tot de 

                                                        
7 Wetsvoorstel tot bestraffing van het betwisten, in twijfel trekken en ontkennen of het goedpraten van 
misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven, Parl.St. Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/1 (EERDEKENS-
Mayeur). 
8 Ibid, p. 1.  
9 Ibid, p. 2.  
10 Ibid, p. 1. 
11 M. SYNGEDOUW, ‘Het Vlaams Blok 1980-1991: opkomst, groei en doorbraak’ in R. VAN DOORSLAER (ed.), 
Herfsttij van de 20e eeuw: Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990, Leuven, Kritak, 1992, p. 83. 
12 De Holocaust kan omschreven worden als een obstakel voor de geloofwaardigheid van dit extreemrechtse 
gedachtegoed. Vandaar dat in een poging tot ‘restauratie en legitimatie’ van deze ideologie, de misdaden van 
het nationaalsocialistisch regime tijdens de Tweede Wereldoorlog door enkelingen geminimaliseerd of 
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politieke ontvankelijkheid van het wetsvoorstel tot bestraffing van negationisme.13 Hoewel 
een dergelijke bestraffing nooit eerder gezien was in België, kon het voorstel toch op een 
ruime politieke meerderheid bij de klassieke partijen rekenen.14  
 
4. Desondanks er in de parlementaire stukken meermaals wordt gewezen op de stijging 
van extreemrechts gedachtegoed in de samenleving en het daarmee gepaard gaande 
negationisme, wordt deze stelling nergens met cijfermateriaal onderbouwd. Evenmin brengt 
een in bijlage toegevoegde nota van het toenmalige Centrum voor Gelijke Kansen meer 
duidelijkheid.15 In de nota wordt de stelling slechts geïllustreerd met enkele voorbeelden die 
ons niet in staat stellen een idee te vormen over de grootte van het probleem.  
 

1.2 Eerbetoon aan de slachtoffers 
 
5. Een tweede belangrijke drijfveer voor het ontwerp van de Negationismewet was het 
eerbetoon aan de slachtoffers. EERDEKENS en MAJEUR wezen erop hoe het ontkennen van de 
Holocaust de nagedachtenis van de overlevende slachtoffers en nabestaanden besmeurt.16 
Op het einde van hun voorstel wijzen zij er dan ook op dat ‘het nodig is voor elke samenleving 
om haar collectieve geheugen te beschermen’.17 Men wou duidelijk vermijden dat jongere 
generaties die zelf de tragedie niet hebben meegemaakt, dit onheil zouden negeren. 
Onderwijs volstond hierbij volgens de indieners van het voorstel niet. Deze waren van oordeel 
dat onderricht jongeren slechts theoretische waarden kan meegeven die ook een ‘concrete 
toepassing moeten kunnen vinden in ons rechtssysteem’.18 De Negationismewet wordt op 
deze manier gezien als een laatste stap van een cyclus indien opvoeding en onderwijs niet 
volstaan.  
 
6. Deze eerder symbolische ratio legis wordt ook bevestigd door het feit dat de wet dag 
op dag vijftig jaar na de bevrijding uit de concentratiekampen werd aangenomen.19 Dit lijkt 
echter niet de aanvankelijke doelstelling van het wetsvoorstel te zijn geweest. De nakende 
vijftigste verjaardag is pas tijdens de bespreking van het voorstel naar boven gekomen en de 
goedkeuring van het wetsvoorstel kreeg hierdoor dan ook ineens een hoogdringend 
karakter.20 De Senaat zag het als ‘een daad van eer’ om deze wetgeving zo snel mogelijk goed 

                                                        
goedgekeurd werden ( D. VOORHOOF, ‘De wet tot bestraffing van het negationisme: een democratisch wapen?’ 
in Perspectief 41, oktober 1995, p. 39–46).  
13 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 133. 
14 Ibid, p. 137. 
15 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/10, p. 9 
16 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/1 (EERDEKENS- Mayeur), p. 1. 
17 Ibid, p. 3. 
18 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/10, p. 10. 
19 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.12. 
20 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/10, p. 12. 
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te keuren maar wees ook meteen op de relativiteit ervan. Het gaf toe dat een wettelijk verbod 
mogelijk niet het ideale middel is, maar oordeelde toch dat de wetgeving noodzakelijk was in 
onze samenleving, mede naar voorbeeld van andere Europese landen.21 
 
7. Deze uitspraken lijken de indruk te wekken dat de Belgische wetgever het voorstel 
heeft aangenomen als een snelle oplossing. In de parlementaire stukken valt expliciet te lezen 
dat de herinnering aan de slachtoffers de doorslag gaf bij de goedkeuring van het voorstel. De 
aangehaalde bezwaren op het voorstel werden niet weerlegd. Tijdens de bespreking van het 
voorstel in de Senaat stelde een senator bijvoorbeeld dat hij het ‘betreurt dat men door de 
geladenheid van dit voorstel niet de mogelijkheid heeft om zich op bredere wijze over het 
geheel van de problematiek te buigen’.22 Dit soort uitspraken doet denken aan de recente 
kritiek van moraalfilosoof E. VERMEERSCH, stellende dat de Negationismewet ‘nog enigszins kan 
aanvaard worden zolang er nabestaanden van de slachtoffers bestaan maar daarna zijn 
bestaansrecht verliest’.23 
 

1.3 Internationale druk 
 
8. Een laatste belangrijke factor voor de totstandkoming van de wet, was de 
internationale druk om een verbod op negationisme in België door te voeren. Doorheen 
Europa vonden reeds verscheidene veroordelingen plaats wegens negationisme op basis van 
specifieke nationale wetgeving. België bleef hier echter achter. In de Kamer werd België 
benoemd als een ‘draaischijf voor negationisme’ van waaruit publicaties werden verspreid 
naar buurlanden waar deze wel verboden waren. De Kamerleden baseerden deze uitspraak 
op de bij het voorstel gevoegde verklarende nota van het toenmalige Centrum voor Gelijke 
Kansen en Racismebestrijding. 24 
 
9. J. VRIELINK nuanceert deze bevinding echter. Hij wijst erop dat nationale 
Negationismewetten niet zo wijdverspreid waren in Europa als men in de parlementaire 
stukken doet uitschijnen.25 Ook werd incorrect verwezen naar Nederland en Griekenland als 
concrete voorbeelden van landen die al over desbetreffende wetgeving zouden beschikken.26 
Bovendien omschrijft VRIELINK de term ‘draaischijf’ als ‘overdreven’ aangezien de 
negationistische activiteiten in België beperkt bleven tot individuen.27 
 
 

                                                        
21 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/10, p. 10. 
22 Ibid, p. 12 
23 E. VERMEERSCH, “Negationisme moet kunnen”, Krant van West-Vlaanderen, 8 januari 2016. 
24 Zie de toegevoegde Nota van het Centrum Gelijke Kansen bij Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/5. 
25 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 136. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Onderafdeling 2. Evolutie en aanpassingen van het wetsvoorstel 
 

2.1 Het toepassingsgebied van het aanvankelijke wetsvoorstel 
 
10. Sinds het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel door de heren EERDEKENS en MAJEUR, 
onderging het voorstel belangrijke amenderingen. De aanvankelijke titel van het voorstel 
luidde: ‘Wetsvoorstel tot bestraffing van het betwisten, in twijfel trekken en ontkennen of het 
goedpraten van misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven.’ Het geeft de indruk dat 
de indieners de bedoeling hadden om de betwisting van eender welk misdrijf tegen de 
mensheid of eender welke oorlogsmisdaad te bestraffen. Dit moet echter worden 
genuanceerd.  
 
11. Het oorspronkelijke eerste Artikel van het wetsvoorstel stelde misdaden strafbaar die 
zijn begaan door ‘leden van een organisatie waarvan op grond van Artikel 9 van het 
[Neurenberg Statuut] is bevonden dat zij een misdadige organisatie is, dan wel door een 
persoon die door een Belgische of internationale rechtbank wegens dergelijke misdrijven 
schuldig is bevonden’. Concreet betekent dit dat enkel de betwisting van misdaden gepleegd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het toenmalige toepassingsgebied vielen.  
 
12. Toch heeft men ook duidelijk willen maken dat het in geen geval de bedoeling was de 
betwisting van andere historische feiten die zich in de toekomst zouden voordoen, uit te 
sluiten. Het ontkennen van toekomstige genocides die door een Belgische of internationale 
rechtbank zouden worden erkend, vielen ook onder het toepassingsgebied van dit 
aanvankelijke wetsvoorstel. De misdrijven tegen de mensheid die ten tijde van de indiening 
van dit voorstel reeds waren gepleegd, vielen echter uit de boot. Het toepassingsgebied van 
het aanvankelijke voorstel was dus toch niet zo ruim als de titel op het eerste zicht liet 
uitschijnen.  
 

2.2 Inperking van het toepassingsgebied ratione materiae  
 

13. Er werden meerdere bezwaren aangetekend tegen de formulering van het voorstel. Zo 
werd het gebruik van de vrij vage termen ‘oorlogsmisdaden’ en ‘misdrijven tegen de mensheid’ 
bekritiseerd.28 Ook het feit dat het voorstel de rechters in de toekomst de mogelijkheid gaf 
vast te leggen wat als historische waarheid beschouwd moest worden, kreeg kritiek.29 Artikel 
1 van het voorstel werd dan ook geherformuleerd.30 Sindsdien is diegene strafbaar die ‘onder 
de omstandigheden bepaald bij Artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de 

                                                        
28 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/5. 
29 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/3. 
30 Amendering ingediend door de oorspronkelijke auteur van het voorstel, de heer EERDEKENS (Gedr. St., Kamer, 
B.Z., 1991-1992, nr. 557/4). 
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Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd, ontkent, op 
een beledigende wijze vergoelijkt, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.’31 Voor de definitie 
van de term ‘genocide’ werd verwezen naar het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing 
van genocide van 9 december 1948. Deze kwam in plaats van de oorspronkelijke verwijzing 
naar het Statuut van Neurenberg. 
 
14. Door deze wijziging werd het toepassingsgebied van het voorstel ingeperkt en nauwer 
omschreven. Het was nu duidelijk beperkt tot de ontkenning van de Holocaust. Het ontwerp 
strekte zich niet zo ver om ook de betwisting van toekomstige of reeds gepleegde genocides 
of misdaden tegen de mensheid te bestraffen. Men zag het ontkennen van de Holocaust in de 
jaren negentig als een actueel maatschappelijk probleem en daarom beperkte het 
toepassingsgebied zich louter tot deze genocide.32 Toch werd in de Senaat benadrukt dat de 
wetgever in de toekomst de wetgeving kan uitbreiden indien nodig.  

 

2.3 De uiteindelijke aanname van het voorstel 
 
15. Na het verslag van de Commissie in de Kamer is de voorgestelde titel van de wet dan 
ook effectief aangepast. Sindsdien is er geen sprake meer van algemene bewoordingen als 
‘misdrijven tegen de mensheid’ en ‘oorlogsmisdrijven’ en is het strafbaar ‘de genocide die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd te 
ontkennen, vergoelijken, rechtvaardigen of goed te keuren.’33 In de Senaat werd er nog eens 
op gewezen dat men in de Kamer van een veel ruimere tekst is vertrokken en dat men met de 
ingeperkte tekst de strafbaarstelling van de betwisting van toekomstige gebeurtenissen niet 
heeft willen uitsluiten.  
 

Onderafdeling 3. Bedenkingen en bezwaren 
 
16. Al tijdens de parlementaire besprekingen van de Negationismewet kwamen er reeds 
verscheidene bedenkingen en bezwaren naar boven. De concrete kritiek kan opgedeeld 
worden in vier categorieën: het nut van een nieuwe wet, het conflict met het recht op vrije 
meningsuiting, het averechts effect van een dergelijke strafbaarstelling en het selectieve 
toepassingsgebied ervan. 
 
17. Een eerste bedenking had betrekking op het nut van de invoering van een 
Negationismewet die louter betrekking heeft op de betwisting van de Holocaust. Zo werd door 
een lid van de Commissie in de Kamer aangehaald dat dergelijke feiten reeds strafbaar kunnen 

                                                        
31 Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 557/4. 
32 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 4. 
33 Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 557/5. 
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worden gesteld onder de Antiracismewet van 30 juli 1981.34 Andere leden argumenteerden 
echter dat de bestaande Antiracismewetgeving niet volstond om het negationisme aan te 
pakken.35 Men wou het voor de rechter gemakkelijker maken om negationisme te bestraffen 
op basis van een aparte wet waardoor de constitutionele elementen om van racisme te 
kunnen spreken, niet moesten worden aangetoond.36 Bovendien had men schrik dat men met 
de tijd zou leren om de Antiracismewet te omzeilen.37 
 
18. Een tweede probleem stelde zich omtrent de verenigbaarheid van de wet met het 
recht op vrije meningsuiting. Ondanks de inperking van het toepassingsgebied ten opzichte 
van het oorspronkelijke voorstel, bleven er toch moeilijkheden bestaan met het concept van 
‘door rechters opgelegde waarheden’.38  Het parlement was hier echter heel duidelijk in. 
Volgens hen is het recht op vrije meningsuiting niet absoluut en kan het aan beperkingen 
worden onderworpen als die vrijheid wordt aangewend om diezelfde vrijheid te beknotten.39 
 
19. Vervolgens rezen er veel vragen betreffende de opportuniteit van de wet. Er werd 
meermaals aangehaald dat veroordelingen op basis van de wet een averechts effect kunnen 
hebben door de publiciteit die dergelijke processen met zich meebrengen waarbij de 
argumentatie van de negationisten ruim aan bod komt. Ook het feit dat dergelijke misdrijven 
als persmisdrijven gekwalificeerd werden en dus voor het Hof van Assisen moesten komen, 
zou ervoor zorgen dat er in de praktijk dus geen vervolgingen kwamen.40 
 
20. Een laatste reeks argumenten, die reeds ten tijde van de voorbereidingen van de wet 
naar boven kwamen, betrof het beperkte toepassingsgebied van de Negationismewet ten 
opzichte van andere genocides. Er werd gewezen op het feit dat achteloos werd voorbijgegaan 
aan de genocides in onder meer Srebrenica, Rwanda en Armenië.41 Toch werd beslist dat enkel 
het ontkennen van de Holocaust een actueel probleem vormde in de toenmalige Belgische 
samenleving. 
 

Onderafdeling 4. Conclusie 
 
21. Ondanks de vele bezwaren die geuit werden alvorens de wet effectief werd 
goedgekeurd, is het voorstel toch met een meerderheid aangenomen. In de parlementaire 

                                                        
34 Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 557/5, p 7. 
35 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/1 (EERDEKENS- Mayeur), p. 2. 
36 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 131. 
37 Ibid. 
38 D. VOORHOOF, ‘De wet tot bestraffing van het negationisme: een democratisch wapen?’ in Perspectief 41, p. 
44. 
39 Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 557/5, p 3. 
40 Zie bijvoorbeeld Gedr. St., Senaat, B.Z., 1994-1995, nr. 1992/2, p. 11. 
41 Zie bijvoorbeeld Gedr. St., Senaat, B.Z., 1994-1995, nr. 1992/2, p. 12. 
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stukken werd verwezen naar de kritiek die in de media op het voorstel werd gegeven waarmee 
sommige leden van het parlement zich uitdrukkelijk akkoord mee verklaarden.42 Tijdens de 
parlementaire bespreking werden ook uitspraken gedaan over de geladenheid van het 
voorstel en de urgentie om het voorstel goed te keuren vóór de vijftigste verjaardag van de 
bevrijding uit de kampen, waardoor men zich ‘niet dieper over de algehele problematiek van 
het voorstel kon buigen’.43  
 
22. Zelfs de toenmalige politiek partij Vlaams Blok stemde uiteindelijk uitdrukkelijk in met 
de goedkeuring van het ontwerp. Hoewel deze partij zich gedurende de onderhandelingen 
steeds tegen het voorstel had gekant, voelde het zich genoodzaakt zijn standpunt te herzien. 
Door het voorstel voortdurend te bekritiseren, werd het de partij verweten kwade 
bedoelingen te hebben.44 De goedkeuring van het voorstel was voor deze partij dan ook meer 
een politieke keuze om dergelijke beschuldigingen te weerleggen dan dat de partij zich 
inhoudelijk achter het voorstel schaarde.  
 

  

                                                        
42 Gedr. St., Senaat, B.Z., 1994-1995, nr. 1992/10, p. 4. 
43 Gedr. St., Senaat, B.Z., 1994-1995, nr. 1992/10, p. 12. 
44 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 138. 
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AFDELING 2. Toepassingsgebied van de wet 
 
Onderafdeling 1. Inleiding 
 
23. Het eerste Artikel van de Belgische Negationismewet van 23 maart 1995 omschrijft het 
toepassingsgebied van vernoemde wet als volgt: 
 

‘Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig 
frank tot vijfduizend frank wordt gestraft, hij die onder één der omstandigheden 
bepaald bij Artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de tweede 
wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd, ontkent, 
schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.’45 

 
De wetgever heeft zorgvuldig zijn woorden gewogen om de in 1995 bestaande vormen van 
negationisme in onze samenleving te kunnen bestrijden. In deze afdeling zal worden 
besproken wat en wie er nu juist strafbaar is op basis van deze wet. Aangezien de 
bewoordingen niet altijd ondubbelzinnig geïnterpreteerd kunnen worden, is ook de Belgische 
rechtspraak een belangrijke bron bij de toelichting van de begrippen. 
 

Onderafdeling 2. Wat is er strafbaar? 
 
2.1 Inhoudelijk strafbare uitspraken 
 
2.1.1 Genocide gepleegd tijdens WO II door het Duitse nationaalsocialistisch regime 
 
24. Voor de definitie van de term ‘genocide’ wordt verwezen naar Artikel 2 van het 
Internationaal Verdrag van 9 december 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van 
genocide. Volgens deze definitie kan er slechts sprake zijn van een genocide indien bepaalde 
handelingen worden gepleegd ‘met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige 
groep, dan wel een groep behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te 
vernietigen’. Dit impliceert dat de uitroeiing van fysiek of mentaal gehandicapten door het 
naziregime, hier niet onder valt. Dit in tegenstelling tot de genocide gepleegd op de Joden en 
zigeuners.46 Het onderscheid kan op het eerste zicht willekeurig overkomen maar verklaart 
zich vanuit de doelstelling van de wetgever om het toen heersende racisme tegen te gaan.47 
 

                                                        
45 Art. 1 Negationismewet. 
46 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 8. 
47 Ibid. 
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2.1.2 Ontkennen, goedkeuren, schromelijk minimaliseren of pogen te rechtvaardigen 
 

I. Ontkennen 
 
25. De eerste praktijk die strafbaar is onder het Belgisch negationismeverbod, is het 
ontkennen van de Holocaust. De betekenis van de term ‘ontkennen’ werd door het toenmalige 
Arbitragehof gedefinieerd als ‘het loochenen van het bestaan van de bedoelde genocide in 
haar totaliteit’.48 Een typisch voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Franse essayist M. 
BARDECHE, ponerende dat de gevangenen in de concentratiekampen niet vermoord waren 
door een uitroeiingsbeleid maar louter overleden zijn door oorloggerelateerde 
gebeurtenissen. 49 
 
26. Toch dekt de term een iets ruimere lading dan het Arbitragehof liet uitschijnen. 50 Niet 
enkel de verloochening van de genocide in haar geheel maar ook de betwisting van bepaalde 
onderdelen ervan wordt door het negationismeverbod geviseerd. Om te bepalen over welke 
onderdelen het gaat, moet gekeken worden naar die misdaden die worden opgesomd in 
Artikel 2 van de Genocideconventie.51 Zo definieert dit Artikel ‘genocide’ niet louter als het 
effectief uitroeien van een groep, maar valt bijvoorbeeld ook het ‘gewelddadig overbrengen 
van kinderen van een groep naar een andere groep’ binnen de begripsomschrijving. 
 

II. Goedkeuren 
 
27. Over de invulling van het begrip ‘goedkeuring’ lijkt op het eerste zicht niet veel 
discussie mogelijk. Het impliceert dat men zijn goedkeuring aan de gebeurtenissen hecht en 
aldus de nazi-ideologie onderschrijft.52 Het veronderstelt een positief moreel oordeel over de 
gebeurtenissen en een legitimatie van de nazi-ideologie die erachter schuilt.53 Het is 
onduidelijk of hier ook het aansporen van de genocide beoogd wordt, zonder een specifieke 
referentie te hebben gemaakt naar de Holocaust zelf.54 Hoewel dit op Europees niveau reeds 

                                                        
48 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.9. 
49 M. GERSTENFELD, The Multiple Distortions of Holocaust Memory, 28 oktober 2007, http://jcpa.org/article/the-
multiple-distortions-of-holocaust-memory/. 
50 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 9. 
51 Volgens Artikel 2 van de Genocideconventie wordt onder ‘genocide’ verstaan: een van de volgende 
handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, 
behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: (a) het doden van leden van de 
groep; (b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; (c) het opzettelijk 
aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke 
vernietiging; (d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen; (e) het 
gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep. 
52 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.9. 
53 Ibid. 
54 M. GERSTENFELD, The Multiple Distortions of Holocaust Memory, 28 oktober 2007, http://jcpa.org/article/the-
multiple-distortions-of-holocaust-memory/. 
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is bestraft door het EHRM, heeft de Belgische rechtspraak zich nog niet over een dergelijke 
zaak uitgesproken.55 Het is hier belangrijk dat er geen te algemene antisemitische invulling 
gegeven wordt aan het negationismeverbod en men binnen het toepassingsgebied van de wet 
blijft.  
 

III. Schromelijk minimaliseren 
 
28. De derde strafbare praktijk waarvan melding wordt gemaakt is het ‘schromelijk 
minimaliseren’ van de gebeurtenissen. De toevoeging van het adjectief ‘schromelijk’ is hier 
van bijzonder belang. De wetgever heeft tijdens de parlementaire debatten meermaals 
benadrukt dat men met de wet objectief historisch onderzoek niet wil viseren. Men wil enkel 
het minimaliseren op zeer verregaande, grove en beledigende wijze bestraffen56 en doelt op 
uitspraken die de Jodenvervolgingen als ‘marginaal en onbeduidend’ afdoen.57 Het parlement 
had hier vooral stellingen voor ogen met betrekking tot het aantal slachtoffers die schuilgaan 
achter schijnbaar wetenschappelijke vaststellingen.58 Ter illustratie kan gedacht worden aan 
de uitspraak van de Franse rechts-nationalistische politicus JEAN-MARIE LE PEN die de Holocaust 
als ‘een detail in de geschiedenis’ omschreef.  
 
29. Door ook de schromelijke minimalisatie van de Holocaust te bestraffen, wordt ook het 
ontkennen van één aspect van de genocide veroordeeld.59 Gedacht kan worden aan het 
bestaan van de gaskamers in de uitroeiingskampen. Door de rechtbank van eerste aanleg in 
Antwerpen werd reeds geoordeeld dat de gaskamers een essentieel onderdeel waren in de 
zuiveringspolitiek van de nazi’s. Het ontkennen van het bestaan van de gaskamers kan daarom 
vervolgd worden omdat het afbreuk zou doen aan de ernst en de draagwijdte van de 
gebeurtenissen.60  
 

IV. Pogen te rechtvaardigen 
 
30. Een laatste strafbare handeling is het ‘pogen de genocide te rechtvaardigen’. Volgens 
het gewezen Arbitragehof moet dit geïnterpreteerd worden als minder verregaand dan het 
effectief goedkeuren van de genocide. Het zou impliceren dat men ernaar streeft de genocide 
op een aanvaardbare wijze voor te stellen door historische gegevens te herschrijven en zo de 

                                                        
55 EHRM 20 oktober 2015, nr. 25239/13, M’Bala M’Bala t. Frankrijk. In het arrest M’Bala M’Bala t. Frankrijk werd 
de verzoeker door het Hof veroordeeld zonder dat het woord ‘Holocaust’ effectief vermeld was. Zie voor een 
bespreking van dit arrest randnr. 174. 
56 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96. 
57 Corr. Mechelen 21 maart 2018, nr. 18M000045, https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/-
Correctionele_rechtbank_Mechelen__21_maart_2018.pdf. 
58 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 10. 
59 Gedr. St., Senaat, B.Z., 1994-1995, nr. 1992/5. 
60 Corr. Mechelen 21 maart 2018, nr. 18M000045, https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/-
Correctionele_rechtbank_Mechelen__21_maart_2018.pdf. 
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nazi-ideologie te legitimeren.61 Als voorbeeld hiervan kan gedacht worden aan uitspraken 
waarbij de Joodse gemeenschap zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor Holocaust.  
 
2.1.3 Restrictieve interpretatie 
 
31. In zijn arrest van 1996 heeft het Arbitragehof getracht de strekking van de 
bewoordingen van de Negationismewet zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen.62 Toch is er nog 
steeds een belangrijke rol voor de Belgische rechtbanken weggelegd bij de interpretatie van 
wat nu effectief strafbaar is. Dit is het gevolg van de grote verscheidenheid aan vormen die 
negationisme kan aannemen.63 Aangezien een verbod op negationisme een inperking van het 
recht op vrije meningsuiting inhoudt, is een strikte interpretatiemethode hierbij aangewezen. 
Dit impliceert dat de wet niet als basis mag dienen voor de bestraffing van eender welke 
uitspraak die kwetsend of beledigend zou zijn ten aanzien van de Joodse gemeenschap.64 De 
Belgische Negationismewet mag niet beschouwd worden als rechtsgrond voor de bestraffing 
van antisemitisme op zich. 65  
 
32. Ter illustratie kan de zaak Rulof (2007) worden aangehaald.66 De Nederlandse 
paragnost Jozef Rulof werd hier voor de correctionele rechtbank gedaagd op basis van de 
Negationismewet. De beklaagde had in een boekenreeks een controversiële evolutietheorie 
uit de doeken gedaan. Rulof schreef over een trapsgewijze hiërarchie van zeven stoffelijke 
menselijke rassen die elke mens via reïncarnaties doorloopt. Hierbij werden verwijzingen 
gemaakt naar Hitler die ‘de mensheid verder zou hebben doen evolueren’. De correctionele 
rechtbank oordeelde - in tegenstelling tot de uitspraak in eerste aanleg - dat de 
tenlasteleggingen niet strafbaar waren onder de Negationismewet. Het was van mening dat 
er strikt gezien geen sprake was van ontkennen, goedkeuren, schromelijk minimaliseren of 
pogen te rechtvaardigen. Volgens de rechtbank vallen niet alle uitspraken die voor de Joodse 
gemeenschap potentieel kwetsend zijn, onder het toepassingsgebied van de 
Negationismewet.67 
 

                                                        
61 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.9. 
62 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 145. 
63 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.17. 
64 Zie EHRM 13 december 2005, nr. 7485/03, Witzsch t. Duitsland. In dit arrest lijkt het Hof te stellen dat de 
beledigende aard van bepaalde uitspraken ten aanzien van de Joodse gemeenschap wel een voldoende grond is 
voor een veroordeling wegens negationisme. Voor een verdere analyse van dit arrest, zie randnr. 120-122. 
65 E. CLOOTS, ‘Het verspreidingsverbod in de nieuwe Antiracismewet en de vrijheid van meningsuiting: heiligt het 
doel alle middelen?’, RW 2008-2009, nr. 27, 1098-1112; J. VRIELINK en S. SOTTIAUX, ‘Uitgever spirituele boeken 
zet niet aan tot haat’, Juristenkrant 2007, nr. 148, 16. 
66 Corr. Dendermonde 3 april 2007, AM 2007, nr. 4. 
67 J. VRIELINK en S. SOTTIAUX, ‘Paranormale rechtspraak: de Antiracismewet, de Negationismewet en het 
constitutionele kader’, AM 2007, nr. 4, p. 415. 
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33. Evenmin is een verwijzing naar de Holocaust hierbij een voldoende voorwaarde om 
onder het toepassingsgebied van de Negationismewet te vallen. Niet elke vorm van 
Holocaustvervorming kan als negationisme gekwalificeerd worden als in de betekenis van het 
Belgische Negationismeverbod. Men kan bijvoorbeeld denken aan de instrumentalisatie van 
de Holocaust om op de ernst van een bepaalde situatie te wijzen.68 Ook statements inzake de 
medeplichtigheid van bepaalde groepen of individuen in de genocide of stellingen over de 
zogenoemde ‘exploitatie’ van de genocide door Israël, 69 moeten in concreto worden 
onderzocht op hun al dan niet strafbare karakter.  
 
34. Een concreet voorbeeld uit de Belgische rechtspraak betreft het arrest Centre 
Islamique Belge (2009). De verweerder in deze zaak had op een website de toenmalige 
Israëlische minister van buitenlandse zaken vergeleken met Hitler.70 De aantijgingen op basis 
van de Negationismewet werden door het Brusselse Hof van Beroep verworpen in overweging 
dat de beklaagden geen intentie bezaten de Holocaust te ontkennen, minimaliseren, 
rechtvaardigen of goed te keuren. Het Hof wees erop dat men net het omgekeerde bedoelde 
en men net wou wijzen op de ‘gruwelijkheid’ van het naziregime. 
 
35. Deze restrictieve interpretatie wordt echter niet altijd en overal toegepast. Er wordt 
niet altijd nagegaan of er wel effectief een schendig is van het materiële toepassingsgebied 
van de wet. Op deze manier kan de Negationismewet de functie van een soort algemene 
‘antisemitismewet’ krijgen.71 Zo werd bijvoorbeeld een luchthavenmedewerker veroordeeld 
op basis van de Negationismewet wegens het systematisch aanbrengen van hakenkruisen op 
etiketten op bagage met bestemming Israël.72 Men kan betwisten of deze actie strikt gezien 
wel binnen het materiële toepassingsgebied van de wet valt.  
  

                                                        
68 Het EHRM heeft zich reeds over deze problematiek uitgesproken. Zie EHRM 8 november 2012, nr. 43481/09, 
PETA Deutschland t. Duitsland. Voor een analyse van dit arrest zie randnr. 128. 
69 M. GERSTENFELD, The Multiple Distortions of Holocaust Memory, 28 oktober 2007, http://jcpa.org/article/the-
multiple-distortions-of-holocaust-memory/. 
70 Brussel (12e k.) 23 januari 2009, www.diversiteit.be (rechtspraakoverzicht). 
71 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 604. 
72 Corr. Brussel 16 maart 2006, www.diversiteit.be (rechtspraakoverzicht). 
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2.2 Contextuele omstandigheid  
 

2.2.1 Beoordeling in totaliteit  
 
36. Naast het materiële element, is ook het contextuele element van belang bij de 
kwalificatie van het misdrijf negationisme.73 Dit impliceert dat een uitspraak moet bekeken 
worden in de context waarbinnen deze werd gedaan. Het enige onderdeel van deze 
contextuele vereiste dat letterlijk in de wet te vinden is, is de openbaarheidsvereiste.74 
Daarnaast is het echter ook noodzakelijk dat de veronderstelde strafbare allegaties 
beoordeeld worden in het licht van de totale uiteenzetting van de beschuldigde. Zo moeten 
omvangrijke boeken in hun totaliteit beoordeeld worden en kan men niet zomaar citaten uit 
hun context wegnemen.75 Dit zou er immers toe kunnen leiden dat men net een 
tegenovergestelde betekenis bekomt dan de eigenlijke intentie van de auteur was.76 

 
2.2.2 Omstandigheid van Artikel 444 Strafwetboek 
 
37. De publiciteitsvereiste heeft een uitdrukkelijk wettelijke basis. In Artikel 1 van de 
Negationismewet wordt verwezen naar Artikel 444 van het Strafwetboek77. Dit impliceert dat 
negationistische uitlatingen op een bepaalde manier moeten worden meegedeeld of 
openbaar worden gemaakt vooraleer men dit kan bestraffen.  
 
38. Artikel 444 Sw. verwijst eerst en vooral naar mondelinge uitspraken op openbare 
plaatsen of bijeenkomsten. Daarnaast worden ook uitspraken geviseerd die in 
tegenwoordigheid van verscheidenen personen gedaan zijn, op een plaats die toegankelijk is 
voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken. 
Daarenboven kan er evengoed sprake zijn van een inbreuk op de Negationismewet voor 
uitspraken op een niet-openbare plaats zoals een private woning, indien de uitspraak wordt 
gedaan in aanwezigheid van de beledigde en voor getuigen. Hierbij moet in gedachten worden 
gehouden dat een negationistische meningsuiting sowieso beschouwd wordt als 
beledigend.78  
 
39. Ook schriftelijke beledigingen kunnen strafbaar zijn. Indien deze, al dan niet gedrukt, 
door prenten en zinnebeelden, zijn aangeplakt, verspreid, verkocht, te koop geboden of 
openlijk tentoongesteld. Ook geschriften die zelf geen negationistisch gedachtegoed 

                                                        
73 In de zaak Rulof hanteert de rechter een onderscheid tussen het materiële element, contextuele vereiste en 
het bijzonder opzet. 
74 J. VRIELINK en S. SOTTIAUX, ‘Uitgever spirituele boeken zet niet aan tot haat’, Juristenkrant 2007, nr. 148, 16. 
75 Ibid. 
76 Corr. Dendermonde 3 april 2007, AM 2007, nr. 4. 
77 Hierna afgekort als ‘Sw.’ 
78 K. RAES, “Vrijheid van meningsuiting en de revisionistische geschiedvervalsing” in G. SCHUIJT en D. VOORHOOF 
(eds.), Vrijheid van meningsuiting, racisme en revisionisme, Gent, Academia Press, 1995, p. 69. 
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bevatten, maar bijvoorbeeld reclame maken en de aankoop promoten van boeken met een 
negationistische inslag, kunnen op basis van deze verwijzing worden vervolgd.79  Ook het 
ontkennen of goedkeuren van de Holocaust op online fora en websites valt hier onmiskenbaar 
onder.80  
 
40. Ten slotte doelt Artikel 444 Sw. ook op geschriften die niet openbaar zijn gemaakt maar 
aan verscheidene personen zijn toegestuurd of meegedeeld. Belangrijk hier is de toevoeging 
van het begrip ‘verscheidene’ waardoor bijvoorbeeld ook het sturen van een brief naar 
meerdere geadresseerden bestraft kan worden. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg 
in Mechelen dat het toesturen van een dvd, geadresseerd aan ‘Dossin Kazerne Directie’, onder 
het toepassingsgebied van de Negationismewet viel. De rechtbank wees erop dat het woord 
‘directie’ meervoudig is en een groep van personen omvat die met de leiding van de 
organisatie is belast.81 Het feit dat het pakket niet is geopend en direct naar de politie is 
gezonden, deed volgens de rechter niet ter zake. 82 Een brief toegestuurd aan één persoon 
valt dan weer niet onder het toepassingsgebied.83 
 
2.2.3 Bijzonder opzet 
 
41. Ten slotte vereist een veroordeling voor negationisme in België ook een bijzonder 
opzet. Deze voorwaarde is in 1996 door het Arbitragehof geïntroduceerd tijdens diens 
grondwettelijkheidstoets van de Negationismewet.84 Het Hof was zich er ten volle van bewust 
dat de wetgever dergelijk opzet niet als een wezenlijk bestanddeel van het misdrijf had 
ingevoerd.85 Toch oordeelde het Hof dat de strafrechtbanken minstens marginaal moesten 
nagaan of er in concreto een kwaadwillige, antidemocratische en beledigende intentie 
schuilgaat achter de uitspraken.86 Het Hof stelt zich hier dus strenger op dan de wetgever door 
een nieuwe toepassingsvoorwaarde te creëren.87 Op deze manier kon het 
negationismeverbod niet langer als een opiniedelict gekwalificeerd worden en kon het de 
grondwettelijkheidstoets doorstaan.88  
 

                                                        
79 Corr. Antwerpen, 9 september 2003, www.diversiteit.be (rechtspraakoverzicht). 
80 Ibid. 
81 Corr. Mechelen 21 maart 2018, nr. 18M000045, https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/-
Correctionele_rechtbank_Mechelen__21_maart_2018.pdf. 
82 Ibid. 
83 G. SCHUIJT en D. VOORHOOF (eds.), ‘Vrijheid van meningsuiting, racisme en revisionisme’, Gent, Academia 
Press, 1995, p. 158. 
84 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.10. 
85 Ibid. 
86 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 146. 
87 K. RAES, Controversiële rechtsfiguren rechtsfilosofische excursies over de relaties tussen ethiek en recht, Gent, 
Academia Press, 2001, p. 95. 
88 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 146. 
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42. Het Hof was ervan overtuigd dat het nagenoeg onmogelijk is de Holocaust te 
ontkennen zonder de intentie te hebben ‘een misdadige en de democratie vijandig gezinde 
ideologie in ere te willen herstellen en daarbij een of verschillende categorieën mensen ernstig 
te willen beledigen’.89 Op deze manier lijkt het een weerlegbaar vermoeden te hebben 
ingevoerd, stellende dat de ontkenning van de Holocaust met een kwaadwillige, 
antidemocratische en beledigende intentie gepaard gaat. De rechter behoudt weliswaar een 
beoordelingsvrijheid ter zake en kan oordelen dat voornoemde intenties in concreto niet 
aanwezig zijn.90  
 
43. Een probleem stelt zich echter met betrekking tot het bewijs. Uit de parlementaire 
voorbereidingen blijkt dat de wetgever net omwille van de moeilijkheid om dergelijke kwade 
wil aan te tonen, heeft besloten deze vereiste niet op te nemen in de wet.91 Toch werd in de 
rechtspraak de afwezigheid van dit bijzonder opzet reeds vastgesteld. Zo besliste de 
Jeugdrechtbank te Dinant een minderjarige niet te veroordelen voor uitspraken als ‘I love 
Hitler’ omdat deze zich nog niet bewust was van de wreedheden die door het naziregime zijn 
gepleegd.92 De invoering van de vereiste van kwaad opzet had immers vooral tot doel objectief 
verantwoord historisch onderzoek van bestraffing vrij te stellen.93 
 

Onderafdeling 2. Wie is er strafbaar? 
 
44. Bij mondelinge meningsuitingen is het doorgaans evident wie er verantwoordelijk is 
voor de potentieel strafbare uitspraken. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde reeds dat 
zelfs indien uitspraken worden uitgelokt door een journalist, dit op zich geen afbreuk doet aan 
de schuld van de beklaagde.94 Schriftelijke meningsuitingen leiden daarentegen vaker tot 
onduidelijke situaties.  
 
45. Vanwege de openbaarheidsvereiste op basis van Artikel 444 Sw., moet het verspreiden 
van negationistische publicaties gekwalificeerd worden als drukpersmisdrijf. Het is niet vereist 
dat de schrijver van de publicatie zelf instaat voor de verspreiding ervan. Indien de schrijver 
van de publicatie bekend is en woonplaats heeft in België, is deze strafbaar. De uitgever, 
drukker of verspreider van de publicatie kunnen dan niet verantwoordelijk worden gesteld.95 
De enige vereiste is dat de verspreiding het noodzakelijke gevolg is van het toezenden van het 
geschrift aan de geadresseerde.96 Met andere woorden, het moet de bedoeling zijn geweest 
van de dader om zijn ideeën te verspreiden.  

                                                        
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Gedr.St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/5. 
92 Zie bijvoorbeeld Jeugdrb. Namen ( afd. Dinant) 22 oktober 2001, JDJ 2002, afl. 213, 41, noot P. CHARLIER. 
93 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.11. 
94 Brussel, 15 september 2010, www.diversiteit.be (rechtspraakoverzicht). 
95 Art. 25 Grondwet. 
96 Cass. 23 oktober 1916, Pas. 1917, 1, 290. 
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46. Slechts wanneer publicaties worden ingevoerd vanuit het buitenland, is de invoerder 
ervan verantwoordelijk. De verkoper is dan vrijgesteld. Ook vervalt de vrijstelling van de 
uitgever, drukker of verspreider indien er sprake is van mededaderschap. Wanneer een van 
laatstgenoemden medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de publicatie, als werkgever of 
opdrachtgever van de auteur, is ook deze strafrechtelijk aansprakelijk op basis van de 
Negationismewet.97 
 
47. Met betrekking tot online publicaties bestaat voorlopig nog geen eenduidige 
rechtspraak.98 Bij een restrictieve interpretatie van het begrip ‘drukpersmisdrijf’, zouden 
online publicaties niet als zodanig gekwalificeerd kunnen worden.99 Dit zou impliceren dat de 
vrijstelling van aansprakelijkheid voor de uitgever van het online platform niet geldt. Zo 
oordeelde de correctionele rechtbank in Brussel dat de verantwoordelijken van een online 
discussieforum, de inhoud van een discussie dienden te controleren teneinde onaanvaardbare 
uitlatingen te vermijden.100 Sommige rechters zijn echter van mening dat een dergelijke 
interpretatiemethode in strijd is met de wil van de wetgever.101  
 

Onderafdeling 3. Bestraffing 
 
48. Gedurende de eerste levensjaren van de Belgische Negationismewet waren er niet 
veel veroordelingen op basis van deze wet. Omdat negationisme als drukpersmisdrijf 
gekwalificeerd kon worden, moesten deze aanvankelijk voor het Hof van Assisen berecht 
worden. De afkeer van deze omslachtige procedure resulteerde in een de facto immuniteit 
voor negationisten.102 Door de herziening van Artikel 150 van de Grondwet, werden de 
drukpersmisdrijven die ingegeven zijn door racisme of xenofobie, onttrokken aan de 
bevoegdheid van het Hof van Assisen.103 Beschuldigingen op basis van de Negationismewet 
worden voortaan ingeleid voor de correctionele rechtbank indien men kan aantonen dat er 
sprake is van racisme of xenofobie.104 
 
49. Een veroordeling op basis van negationisme wordt bestraft met een gevangenisstraf 
van acht dagen tot een jaar en een geldboete.105 Aan de strafrechter wordt geen mogelijkheid 

                                                        
97 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 177 
98 Ibid. 
99 Ibid, p. 178. 
100 Corr. Brussel 21 juni 2006, www.diversiteit.be (rechtspraakoverzicht). 
101 D. VOORHOOF, ‘Racisme op internet: de correctionele rechtbank is voortaan bevoegd!’, noot onder Corr. 
Brussel 22 december 1999, Auteurs en Media, (1-2), 137–138. 
102 D. VOORHOOF, ‘Verspreider van revisionistisch tijdschrift correctioneel veroordeeld wegens drukpersmisdrijf 
ingegeven door racisme of xenofobie’, A.J.T. 2000-01, p. 502. 
103 Art. 150 Grondwet. 
104 Parl.St. Kamer, 1998-99, nr. 1936/1, 4. 
105 Art. 1 Negationismewet. 
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gegeven om ervoor te kiezen slechts een van beide straffen op te leggen. Zowel de celstraf als 
de geldboete zijn een hoofdstraf en moeten dus door de rechter worden uitgesproken.106 
Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt indien er sprake is van verzachtende 
omstandigheden.107 
 
50. Naast deze hoofdstraffen, kan de strafrechter ervoor opteren een of meerdere 
bijkomende straffen uit te spreken.108 Zo heeft de rechter de mogelijkheid om de 
bekendmaking van het vonnis uit te spreken of de veroordeelde overeenkomstig Artikel 33 
Sw. uit zijn rechten te laten ontzetten.109 Bovendien kan de rechter de winst die de 
veroordeelde uit de negationistische publicatie heeft verdiend, verbeurd laten verklaren. 
 

  

                                                        
106 T. VANDROMME, ‘Negationisme’ in A. VANDEPLAS, Strafrecht en strafvordering, Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, p. 178. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Respectievelijk Art. 2 en Art. 1 (3) Negationismewet. 
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AFDELING 3. Publieke opinie in 2019 inzake het Belgische 
negationismeverbod 
 
51. Nu er in afdeling 2 een overzicht werd gegeven van wie en wat er bestraft kan worden 
op basis van de Belgische Negationismewet, zal in afdeling 3 onderzocht worden wat de 
heersende publieke opinie is over het bestaan van een desbetreffend verbod in de 
samenleving. Eerst wordt een beeld geschetst van de actuele maatschappelijke context 
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de stijging van het antisemitisme in Europa de 
voorbije jaren. Vervolgens zal aan de hand van een media-analyse overlopen worden wat de 
concrete bezwaren zijn ten opzichte van de Belgische Negationismewet.  
 

Onderafdeling 1. Negationisme anno 2019 
 

1.1 Antisemitisch Europees klimaat 
 
52. Het aantal antisemitische incidenten in Europa is de voorbije jaren de lucht ingegaan. 
Uit recente rapporten blijkt dat vooral het Westen van Europa gebukt gaat onder dit 
probleem. Het grootste probleem situeert zich in Frankrijk, waar het aantal antisemitische 
daden het voorbije jaar gestegen is van 311 naar 541. Dit is goed voor een toename van 74 
procent.110 In twee derden van de gevallen zou het gaan om fysieke agressie, een derde van 
de cijfers betreft verbaal geweld.111 Bovendien zijn er tal van antisemitische incidenten die 
nooit gemeld zijn geweest waardoor het aantal antisemitische voorvallen in praktijk eigenlijk 
nog hoger ligt.112  
 
53. In een poging om deze stijging een halt toe te roepen, zijn in het Franse parlement 
enkele maatregelen voorgesteld. Zo kwam het idee naar voren om naast antisemitisme ook 
antizionisme te bestraffen.113 Dit betekent dat het ook strafbaar zou zijn om de staat Israël of 
het bestaansrecht ervan aan te vallen.114 Het voorstel werd echter afgewezen. In plaats 
daarvan zal Frankrijk in de toekomst de werkdefinitie van het begrip ‘antisemitisme’ hanteren 
waardoor ook bepaalde vormen van antizionisme worden bestraft zoals bijvoorbeeld het 

                                                        
110 J. HENLEY, ‘Antisemitism rising sharply across Europe, latest figures show’, The Guardian, 15 februari 2019, 
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-figures-
show?CMP=fb_gu&fbclid=IwAR1QdF3ndfDkoPOBxYpzCz_orY1EYUJmJumXjgniPu5twGO_MID0AK-NvJs. 
111 J. REYGAERT en R. VAN GASTEL, ‘Hakenkruisen op graven en muren, bedreigingen en geweld: Jodenhaat 
neemt toe in West-Europa’, 2 maart 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/west-europa-en-het-
toenemende-antisemitisme/. 
112 Ibid. 
113 B. STRUYS, ‘Dubbel zoveel meldingen antisemitisme in 2018’, De Morgen, 2 maart 2019. 
114 J. REYGAERT en R. VAN GASTEL, ‘Hakenkruisen op graven en muren, bedreigingen en geweld: Jodenhaat 
neemt toe in West-Europa’, 2 maart 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/west-europa-en-het-
toenemende-antisemitisme/. 
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vergelijken van het Israëlische beleid met dat van de nazi’s.115 
 
54. In Duitsland, waar de kwestie uiterst gevoelig ligt, werden in 2018 1646 antisemtische 
incidenten gemeld. 116  Dat is het hoogste aantal opgemeten in de voorbije tien jaar. 117  Ten 
opzichte van 2017 betekende dat een stijging van tien procent. Hoewel antisemitisme in het 
merendeel van de gevallen door extreemrechts gedachtegoed is ingegeven, is volgens de 
Duitse overheid ook extreemlinks vertegenwoordigd. 118  
 
55. Volgens een rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten voelt 
90 procent van de ruim 16 000 ondervraagde Joden in Europa dat het antisemitisme gestegen 
is de voorbije vijf jaar.119 Dit in tegenstelling tot een magere 36 procent van de niet-Joodse 
Europese bevolking. Deze cijfers leggen een duidelijke discrepantie bloot tussen de ervaringen 
en ondervindingen van het Joodse Europese publiek en het gebrek aan besef van deze 
problematiek bij het niet-Joodse deel van de Europese bevolking. Verdere beweerde 30 
procent van de ondervraagde Joden dat ze in het voorbije jaar reeds zijn lastiggevallen, dat ze 
Joodse evenementen vermijden uit veiligheidsoverwegingen of dat ze overwogen hebben om 
te verhuizen.120  Bovendien bleek dat slechts een vijfde van de ondervraagden de politie zou 
inschakelen bij incidenten in de overtuiging dat dit geen verschil zou uitmaken.121  
 
56. Ook het Amerikaanse televisiekanaal CNN deed in 2018 een onderzoek naar het 
antisemitisme in Europa. Deze studie focuste echter op de perceptie van de Holocaust door 
niet-Joodse Europeanen. Het constateerde dat een derde van de ondervraagde Europeanen 
van mening was dat zij weinig of geen kennis hebben over de Holocaust.122 Vijf procent van 
de ondervraagden beweert er zelfs nog nooit van gehoord te hebben. De cijfers liggen het 
hoogste bij de jongeren (18-34 jaar) in Frankrijk, waarvan twintig procent beweert nog nooit 
van de Holocaust te hebben gehoord. Desondanks deze cijfers, is twee derden van de 
Europese bevolking van mening dat het belangrijk is om de herinnering aan de Holocaust 
                                                        
115 B. BEIRLANT, ‘Antizionisme is moderne vorm van antisemitisme’, De Standaard, 22 februari 2019. 
116 J. CHAUDRON, ‘Sterke stijging van antisemitisme in Frankrijk en Duitsland’, Trouw, 15 februari 2019, 
https://www.trouw.nl/home/sterke-stijging-van-antisemitisme-in-frankrijk-en-duitsland~af1c2e23/. 
117 Ibid. 
118 J. REYGAERT en R. VAN GASTEL, ‘Hakenkruisen op graven en muren, bedreigingen en geweld: Jodenhaat 
neemt toe in West-Europa’, 2 maart 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/west-europa-en-het-
toenemende-antisemitisme/. 
119 Rapport van het Europees Bureau voor de Grondrechten, Experiences and perceptions of antisemitism: second 
survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU, December 2018, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-
survey-summary_en.pdf. 
120 Persbericht van de Europese Commissie, Eurobarometer survey on Antisemitsme in Europe, Brussel, 22 januari 
2019, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-542_en.htm. 
121 J. HENLEY, ‘Antisemitism rising sharply across Europe, latest figures show’, The Guardian, 15 februari 2019, 
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-figures-
show?CMP=fb_gu&fbclid=IwAR1QdF3ndfDkoPOBxYpzCz_orY1EYUJmJumXjgniPu5twGO_MID0AK-NvJs. 
122 Rapport van CNN, Anti-Semitism in Europe, https://edition.cnn.com/interactive/2018/-
11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/. 
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levende te houden en zo soortgelijke genocides in de toekomst te vermijden. Opmerkelijk is 
wel dat een derde van de ondervraagden vindt dat de Joodse gemeenschap de Holocaust 
soms gebruikt om hun eigen positie te bevorderen. 
 

1.2 Antisemitisme in België 
 

57. Ook in België is er sprake van een stijging van het aantal antisemitische incidenten. 
Unia constateerde in 2018 een dubbel aantal meldingen ten opzichte van 2017. Concreet staat 
dit gelijk aan een stijging van 56 meldingen naar 101.123 Daarnaast ontving ook Anti-
semitisme.be, het officiële meldingspunt voor Belgische Joden, in 2018 een honderdtal 
meldingen.124 Hoewel de cijfers over de laatste tien jaar enorm fluctueerden en er zowel 
pieken als dalen zijn vastgesteld, valt er toch een licht stijgende trend op te merken sinds 
2008.125 De pieken gaan meestal gepaard met een opflakkering van het conflict in het Midden-
Oosten.126 Uit een Europees rapport blijkt dat na Frankrijk, de Joodse gemeenschap in België 
het meeste vijandigheid ervaart op straat.127 
 
58. Het grootste aandeel antisemitische meldingen is afkomstig van het internet.128 Het 
aantal dossiers is hier op een jaar tijd zelfs verviervoudigd.129 Specifiek met betrekking tot 
negationisme, schommelde het aantal aangiftes de voorbije vijf jaar tussen de twintig en 
dertig. Dit aantal bleef vrij constant in tegenstelling tot het volatiel totaalaantal antisemitische 
incidenten.130 Desalniettemin kan ook hier een stijging geconstateerd worden in vergelijking 
met tien jaar geleden. In 2005 bijvoorbeeld was er slechts sprake van 6 meldingen van 
negationisme.131 
 
59. In 2017 werd een rapport uitgegeven door het Kantor Centrum van de universiteit van 
Tel Aviv naar aanleiding van hun onderzoek naar de wereldwijde tendensen en ontwikkelingen 
inzake antisemitisme. De cijfers betreffende antisemitisme in België die in dit rapport naar 
boven kwamen wijken licht af van de resultaten van Unia. Het Centrum maakte gebruik van 
eigen, specifieke criteria en stelden wél een daling vast in het aantal antisemitische incidenten 
de voorbije drie jaar.  
 

                                                        
123 M. MARTIN en K. LAU, ‘De dunne lijn tussen spot en racisme’, De Morgen, 6 maart 2019. 
124 B. STRUYS, ‘Dubbel zoveel meldingen antisemitisme in 2018’, De Morgen, 2 maart 2019. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Cijferverslag 2017 van UNIA, mei 2018, https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag-
_2017_NL_DEF.pdf. 
129 B. STRUYS, ‘Dubbel zoveel meldingen antisemitisme in 2018’, De Morgen, 2 maart 2019. 
130 In 2017 lag het aantal aangiftes van antisemitisme opmerkelijk lager in vergelijking met het gemiddelde van 
de voorbije jaren. Door dit afwijkende cijfer, bedroeg het aantal meldingen met betrekking tot negationisme 
bedroeg daarom bijna een derde van het totaalaantal antisemitische meldingen. 
131 B. DEBAETS, ‘Politici die fake news de wereld injagen voor likes, spelen met vuur’, Knack, 13 september 2017. 
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60. We mogen er echter niet blindelings van uitgaan dat een dusdanige daling van het 
aantal gemelde antisemitische handelingen, ook een daling van het antisemitisme in de 
samenleving impliceert. Zo kan de geregistreerde reductie te wijten zijn aan het feit dat er de 
laatste jaren extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen.132 Het meldpunt Antisemitisme.be 
wijst er ook op dat het belangrijk is om na te gaan hoe Joden zich aanpassen om geen 
slachtoffer te worden van Jodenhaat door bijvoorbeeld hun uiterlijke religieuze kenmerken te 
verbergen.   
 
61. Ondanks de afwijkende cijferresultaten, maken beide centra dezelfde conclusie 
wanneer de cijfers op lange termijn bekeken worden. Namelijk dat het aantal antisemitische 
incidenten in de samenleving beduidend hoger ligt dan tien jaar geleden. In tegenstelling tot 
Frankrijk, lijkt België echter niet te vinden voor een uitbreiding van de wetgeving om ook 
bepaalde antizionistische uitlatingen te bestraffen. Ondanks aanbevelingen van het Europees 
parlement om de werkdefinitie van antisemitisme in nationale wetgeving op te nemen,133  
vreest Unia dat een uitbreiding van de Negationismewet het recht op vrije meningsuiting zal 
schenden. België draagt deze vrijheid hoog in het vaandel en meent dat het Israëlisch beleid 
moet kunnen worden bekritiseerd zoals elk ander beleid.134  
 

1.3 Verklaringen en vergelijking met 1995 
 
62. Het toenemende antisemitisme is een fenomeen dat opduikt over heel Europa. Een 
reden voor de stijging kan mogelijks voor een deel buiten ons continent gevonden worden. 
Het Palestijns-Israëlisch conflict is in de media al eerder benoemd geweest als ‘de motor voor 
het antisemitisme in Europa’.135 Zo zien we dat de Jodenhaat in Europa meestal evenredig 
piekt met de spanningen in het Midden-Oosten.136 Dit staat mogelijks in verband met de grote 
instroom Arabische immigranten naar Europa waardoor het conflict ook hier oplaait.137 
 
63. De associatie tussen het antisemitisme en het antizionisme heeft er dan ook 

                                                        
132 Rapport van het KANTOR CENTER, General analysis draft Antisemitsm Worldwide 2017, 2018, 
http://kantorcenter.tau.ac.il/sites/default/files/Doch_full_2018_220418.pdf. 
133 Verklaring van de Raad betreffende de bestrijding van antisemitisme en de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke beveiligingsaanpak voor een betere bescherming van de Joodse gemeenschappen en 
instellingen in Europa, Brussel, 6 december 2018, nr. 15213/18. 
134 X., ‘Unie: Opnieuw meer dan 100 gevallen van Jodenhaat in 2018’, Knack, 2 maart 2019, 
https://www.knack.be/nieuws/belgie/unia-opnieuw-meer-dan-honderd-gevallen-van-jodenhaatin2018/article-
normal-1435937.html. 
135 P. CASTEELS en J. DE PRETER, ‘De Israelische lobby bestaat en is zeer actief, ook bij ons’, Knack, 2 mei 2018, 
p. 10. 
136 J. HENLEY, ‘Antisemitism rising sharply across Europe, latest figures show’, The Guardian, 15 februari 2019, 
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-figures-
show?CMP=fb_gu&fbclid=IwAR1QdF3ndfDkoPOBxYpzCz_orY1EYUJmJumXjgniPu5twGO_MID0AK-NvJs. 
137 J. REYGAERT en R. VAN GASTEL, ‘Hakenkruisen op graven en muren, bedreigingen en geweld: Jodenhaat 
neemt toe in West-Europa’, 2 maart 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/west-europa-en-het-
toenemende-antisemitisme/. 
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onvermijdelijk voor gezorgd dat de meeste uitspraken over de Holocaust worden gedaan in 
verkiezingscontext.138 Er wordt zelfs gesproken over een ‘instrumentalisering van de 
Holocaust’ aangezien de Holocaust wordt gebruikt in verkiezingspropaganda terwijl men soms 
geen kennis of interesse heeft voor de historische feiten zelf. 139 Het Israëlisch regime verwijst 
geregeld terug naar de Jodenuitroeiing tijdens de Tweede Wereldoorlog om hun bezettingen 
in Palestina te rechtvaardigen en Europese politici spelen hierop in.140  
 
64. Naast deze nieuwe vorm van antizionistisch antisemitisme, zijn ook de meer 
traditionele vormen van antisemitisme opnieuw aan een opmars bezig.141 De heropleving van 
extreemrechts in combinatie met de globale toename van het gebruik van geweld in de 
samenleving, verklaart ook deels de recente stijging van het antisemitisme.142 Daarnaast wijst 
Unia op een soort van ‘alledaags antisemitisme in de vorm van stereotypes en alles wat te 
maken heeft met negationisme’.143 Deze laatste vaststellingen geven blijk van een 
gelijkaardige sfeer als die waarin in 1995 de Negationismewet tot stand kwam. 
 

Onderafdeling 2. Publieke opinie  
 
65. Nu een beeld is geschetst van de hedendaagse context waarbinnen de Belgische 
Negationismewet wordt toegepast, zal in dit onderdeel worden geprobeerd om de publieke 
opinie hieromtrent weer te geven. Door middel van een media-analyse werd onderzocht wat 
de concrete voor- en tegenargumenten zijn die bij het Belgische publiek leven ten opzichte 
van het negationismeverbod in België.144 Op basis van deze analyse bleek dat er momenteel 

                                                        
 
139 M. REYNEBEAU, ‘Nu is de Holocaust toch dat detail in de geschiedenis’, De Standaard, 29 april 2017, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170428_02858102. 
140 M. DE QUIDT, ‘Antisemitisme, de grote Israëlische propaganda-leugen’, 30 april 2018, 
http://www.dewereldmorgen.be/blog/marq/2018/04/30/antisemitisme-de-grote-israelische-propaganda-
leugen. 
141 J. HENLEY, ‘Antisemitism rising sharply across Europe, latest figures show’, The Guardian, 15 februari 2019, 
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-figures-
show?CMP=fb_gu&fbclid=IwAR1QdF3ndfDkoPOBxYpzCz_orY1EYUJmJumXjgniPu5twGO_MID0AK-NvJs. 
142 Ibid. 
143 X., ‘Joodse EU-burgers menen data antisemitisme voorbije vijf jaar is toegenomen, De Morgen, 10 december 
2018, https://www.demorgen.be/binnenland/joodse-eu-burgers-menen-dat-antisemitisme-voorbije-vijf-jaar-
is-toegenomen-b0775084/. 
144 Om tot deze media-analyse te komen werd gebruik gemaakt van de website GoPress.be. Relevante artikelen 
werden geselecteerd uit alle beschikbare Vlaamse kranten en tijdschriften (waaronder ook het maanblad Joods 
Actueel) op basis van de volgende zoektermen: negationisme, Holocaustontkenning, Holocaust, meningsuiting, 
nazi, joden en antisemitisme. De analyse beperkte zich tot de artikelen die gepubliceerd zijn in de periode vanaf 
1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. In totaal zijn twintig artikels gevonden van verschillende auteurs 
die een concrete mening poneerden over de Belgische Negationismewet. In vijftien van deze artikelen werd 
gepleit voor de afschaffing van de wet. Er moet echter opgemerkt worden dat twee van deze artikelen een 
interview bevatten met reeds veroordeelde negationisten Siegfried Verbeke en Deborah Lipstadt. De resterende 
dertien artikels waren opiniestukken van rechtsgeleerden of standpunten van politici. In vijf van de twintig 
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meer bezwaren geuit worden ten aanzien van de wet dan dat de meerwaarde ervan wordt 
bevestigd. In de twintig voor deze media-analyse geselecteerde artikels, werd door vijftien 
auteurs gepleit voor een afschaffing van de Negationismewet Dit stond tegenover vijf auteurs 
die wezen op het belang van het verdere bestaan ervan.  
 

2.1 Argumenten om het verbod op negationisme af te schaffen 
 
66. De maatschappelijke kritiek op de Belgische Negationismewet werd op basis van de 
media-analyse opgedeeld in vijf categorieën van argumenten: (I) Bewijsmoeilijkheden (II) de 
wet heeft net een omgekeerd effect (III) het negationismeverbod staat wetenschappelijk 
onderzoek in de weg en (IV) selectief toepassingsgebied. 
 
2.1.1 Bewijsmoeilijkheden 
 
67. Een van de grootste struikelblokken bij de bestraffing van negationisme blijkt het 
gebrek aan concrete dreiging van negationisten voor de samenleving.145 Critici beweren dat 
hoewel negationisme in de meeste gevallen is ingegeven door antisemitisme en racisme, dit 
nog niet betekent dat het ontkennen van de Holocaust een effectieve bedreiging inhoudt voor 
het democratische staatsgestel.146  Zolang dit risico niet kan worden aangetoond, is een 
verbod op negationisme volgens hen dan ook geen gerechtvaardigde uitzondering op het 
recht op vrije meningsuiting.147  Het ontkennen of goedkeuren van de Holocaust moet 
concrete, nadelige gevolgen impliceren voor de samenleving maar dit is onmogelijk met 
zekerheid aan te tonen.148 
 
68. Het leveren van bewijs bleek ook al tijdens de parlementaire debatten een struikelblok 
te zijn.149 In zijn arrest van 1996 stelde het toenmalige Arbitragehof dat het strafbare element 
van negationisme niet in de ontkenning van de Holocaust zelf zit maar in de achterliggende 
intentie een ‘democratisch vijandig gezinde ideologie in ere te herstellen’. De rechter bezit een 
beoordelingsvrijheid en kan oordelen dat dergelijke intenties in concreto niet aanwezig zijn 

                                                        
artikels daarentegen, werd het verbod op negationisme in België gesteund. Hierbij werd één artikel geschreven 
door Michael Freilich, voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel.  
145 Dit werd beargumenteerd in acht van de vijftien artikels die voor de afschaffing van het verbod pleitten.  
146 M. VAN DE VOORDE, ‘Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?’, De Standaard, 9 januari 2016, p. 41. 
147 Zie E. VERMEERSCH, ‘Negationisme moet kunnen’, Krant van West-Vlaanderen, 8 januari 2016, p. 10; M. VAN 
DE VOORDE, ‘Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?’, De Standaard, 9 januari 2016, p. 41; en M. 
BOUDRY, ‘Wat is erger: Een voorbije genocide ontkennen of een actuele toejuichen?’, De Morgen, 4 augustus 
2016, p. 28; M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23 en B. 
PRAET, ‘Alex Agnew probeert midlifecrisis te bezweren: Soms vraag ik me af of het allemaal nog zin heeft’, Gazet 
van Antwerpen, 17 juni 2018, https://www.gva.be/cnt/dmf20180615_03564980/alex-agnew-probeert-
midlifecrisis-te-bezweren-soms-vraag-ik-me-af-of-het-allemaal-nog-zin-heeft. 
148 M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23. 
149 Gedr. St., Kamer, 1991-1992, nr. 557/5, pp. 11 en 21; Hand., Kamer, 1 februari 1995, pp. 742 en 745; Hand., 
Senaat, 8 maart 1995, p. 1.478. 
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maar dit blijft een zeer moeilijke opgave.150 Meestal kan de rechtbank een dergelijk opzet 
slechts veronderstellen.151  
 
69. Ook dit roept kritiek op. Omdat een onderliggende, antidemocratische intentie niet is 
aan te tonen, kan geargumenteerd worden dat rechtbanken zich bij negationisme louter 
baseren op de kwetsende en foutieve aard van de uitspraken.152 Dit beschouwen critici echter 
als een onvoldoende grond om een uitzondering op de vrijheid van meningsuiting te 
rechtvaardigen.153 ‘Beledigen moet kunnen en waarheden bestaan niet’, klinkt het.154  
 
70. De auteurs stellen dat door negationisme te bestraffen zonder dat diens potentieel 
nadelige gevolgen of antidemocratische intentie kunnen worden aangetoond, de wetgever 
een opiniedelict heeft gecreëerd.155 Zij menen dat het negationismeverbod gelijk staat aan de 
censuur van een mening op basis van inhoud, iets wat in een democratie niet zou mogen 
worden toegelaten. 
 
2.1.2 De wet heeft net een omgekeerd effect 
 
71. Daarbovenop wordt door zeven auteurs geargumenteerd dat de Negationismewet niet 
het gewenste effect zou hebben op Holocaustontkenners. Er bestaat geen bewijs van een 

                                                        
150 Arrest van het Arbitragehof van 12 juli 1996, nr. 45/96, B.7.10.  
151 M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23. 
152 Zie E. VERMEERSCH, ‘De Kesel is een bisschop, ik vooralsnog niet’, De Standaard, 12 januari 2016, p. 37; M. 
VAN DE VOORDE, ‘Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?’, De Standaard, 9 januari 2016; D. ZEEMAN, 
‘Pleiten voor de vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat alles zomaar gezegd moet worden’, Knack, 12 
december 2017, https://www.knack.be/nieuws/belgie/pleiten-voor-de-vrijheid-van-meningsuiting-houdt-niet-
in-dat-alles-zomaar-gezegd-moet-worden/article-opinion-938035.html; M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te 
verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23; K. DRABBE, ‘Ludo Abicht: Volgens Chomsky hebben 
Europeanen geen vrije meningsuiting. Hij heeft gelijk’, 15 augustus 2018, https://doorbraak.be/ludo-abicht-
volgens-chomsky-hebben-europeanen-geen-vrije-meningsuiting-hij-heeft-gelijk-2/. 
153 Zie E. VERMEERSCH, ‘De Kesel is een bisschop, ik vooralsnog niet’, De Standaard, 12 januari 2016, p. 37; M. 
VAN DE VOORDE, ‘Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?’, De Standaard, 9 januari 2016, p. 41; M. 
BOUDRY, ‘Wat is erger: Een voorbije genocide ontkennen of een actuele toejuichen?’, De Morgen, 4 augustus 
2016, p. 28; M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23 en B. 
PRAET, ‘Alex Agnew probeert midlifecrisis te bezweren: Soms vraag ik me af of het allemaal nog zin heeft’, Gazet 
van Antwerpen, 17 juni 2018, https://www.gva.be/cnt/dmf20180615_03564980/alex-agnew-probeert-
midlifecrisis-te-bezweren-soms-vraag-ik-me-af-of-het-allemaal-nog-zin-heeft. 
154 E. VERMEERSCH, ‘De Kesel is een bisschop, ik vooralsnog niet, De Standaard, 12 januari 2016, p. 37; 
155 Zie B. PRAET, ‘Alex Agnew probeert midlifecrisis te bezweren: Soms vraag ik me af of het allemaal nog zin 
heeft’, Gazet van Antwerpen, 17 juni 2018, https://www.gva.be/cnt/dmf20180615_03564980/alex-agnew-
probeert-midlifecrisis-te-bezweren-soms-vraag-ik-me-af-of-het-allemaal-nog-zin-heeft, K. DRABBE, ‘Ludo 
Abicht: Volgens Chomsky hebben Europeanen geen vrije meningsuiting. Hij heeft gelijk’, 15 augustus 2018, 
https://doorbraak.be/ludo-abicht-volgens-chomsky-hebben-europeanen-geen-vrije-meningsuiting-hij-heeft-
gelijk-2/; D. ZEEMAN, ‘Pleiten voor de vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat alles zomaar gezegd moet 
worden’, Knack, 12 december 2017, https://www.knack.be/nieuws/belgie/pleiten-voor-de-vrijheid-van-
meningsuiting-houdt-niet-in-dat-alles-zomaar-gezegd-moet-worden/article-opinion-938035.html;  
E.VERMEERSCH, ‘De Kesel is een bisschop, ik vooralsnog niet, De Standaard, 12 januari 2016, p. 37; D. DE 
CONINCK, ‘Ik zal dan wel de laatste negationist zijn’, De Morgen, 9 januari 2016, E. VERMEERSCH en D. Zeeman 
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positief verband tussen een Negationismewet en de maatschappelijke moraal.156 Men wijst 
er dan ook op dat het bestraffen van een mening geen oplossing is voor het gebrek aan respect 
ten aanzien van individuen of groepen. Een wet wekt de suggestie van een snelle, inefficiënte 
oplossing terwijl beter zou worden ingezet op educatie en open debat.157 
 
72. Vijf auteurs poneren zelfs dat een wettelijke restrictie net een omgekeerd effect zou 
kunnen teweegbrengen.158 Hoewel men met de Negationismewet het respect en eerbetoon 
ten aanzien van de slachtoffers van de Holocaust wou bewerkstelligen, zou een 
negationismeverbod net kunnen leiden tot meer vervreemding en wederzijds wantrouwen 
ten aanzien van de Joodse gemeenschap.159  
 
73. Er wordt ook op het risico gewezen dat bepaalde individuen de wet als een zwaktebod 
zouden kunnen interpreteren, een laatste middel om negationisten de mond te snoeren 
omdat de overheid de argumenten ter zake niet zou kunnen weerleggen.160 Verboden 
vruchten wekken nu eenmaal interesse.161 De toename van antisemitisme in Duitsland en het 
succes daar van de heruitgave van Mein Kampf worden aangehaald ter illustratie van dit 
argument.162 
 
74. Ook het feit dat een verbod negationisme ondergronds drukt, zien sommigen als 
gevaar.163 Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zette deze gedachte om in een 
allesomvattende quote: “Wie de vrijheid van meningsuiting verbiedt, doet de vrijheid 
verdwijnen. Niet de mening. Die blijft bestaan, alleen zal je die moeilijker zien.” Deze denkpiste 
zou eveneens een verklaring zijn voor het grote aantal recidivisten in het domein. Bovendien 
wordt geponeerd dat het negationismeverbod leidt tot meer fysiek geweld omdat verbale 
                                                        
156 K. SMETS, ‘Het (zwakke) punt van de wet’, Apache, 23 september 2016, 
https://www.apache.be/gastbijdragen/2016/09/23/het-zwakke-punt-van-de-wet/ en M. VISSCHER, ‘Het lijkt 
een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen maar op lange termijn helpt het hen net’, Humo, 5 
juni 2018, p. 123. 
157 M. VISSCHER, ‘Het lijkt een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen maar op lange termijn 
helpt het hen net’, Humo, 5 juni 2018, p. 123. 
158 Zie M. VISSCHER, ‘Het lijkt een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen maar op lange termijn 
helpt het hen net’, Humo, 5 juni 2018, p. 123; M. BOUDRY, ‘Wat is erger: Een voorbije genocide ontkennen of 
een actuele toejuichen?’, De Morgen, 4 augustus 2016, p. 28; B. O’NEILL, ‘Waarom ook nazi’s recht op vrije 
meningsuiting hebben’, Knack, 16 augustus 2017; K. SMETS, ‘Het (zwakke) punt van de wet’, Apache, 23 
september 2016 en J. STEVENS, ‘De Belgische Negationismewet is een vergissing’, Knack, 22 maart 2017, 
https://www.apache.be/gastbijdragen/2016/09/23/het-zwakke-punt-van-de-wet/. 
159 M. ELCHARDUS, ‘Mei ’68: verboden te verbieden, 50 jaar later’, De Morgen, 5 mei 2018, p. 23. 
160 J. VRIELINK, ‘De negationismewet bestaat niet!’, De Standaard, 26 juni 2015, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01748588. 
161 J. STEVENS, ‘De Belgische Negationismewet is een vergissing’, Knack, 22 maart 2017. 
162 J. STEVENS, ‘De Belgische Negationismewet is een vergissing’, Knack, 22 maart 2017 en M. VISSCHER, ‘Het lijkt 
een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen maar op lange termijn helpt het hen net’, Humo, 5 
juni 2018, p. 123. 
163 B. O’NEILL, ‘Waarom ook nazi’s recht op vrije meningsuiting hebben’, Knack, 16 augustus 2017, 
https://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-ook-nazi-s-recht-op-vrije-meningsuiting-hebben/article-
opinion-888731.html. 
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weerstand niet meer mogelijk is 164 en omdat vervolging in het verleden al actief werd 
uitgelokt omwille van de media-aandacht die dit met zich meebrengt.165 
 
75. Het tegengestelde effect van negationismewetgeving is reeds aangetoond aan de hand 
van rechtsantropologisch onderzoek.166 In landen waar negationisme verboden is, neemt de 
productie van revisionistisch materiaal na het verbod veelal toe. 167 J. VRIELINK concludeerde 
in zijn onderzoek: “De ironie wil dat de Negationismewet bestendigend werkt: ze houdt zelf 
het probleem in stand dat het verbod zogezegd rechtvaardigt. Het verbod wordt gewettigd 
door toenemend negationisme, maar die toename wordt zelf mede versterkt door het 
verbod.”168  
 
2.1.3 Het negationismeverbod staat wetenschappelijk onderzoek in de weg 
 
76. Bepaald critici benadrukken ook dat de Holocaust een historische gebeurtenis is die 
vatbaar moet blijven voor kritische analyse en wetenschappelijk onderzoek.169 Het is niet 
ondenkbaar dat er nalatigheden of slordigheden schuilen in onze kennis van een gebeurtenis 
met zo veel verschillende facetten.170 Etienne Vermeersch wijst erop dat ‘de meeste 
concentratiekampen in gebieden lagen die na WO II bij communistisch Rusland hoorde. Het 
Westen kreeg slechts recentelijk toegang tot die plaatsen dus in theorie is het mogelijk dat 
wetenschappers nog tot nieuwe ontdekkingen komen ter zake’.171  
 
77. De auteurs stellen dat de Belgische Negationismewet dergelijk onderzoek in de weg 
zou staan.172 Zo stelde bijvoorbeeld historicus G. VAN DEN BERGHE in zijn boek De Uitbuiting 
van de Holocaust - dat de argumenten van negationisten juist tracht te weerleggen - dat zij op 
bepaalde vlakken gelijk hebben. Hij wijst op het feit dat onze kennis over het verleden zo 
stereotiep is geworden en de geschiedenis altijd bediscussieerd zou moeten kunnen 

                                                        
164 K. SMETS, ‘Het (zwakke) punt van de wet’, Apache, 23 september 2016, 
https://www.apache.be/gastbijdragen/2016/09/23/het-zwakke-punt-van-de-wet/. 
165 J. VRIELINK, ‘De negationismewet bestaat niet!’, De Standaard, 26 juni 2015, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01748588. 
166 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010. 
167 Ibid, p. 1130. 
168 J. VRIELINK, ‘De negationismewet bestaat niet!’, De Standaard, 26 juni 2015, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01748588. 
169 Dit argument werd door vier auteurs aangehaald: E.T., “Etienne Vermeersch: Negationisme moet kunnen”, 
De Zondag, 3 januari 2016; D. DE CONINCK, “Ik zal dan wel de laatste negationist zijn”, De Morgen, 9 januari 2016 
(interview met veroordeelde negationist Siegfried Verbeke); E. RASPPOET, “Het is droef gesteld met de kennis 
over de Endlösung”, Knack, 30 augustus 2017, p. 32 en H. VAN GOETHEM, “Kritiek op Israël moet kunnen”, De 
Standaard, 27 april 2018, p. 34. 
170 E. RASPPOET, “Het is droef gesteld met de kennis over de Endlösung”, Knack, 30 augustus 2017, p. 32. 
171 E.T., “Etienne Vermeersch: Negationisme moet kunnen”, De Zondag, 3 januari 2016. 
172 M. VAN DE VOORDE, “Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?”, De Standaard, 9 januari 2016, p. 
41. 
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worden.173 Er kan ook verwezen worden naar de pleidooien tijdens het proces van 
veroordeeld negationist Siegfried Verbeke die beweerde dat hij enkel op zoek was naar een 
antwoord op zijn vragen omtrent de Holocaust.174 
 
78. Stel bijvoorbeeld dat onderzoek zou wijzen op een lager aantal slachtoffers.175 Men 
ontkent op zich niet het feit dat de Holocaust heeft plaatsgevonden maar volgens de 
Negationismewet mogen de gebeurtenissen ook niet schromelijk worden geminimaliseerd.176 
Hierin zien critici een struikelblok.  Nochtans valt er in de parlementaire stukken te lezen dat 
de wet ‘de vrijheid van meningsuiting beperkt zonder objectief en wetenschappelijk historisch 
onderzoek naar de genocide door de nazi’s in de weg te staan’.177  
 
2.1.4 Het selectieve toepassingsgebied van de wet 
 
79. Waarop verrassend weinig kritiek naar boven kwam de voorbije drie jaar, is het strikte 
toepassingsgebied van de Belgische Negationismewet. Gedurende de periode die gedekt 
werd door deze media-analyse werd met geen woord gerept over de beperking ervan tot de 
betwisting van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse 
nationaalsocialistische regime is gepleegd. Hier kwam recent verandering in door de invoering 
van de Wet Diverse Bepalingen in Strafzaken II.178 Sindsdien is het strafbaar om misdaden 
tegen de mensheid of oorlogsmisdaden die erkend zijn door een beslissing van een 
internationaal gerecht te ontkennen, schromelijk minimaliseren, rechtvaardigen of goed te 
keuren. 
 
80. Vooral bij de Armeense bevolking in België viel deze wetswijziging niet in goede 
aarde.179 Omdat het toepassingsgebied van de wet beperkt is tot het ontkennen van een 
misdaad die erkend is door een internationaal gerecht, valt de genocide die op de Armeense 
bevolking is gepleegd ten tijde van het Ottomaanse Rijk hier buiten. De Armeense genocide 
werd wel politiek erkend in België180 maar er is nooit een internationaal tribunaal opgericht 

                                                        
173 E. RASPPOET, ‘Het is droef gesteld met de kennis over de Endlösung’, Knack, 30 augustus 2017, p. 32. 
174 X., ‘Zes maanden cel voor versturen dvd met ontkenning van de Holocaust’, Gazet van Antwerpen, 23 maart 
2018, p. 4. 
175 M. VAN DE VOORDE, ‘Waarom mag Vermeersch wat De Kesel niet mag?’, De Standaard, 9 januari 2016, p. 41. 
176 Art. 1 Negationismewet. 
177 Wetsvoorstel tot bestraffing van het betwisten, in twijfel trekken en ontkennen of het goedpraten van 
misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven, Parl.St. Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 557/1 (EERDEKENS-
Mayeur), p. 6. 
178 Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten en tot wijziging van de 
wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. 
179 Zie bijvoorbeeld Y. DELEPELEIRE, ‘Kamer moet kleur bekennen over de Armeense genocide’, De Standaard, 24 
april 2019, p. 12 en J. DE RYCKE, ‘Ontkenning Armeense genocide niet strafbaar maken vind ik niet rechtlijnig van 
de Belgische parlementsleden’, 5 juni 2019, https://doorbraak.be/de-ontkenning-van-de-armeense-genocide-
niet-strafbaar-maken-vind-ik-niet-rechtlijnig-van-de-belgische-parlementsleden/. 
180 Resolutie betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag van de Armeense genocide, 23 juli 2014, 
nr. 54 1207/009. 
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om de gepleegde misdrijven te veroordelen. Het onderscheid kan voor sommigen hierdoor als 
willekeurig overkomen.181 
 

2.2 Argumenten om de Negationismewet in stand te houden 
 
81. Naast de vele kritiek op het negationismeverbod, werd in een vierde van de artikels 
wel gepleit voor de instandhouding van de Negationismewet.182 Deze auteurs zijn het erover 
eens dat een dusdanig verbod nodig is in onze Belgische samenleving uit respect voor de 
slachtoffers van de Holocaust.183 Zij vinden de kwetsende aard van de uitspraken wel een 
voldoende rechtvaardigingsgrond om een wettelijke interventie op te baseren. Dit in 
tegenstelling tot de acht hierboven aangehaalde auteurs die beargumenteren dat de 
wetgever met het negationismeverbod een opiniedelict heeft ingevoerd.184  
 
82. Deze visie gaat gepaard met de gedachte dat men de ontkenning van de Holocaust niet 
beschouwd als de verkondiging van een mening. Zij bevestigen de stelling dat meningen 
mogen kwetsen maar omdat de Holocaust een historisch vaststaand feit is, stellen zij de 
ontkenning hiervan gelijk aan het ‘verkondigen van een pertinente onwaarheid’.185 Dit kan 
volgens de auteurs wel worden verboden want ‘feiten doen ertoe’.186 
 
83. Hoewel deze vijf auteurs niet pleiten voor de afschaffing van de wet, prijzen zij het 
verbod ook niet volledig de hemel in. Zo wijst D. VOORHOOF erop dat de wet niets toevoegt 
aan de bestaande antiracismewetgeving en er slechts weinig veroordelingen zijn op basis van 
de Negationismewet. Ook B. DE BAETS, voormalig Brussels staatssecretaris, meent dat er naast 
deze ‘wettelijke stok achter de deur’ ook andere maatregelen zullen moeten getroffen worden 
om een optimaal effect te hebben.187 Sommigen zijn van mening dat er een periode kan 

                                                        
181 Zie bijvoorbeeld M. VANDENBERGHE, 'Wil België een onderscheid maken tussen erkende genocides en 
genocides die ontkend mogen worden?', Knack, 24 april 2019, https://www.knack.be/nieuws/belgie/wil-belgie-
een-onderscheid-maken-tussen-erkende-genocides-en-genocides-die-ontkend-mogen-worden/article-opinion-
1456399.html. 
182 In vijf van de twintig geselecteerde artikels pleitte men voor de instandhouding van de Belgische 
Negationismewet. 
183 Zie K. MEULENAERE, ‘Bo Wie?’, De Tijd, 14 januari 2016, p. 14; P. CASTEELS en J. LIPPENS, ‘Positieve 
asielverhalen passen niet altijd in de framing van politici’, Knack, 27 januari 2016, p. 10; J. DE CEULAER, ‘Moslims 
kunnen veel leren van joden’, De Morgen, 26 maart 2016, p. 36 (interview met voormalig hoofdredacteur van 
Joods Actueel, Michael Freilich); B. DEBAETS, ‘Politici die fake news de wereld injagen voor likes, spelen met 
vuur’, Knack, 13 september 2017; P. LOOBUYCK, ‘Facts matter, en daar moeten we met zijn allen blijven op 
hameren’, Knack.be, 9 november 2017, https://www.knack.be/nieuws/belgie/facts-matter-en-daar-moeten-
we-met-zijn-allen-blijven-op-hameren/article-opinion-923813.html. 
184 Zie randnr. 67-70. 
185 K. MEULENAERE, ‘Bo Wie?’, De Tijd, 14 januari 2016, p. 14. 
186 P. LOOBUYCK, ‘Facts matter, en daar moeten we met zijn allen blijven op hameren’, Knack.be, 9 november 
2017, https://www.knack.be/nieuws/belgie/facts-matter-en-daar-moeten-we-met-zijn-allen-blijven-op-
hameren/-article-opinion-923813.html. 
187 B. DEBAETS, ‘Politici die fake news de wereld injagen voor likes, spelen met vuur’, Knack, 13 september 2017 
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komen waarin de wet niet meer nodig zal zijn188, anderen menen dat de strijd tegen 
negationisme nooit is gestreden en legalisatie gewoonweg een brug te ver is in een 
democratisch samenleving.189 
 

Onderafdeling 3. Conclusie 
 
84. Op basis van deze media-analyse blijkt dat de publieke opinie ten opzichte van de 
Belgische Negationismewet eerder negatief is. Het is echter belangrijk te wijzen op de 
beperkingen van deze analyse. Het is niet omdat er op basis van deze observaties een 
meerderheid wordt geconstateerd, dat deze visie de mening van alle lagen van de bevolking 
vertegenwoordigt. De media selecteert immers zelf wat zij wensen te publiceren en de 
weergave strookt daarom niet integraal met de heersende publieke opinie. De stem van de 
Joodse gemeenschap in België is op deze manier minder vertegenwoordigd geweest in deze 
media-analyse. 
 
85. Wat wel blijkt, is dat de argumenten die vandaag naar boven komen in de media, 
grotendeels dezelfde argumenten zijn als diegene die reeds in de parlementaire 
voorbereidingen van de Negationismewet werden aangehaald. De meeste bezwaren zijn dan 
ook niet weerlegd geweest ten tijde van de parlementaire debatten waardoor deze 
pijnpunten blijken te blijven. De geladenheid en symboliek van het voorstel leken voor de 
wetgever te primeren bij de goedkeuring van het voorstel terwijl uit deze media-analyse blijkt 
dat slechts een minderheid van het publiek de symboliek van de wet als een doorslaggevend 
argument beschouwt.  
 
86. De opheffing van de Negationismewet blijft echter een gevoelige kwestie.190 Ondanks 
de maatschappelijke kritiek en de politieke voorstellen om de wet af te schaffen, zit België op 
een bepaalde manier toch gewrongen met de Negationismewet.191 Journalist en opiniemaker 
J. DE CEULAER stelt: ‘Bijna niemand is er echt voor, maar geen politicus durft ze af te schaffen’.192 
Premier Michel liet vorig jaar nog weten dat de Negationismewet in België wordt 
gekoesterd.193  
  

                                                        
188 E. VERMEERSCH, ‘Negationisme moet kunnen’, Krant van West-Vlaanderen, 8 januari 2016, p. 10.; J. DE 
CEULAER, ‘Moslims kunnen veel leren van joden’, De Morgen, 26 maart 2016, p. 36. 
189 S. CRAUWELS, ‘Patrick Loobuyck’, Knack, 27 januari 2016, p. 108; ‘Dochter Vlaams slachtoffer Holocaust: papa 
zag het als zijn plicht de herinnering levend te houden’, Het Nieuwsblad, 28 februari 2017; D. C, ‘Niet morrelen 
aan onze grondrechten’, Het Belang van Limburg, 13 maart 2017, p. 3. 
190 J. VRIELINK, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, p. 1132. 
191 T. RENNENBERG, ‘Belandt de wet tegen negationisme in de vuilbak?’, 2 augustus 2016, 
https://www.apache.be/gastbijdragen/2016/08/02/belandt-de-wet-tegen-negationisme-in-de-vuilbak/. 
192 J. DE CEULAER, ‘Moslims kunnen veel leren van joden’, De Morgen, 26 maart 2016, p. 36. 
193 X, ‘Premier Michel betuigt Belgische niet-aflatende solidariteit met Israël’, Joods Actueel, 14 mei 2018, 
https://joodsactueel.be/2018/05/14/boodschap-premier-michel/. 
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DEEL II. JURIDISCHE ANALYSE  
 
87. Nu de ontstaansgeschiedenis, het toepassingsgebied en de publieke opinie inzake de 
Belgische Negationismewet onder de loep zijn genomen, zal de wet in dit deel vanuit een meer 
juridisch en internationaalrechtelijk standpunt worden geanalyseerd. In afdeling 1 ligt de 
focus op de verenigbaarheid van een negationismeverbod met het recht op vrije 
meningsuiting. In afdeling 2 zal vervolgens gekeken worden waarom Holocaustontkenning 
een bijzondere positie lijkt te hebben ingenomen in de Europese rechtspraak ten opzichte van 
de ontkenning van andere genocides. Ten slotte wordt in afdeling 3 de besproken 
internationale en Europese wetgeving en rechtspraak toegepast op de Belgische 
Negationismewet.  
 

AFDELING 1. De legaliteit van een verbod op Holocaustontkenning 
 
88. Niet alleen in België maar ook in heel wat andere Europese landen is het ontkennen 
van de Holocaust een misdrijf. In de jaren tachtig en negentig werd Europa in toenemende 
mate geconfronteerd met Holocaustontkenning.194 In een poging om de verspreiding van het 
negationistisch gedachtengoed tegen te gaan, werd in verschillende staten ad-hocwetgeving 
aangenomen.195 Een aantal staten opteerde zelfs voor een ruimere wet die het ontkennen van 
genocides of misdaden tegen de mensheid in het algemeen bestraft.196 Hoewel België tot voor 
kort tot deze eerste groep behoorde, is het misdrijf ook bij ons onlangs uitgebreid.197  
 

Onderafdeling 1. Relativiteit van het recht op vrije meningsuiting 
 
89. Doorheen de jaren zijn dan ook verscheidene negationisten naar het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens gestapt om hun veroordeling op nationaal niveau aan te 
vechten. Het Hof verwierp deze claims echter keer op keer. De bestraffing van negationisme 
wordt in Europa ook aangemoedigd door instituties zoals de Raad van Europa en de Europese 
Unie.198 Deze houding staat in schril contrast met de visie op het recht op vrije meningsuiting 

                                                        
194 R. KAHN, Holocaust Denial and the Law: A Comparative Study, New York, Palgrave Macmillan, 2004, p. 1. 
195 E. FRONZA, ‘The punishment of negationism: The difficult dialogue between law and memory’, Vermont Law 
Review, 15 juli 2016, p. 614. 
196 Als voorbeeld kan gegeven worden: Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland, Slovenië, Letland, Malta en Italië. 
Spanje heeft ook een algemenere negationismewet maar het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft daar geoordeeld 
dat de clausule inzake het ontkennen van de Holocaust ongrondwettelijk is. Daarnaast stellen een reeks Oost-
Europese landen additioneel het ontkennen van misdaden van het vroegere communistische regime strafbaar. 
Landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Denemarken, Finland, Nederland, Zweden en 
Noorwegen hebben bewust geen specifieke wetgeving ter zake. 
197 Art. 115 Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging 
van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. 
198 Zie onder andere: EU 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; 
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in het Common law-systeem. In de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië komen 
negationismeverboden bijvoorbeeld niet voor. 
 
90. Het recht op vrije meningsuiting is evenwel nergens een absoluut recht. Naast Artikel 
10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens199 voorzien ook andere 
verscheidene internationale bronnen zoals Artikel 19 van de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mens en Artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten in mogelijke uitzonderingsgronden. Deze worden echter anders ingevuld 
naargelang de filosofische rechtvaardiging waarop het recht op vrije meningsuiting gebaseerd 
is.200 Zo wordt een ruime bescherming van de freedom of speech in de Verenigde Staten van 
Amerika als noodzakelijk beschouwd in de ultieme zoektocht naar de waarheid. In Europa 
daarentegen, wordt de vrije meningsuiting voornamelijk gevrijwaard omdat men dergelijk 
recht essentieel acht voor het behoud van de democratie in strikte zin. 
  

1.1 De Amerikaanse queeste naar de waarheid 
 

91. In het Common law-systeem lijkt het recht op vrije meningsuiting een superieure 
positie te hebben ingenomen ten opzichte van de andere constitutioneel gewaarborgde 
rechten.201 Indien meerdere fundamentele vrijheden tegenover elkaar staan, zal tijdens een 
belangenafweging doorgaans voorkeur worden gegeven aan de bescherming van de vrije 
meningsuiting. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika worden beledigende en kwetsende 
opmerkingen gewoonlijk getolereerd om niet aan de freedom of speech te moeten raken.202  
 
92. Het idee dat aan de basis ligt van deze gedachtegang is de creatie van een ‘vrije 
marktplaats van ideeën’.203 Dit principe werd voor het eerst ingevoerd in de Amerikaanse 
rechtspraak door rechter HOLMES in 1919 in de zaak Abrams t. Verenigde Staten en is sindsdien 

                                                        
Council of Europe Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust, 28 januari 2000; European 
Parliament Resolution on Remembrance of the Holocaust, Anti-Semitism and Racism, 27 januari 2005. 
199 Hierna: ‘EVRM’. 
200 S. GARIBIAN, ‘Taking Denial Seriously: Genocide Denial and Freedom of speech in the French law’, Cardozo 
Journal of Conflict Resolution, 2008, vol. 9, nr. 2, p. 482. 
201 Zie bijvoorbeeld Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105, 115 (1943); Saia v. New York, 334 U.S. 558, 562 (1947); 
Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501, 509 (1945); Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945); Follett v. McCormick, 
321 U.S. 573, 575 (1943); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 164 (1943); West Virginia State Bd. of Educ. v. 
Barnette, 319 U.S. 624, 639 (1943); Bridges v. California, 314 U.S. 252, 262-63 (1941); Thornhill v. Alabama, 310 
U.S. 88, 95 (1940); Schneider v. State, 308 U.S. 147, 161 (1939); Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242, 258 (1937).  
202 J. WEINSTEIN, ‘An Overview of American Free Speech Doctrine and its Application to Extreme Speech’ in I. 
HARE en J. WEINSTEIN (eds.), Extreme Speech and Democracy, 2009, p. 81; F. SCHAUER, ‘Categories and the First 
Amendment: A Play in Three Acts’, 34 Vand. L. Rev. 265, 1981, p. 289-90; G. R. STONE, ‘Content Regulation and 
the First Amendment’, 25 Wm. & Mary L. Rev. 189, 1983, p. 196-97. 
203 Dit idee werd voor het eerst geponeerd door de Engelse filosoof John Stuart Mill. (J. MILL, Considerations on 
representative government, Bibliolife, 2008). 
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veelvuldig herhaald geweest in latere rechtspraak.204 Volgens de theorie is een krachtig debat 
nodig om te komen tot de waarheid als beste uitkomst van alle ideeën.205 Deze waarheid kan 
alleen worden ontdekt door te wedijveren met leugens.206 Dit impliceert dat de uiting van 
foutieve meningen moet worden toegelaten om het risico op fouten in de uiteindelijke 
waarheid te elimineren.207  Bovendien zou de bestraffing van foutieve uitspraken kunnen 
leiden tot een chilling effect waarbij mensen worden afgeschrikt van een deelname aan het 
publieke debat.208 
 
93. Op basis van deze theorie, is het algemeen aanvaard in de Amerikaanse rechtspraak 
dat het recht op vrije meningsuiting niet aan inhoudelijke beperkingen kan worden 
onderworpen.209 Dit getuigt van een bepaald vertrouwen in het democratische systeem.210 
Men ziet de constitutionele monarchie als een experiment waarin het risico moet durven 
worden genomen om controversiële uitspraken toe te laten. Men moet erop vertrouwen dat 
het democratische systeem hiermee op verstandige wijze kan omgaan en dat foutieve 
uitspraken de gemeenschap juist mobiliseren en een aanzet geven tot nadenken om 
haatzaaiende taal te veroordelen.211 In deze zienswijze is het zelfs gevaarlijk als een staat zich 
de macht toe-eigent om antidemocratische uitspraken te verbieden.  
 
94. Dit betekent echter niet dat de vrijheid van meningsuiting in het Common law-systeem 
wel als een absoluut recht gekwalificeerd wordt. Offensief taalgebruik wordt niet beschermd 
door het Eerste Amendement indien kan worden aangetoond dat deze een clear and present 
danger vormt voor de samenleving.212 Dit impliceert dat de uitspraken een kwaadmoedige 
intentie bezitten om aan te zetten tot geweld én er een bepaalde graad van waarschijnlijkheid 
is dat dergelijk geweld ook effectief en onmiddellijk zal plaatsvinden.213 Enkel indien aan deze 
                                                        
204 Zie bijvoorbeeld: Board of Educ. V.Pico, 457 U.S. 853, 866 (1982); Widmar V.Vincent, 454 U.S. 263, 267 n.5 
(1981); Citizens-Against Rent Control V.City of Berkeley, 454 U.S. 290, 295 (1981); Consolidated Edison Co. 
V.Public Serv. Comm'n, 447 U.S. 530, 537, 538 (1980); FCC V. Pacifica Found., 438 U.S. 726,745-46 (1978); Virginia 
State Bd. of Pharmacy V.Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748,760 (1975); Bigelow V.Virginia, 421 U.S. 
809, 826 (1975); Miami Herald Publishing Co. V.Tomillo, 418 U.S. 241, 248 (1974); Red Lion Broadcasting Co. v. 
FCC, 395 U.S. 367, 390 (1969); Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374, 382 (1966). 
205 S. INGBER, ‘The Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth’, Duke Law Journal, 1984, p. 3. 
206 Ibid. 
207 J. MILL, Considerations on representative government, Bibliolife, 2008. 
208 United States v. Alvarez, 132 S. Ct. 2537 (2012), par. 2537. 
209 J. WEINSTEIN, ‘An Overview of American Free Speech Doctrine and its Application to Extreme Speech’ in I. 
HARE en J. WEINSTEIN (eds.), Extreme Speech and Democracy, 2009, p. 81; F. SCHAUER, ‘Categories and the First 
Amendment: A Play in Three Acts’, 34 Vand. L. Rev. 265, 1981, p. 289-90; G. R. STONE, ‘Content Regulation and 
the First Amendment’, 25 Wm. & Mary L. Rev. 189, 1983, p. 196-97. 
210 Zie: Concurring opinion van rechter BRANDEIS in Whitney v. California, 274 U.S. 357, 375 (1927). 
211 P. TEACHOUT, ‘Making Holocaust Denial a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the 
Perspective of U.S. Constitutional experience’, 30 Vt. L. Rev. 655, 2005-2006, p. 678. 
212 De ‘clear and present danger test’ werd in het leven geroepen door rechter Oliver Wendell Holmes. 
Voorbeelden van latere uitspraken waarin de test werd toegepast: Gilbert v. Minnesota, 254 U.S. 325, 338 
(1920); Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 627 (1919); Debs v. United States, 249 U.S. 211, 215 (1919); 
Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919). 
213 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 447 (1969). 
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voorwaarden is voldaan, kan de meningsuiting worden geëlimineerd. Op deze manier wordt 
hate speech onder bepaalde voorwaarden in de Verenigde Staten dus getolereerd, in 
tegenstelling tot wat gangbaar is in Europa.  
 
95. Ook uitspraken die het plaatsvinden van de Holocaust in vraag stellen, worden op basis 
van deze clear and present danger test beschermd onder het Eerste Amendement op de 
Amerikaanse Grondwet. Het verbieden van negationisme op zich zou immers een verbod 
betekenen op een mening die afwijkt van een door de staat ingesteld beeld van de 
geschiedenis zonder dat een achterliggende, kwaadwillige intentie of een bepaald 
dreigingsgevaar moet worden aangetoond.214 Volgens het Amerikaanse Hooggerechtshof 
moeten ook deze foutieve stellingen beschermd worden om een chilling effect te vermijden 
die de waarheidsvinding zou verhinderen.215 
 

1.2 De Europese paradox van de democratie 
 

96. In de meeste Europese landen daarentegen wordt negationisme niet getolereerd. In 
het algemeen genieten antidemocratische uitspraken in Europa geen juridische bescherming 
teneinde de democratie in de strikte zin van het woord te behoeden.216 Deze paradox van de 
democratie is de basis van de Europese visie op het recht van vrije meningsuiting. Zij 
veruitwendigt de gedachte dat als een samenleving geen grenzen stelt aan haar tolerantie, dit 
uiteindelijk zal leiden tot haar ondergang.217 Als het kader van de democratie misbruikt wordt 
om diezelfde democratie aan te vallen, kan men beperkingen opleggen aan de democratische 
rechten en vrijheden.218 Zo kan het recht op vrije meningsuiting worden beperkt indien 
kwetsbare minderheden verbaal worden aangevallen met potentieel gevaarlijke 
uitspraken.219  
 
97. De ontkenning van de Holocaust wordt in Europa beschouwd als zo’n potentieel 
gevaarlijke uitspraak. Vele Europese nationale wetgevers hebben beslist dat Joden, als 
politieke minderheid, de bescherming van een negationismeverbod nodig hebben.220 Een 
bepaalde graad van waarschijnlijkheid dat de uitspraken ook effectief zullen leiden tot geweld, 

                                                        
214 P. TEACHOUT, ‘Making Holocaust Denial a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the 
Perspective of U.S. Constitutional experience’, 30 Vt. L. Rev. 655, 2005-2006, p. 678. 
215 I. TOURKOCHORITI, ‘Should Hate Speech be Protected? Group Defamation, Party Bans, Holocaust Denial and 
the Divide between (France) Europe and the United States’, Columbia Human Rights Law Review, 2014, p. 579. 
216 F. SCHAUER, ‘Free Speech and the Paradox of Tolerance’ in B. LEISER (ed.), Values in Conflict: Life, Liberty, and 
the Rule of Law 228, Macmillan, 1981. 
217 Stelling van Karl Popper in De open samenleving en haar vijanden deel 1. Zie L. BOLLINGER, The Tolerant 
Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in America, New York, Oxford University Press, 1986, p. 1457. 
218 M. THIEL, The Militant Democracy in Modern Democracies, Routledge, 2009, p. 2. 
219 P. TEACHOUT, ‘Making Holocaust Denial a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the 
Perspective of U.S. Constitutional experience’, 30 Vt. L. Rev. 655, 2005-2006, p. 678. 
220 M. ROSENFELD, ‘Review: Extremist speech and the Paradox of Tolerance’, Harvard Law Review, Vol. 100, nr. 
6, p. 1465. 
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moet niet worden aangetoond.221 Hierbij moet gewezen worden op de grote symbolische 
betekenis van de Holocaust voor Europa. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
waarin het recht op vrije meningsuiting is vastgelegd, is tot stand gekomen na de Tweede 
Wereldoorlog met als grote doel nooit meer een Holocaust mee te maken.222 Het ontkennen 
van deze genocide staat haaks op diens ratio legis en wordt dan ook algemeen niet aanvaard 
in Europa.223 
 
98. In tegenstelling tot de Amerikaanse visie, kan men argumenteren dat er hierdoor 
minder rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke effectiviteit van een dergelijk verbod 
in de samenleving. Het bestraffen van bepaalde controversiële uitspraken kan namelijk 
contraproductief werken.224 Hoewel dit ook werd opgemerkt tijdens de parlementaire 
besprekingen voorafgaand aan de Belgische Negationismewet, werd deze bekommernis toch 
aan de kant geschoven vanwege de grote symbolische geladenheid van het voorstel.225 
 

1.3 Conclusie 
 
99. Hoewel het recht op vrije meningsuiting geen absoluut recht is, worden de 
uitzonderingsgronden niet overal ter wereld even strikt ingevuld. Volgens de Europese visie is 
het determinerende criterium om een inperking op het recht al dan niet toe te laten, de 
aanwezigheid van een kwaad opzet om de democratische waarden te ondergraven door haat 
te verspreiden en aan te zetten tot geweld. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
laat hierbij een ruime beoordelingsbevoegdheid aan de lidstaten om te bepalen of een 
interventie noodzakelijk is.226  In het Common law-systeem daarentegen worden 
uitzonderingen op de vrije meningsuiting minder snel aanvaard. Beperkingen zijn er enkel 
mogelijk indien er ook een reële en waarschijnlijke kans is dat de aanzetting tot haat realiteit 
wordt. Omwille van dit verschil in visie, worden negationismeverboden in Europa beschouwd 
als toegestane beperkingen op Artikel 10 EVRM terwijl dergelijke verboden de 
proportionaliteitstoetsing door het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten niet zouden 
doorstaan. 
 

                                                        
221 A. GLISZCZYŃSKA GRABIAS, ‘Penalizing Holocaust Denial: A View from Europe’ in C. SMALL (ed.), Global 
Antisemitism: A Crisis of Modernity, Brill, 2013, p. 55. 
222 W. VAN STEENBRUGGE, ‘Mensenrechten zijn een bolwerk van de vrijheid’, De Standaard, 2 januari 2019.  
223 A. GLISZCZYŃSKA GRABIAS, ‘Penalizing Holocaust Denial: A View from Europe’ in C. SMALL (ed.), Global 
Antisemitism: A Crisis of Modernity, Brill, 2013, p. 46. 
224 P. TEACHOUT, ‘Making Holocaust Denial a Crime: Reflections on European Anti-Negationist Laws from the 
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Onderafdeling 2. Een negationismeverbod als gerechtvaardigde uitzondering 
op de vrijheid van meningsuiting 
 
100. In Onderafdeling 2 zal onderzocht worden hoe deze uitzonderingsgrond op de vrijheid 
van meningsuiting voor negationismeverboden concreet wordt ingevuld. Vanwege de 
discrepantie tussen het Civil law- en het Common law-systeem over de materie, gaan er geen 
verplichtingen uit van de Verenigde Naties om negationisme te bestraffen (2.1.). Dit is anders 
bij de Europese Unie, waar de lidstaten in 2008 verplicht werden wetgeving ter zake aan te 
nemen (2.2). Ten slotte zal uitvoerig aandacht besteed worden aan hoe het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens de uitzonderingsgrond in zijn rechtspraak heeft ingevuld (2.3). 
 

2.1 VN Resoluties inzake Holocaustontkenning 
 
101. In de vorige afdeling werd aangetoond dat er geen wereldwijde consensus bestaat 
inzake de verenigbaarheid van een verbod op negationisme met het recht op vrije 
meningsuiting. Omwille van deze reden bestaat er dan ook geen universele verplichting om 
Holocaustontkenning te bestraffen. Dit impliceert echter niet dat de Verenigde Naties een 
neutrale positie over de materie heeft ingenomen. In 2005, ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, nam de Algemene Vergadering een resolutie aan 
inzake de herdenking van de Holocaust.227 Het wees 27 januari aan als Internationale 
Holocaustherdenkingsdag en drong aan op een specifiek VN-programma omtrent dit 
onderwerp.  
 
102. Ook werd in de resolutie een bepaling ingevoerd die de lidstaten aanspoorde om alle 
pogingen tot Holocaustontkenning expliciet te verwerpen. Deze bepaling was gebaseerd op 
de overtuiging dat het negeren van de Holocaust als historisch feit, het risico op herhaling van 
de gebeurtenissen zou vergroten.228 Dit standpunt werd bevestigd in 2007, toen de Algemene 
Vergadering van de VN een resolutie aannam die specifiek gericht was op de ontkenning van 
de Holocaust.229 Het initiatief hiertoe kwam uit Amerikaanse hoek. In de resolutie werden de 
lidstaten verzocht om elke vorm van ontkenning van de Holocaust als historische gebeurtenis, 
zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, te verwerpen. De resolutie werd aangenomen met 
consensus van alle staten.230 
 

                                                        
227 UN Resolution A/RES/60/7 on Remembrance of the Holocaust, Anti-Semitism and Racism, 27 januari 2005. 
228 Persbericht van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, General Assembly Adopts Resolution 
Condemning Any Denial of Holocaust, 26 januari 2007, GA/10569, https://www.un.org/-
press/en/2007/ga10569.doc.htm. 
229 UN Resolution A/RES/61/255 on Holocaust denial adopted by the General Assembly, 22 March 2007.  
230 Alleen Iran heeft zich vlak na de totstandkoming van de resolutie publiekelijk gedistantieerd. 
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2.2 Kaderbesluit van de Europese Unie betreffende de bestrijding van 
bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat 
 
103. In 2008 kwam de Europese Unie naar buiten met een Kaderbesluit betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel 
van het strafrecht.231 Na zeven jaren van bewogen onderhandelingen, werd het besluit 
uiteindelijk unaniem goedgekeurd door de lidstaten. De reden van de aanslepende 
onderhandelingsfase was de grote verscheidenheid in nationale wetgeving en tradities 
omtrent de materie.232 In tegenstelling tot de resoluties van de VN, is dit Kaderbesluit wel 
bindend voor de lidstaten van de Europese Unie. 
 
104. Slechts een kleine minderheid van de lidstaten beschikte alvorens de aanname van het 
Kaderbesluit over wetgeving die expliciet bedoeld was om het ontkennen van de Holocaust 
of/en andere genocides en misdaden tegen de mensheid te bestraffen.233 Hoewel het in 
verschillende lidstaten wel reeds mogelijk was om revisionistische ideologieën te bestraffen 
onder meer algemene strafrechtelijke bepalingen inzake openbare orde of racisme, leken in 
sommige lidstaten de rechtbanken de sanctionering van negationisme per se uit te sluiten.234 
Op deze manier heerste er tweedracht in Europa met enerzijds een groep landen die een 
negationismeverbod beschouwde als een legitieme uitzondering op het recht op vrije 
meningsuiting.235 Anderzijds hield het merendeel van de Europese landen er destijds een 
meer Common law-geïnspireerde visie op aan.236  
 
105. Met het Kaderbesluit beoogde men hier aan einde aan te maken. Het besluit gaat 
verder dan de VN-resolutie en bevat meer dan een louter gezamenlijke veroordeling van het 
fenomeen negationisme. Het roept een verplichting in het leven ten aanzien van de lidstaten 
om het ontkennen van bepaalde genocides, misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden strafbaar te stellen. Het toepassingsgebied is duidelijk ook veel breder dan 
wat de VN-resolutie beoogde. Er wordt niet alleen verwezen naar de Holocaust237 maar naar 
alle misdaden zoals gedefinieerd in het Statuut van het Internationaal Strafhof238 gericht tegen 

                                                        
231 EU 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. 
232 Rapport van de Europese Commissie en de Raad inzake de implementatie van 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, Brussel, 27 januari 2014, http://ec.europa.eu/-
transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-27-EN-F1-1.Pdf. 
233 Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, België, Spanje, Lithouwen, Polen, Roemenië en Slovakije.  
234 L. PECH, The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition, New York, 
NYU School of Law, 2009, p. 6. In casu gaat dit over Italië, Griekenland, Denemarken en Hongarije.  
235 Ibid, p. 7. 
236 Ibid, p. 6. 
237 Men verwijst naar Art.6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal. 
238 Meer bepaald Art. 6, 7 en 8 van het Statuut. 
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een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, 
afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd.239  
 
106. Wel stelt het Kaderbesluit de voorwaarde dat ‘de ontkenning of vergoelijking van de 
gebeurtenissen van dien aard is dat zij het geweld of de haat tegen een dergelijke groep of een 
lid van een dergelijke groep dreigt aan te wakkeren’.240 Bovendien beschikken de lidstaten 
over een aantal mogelijkheden om beperkingen te stellen aan de bestraffing van de 
ontkenning van genocides in hun nationale rechtsordes.241 Zo kan men ervoor opteren enkel 
strafrechtelijk te vervolgen indien de uitspraken zijn gedaan op een manier die waarschijnlijk 
is de openbare orde te verstoren of die dreigend of beledigend is.242 Op deze manier komen 
uitspraken in de context van academische publicaties hiermee niet in het gedrang.243 
 
107. Van belang zijn de verwijzingen in het besluit naar het Statuut van het Internationaal 
Strafhof en het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal. In een opvolgingsrapport 
uit 2014 wijst de Commissie op het belang van het feit dat het kaderbesluit enkel doelt op 
misdaden die erkend zijn aan de hand van een finale beslissing door een nationale rechtbank 
van een lidstaat of een internationaal gerecht.244 Het criminaliseren van de ontkenning van 
andere misdaden maakt daarentegen wel een inbreuk uit op het recht op vrije 
meningsuiting.245 
 

2.3 Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
 
108. Naast de Verenigde Naties en de Europese Unie, heeft ook de Raad van Europa een 
duidelijk standpunt ingenomen over het al dan niet toelaten van negationismeverboden. Sinds 
de opkomst van nationale negationismewetten in de jaren negentig, heeft het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens doorheen de jaren zijn visie uit de doeken gedaan over de 
materie en rechtspraak ontwikkeld over hoe het recht op vrije meningsuiting moet 
geïnterpreteerd worden in relatie tot Holocaustontkenning. Hoewel de legaliteit van de 

                                                        
239 Artikel 1, c.  
240 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, Art. 1 (1)(c) en (d). 
241 M. WHINE, ‘Expanding Holocaust Denial and Legislation Against It’, Jewish Political Studies Review 20, 2008, 
p. 11. 
242 Kaderbesluit 2008/913/JBZ, 1 a).  
243 M. WHINE, ‘Expanding Holocaust Denial and Legislation Against It’, Jewish Political Studies Review 20, 2008, 
p. 11. 
244 Rapport van de Europese Commissie en de Raad inzake de implementatie van 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, Brussel, 27 januari 2014, http://ec.europa.eu/-
transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-27-EN-F1-1.Pdf. 
245 Deze visie werd ook bevestigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2015 met het arrest 
Perinçek t. Zwitserland waarbij de Zwitserse wetgeving die de ontkenning van de Armeense genocide ook 
bestrafte, als schending van Artikel 10 EVRM werd bevonden. Zie hiervoor Afdeling 2. De ontkenning van andere 
genocides dan de Holocaust. 



38 
 
 

nationale negationismewetten telkens werd bekrachtigd, is er toch een evolutie te merken in 
de manier waarop het Hof omging met de aanklachten. 
 
2.3.1 Het verbod van misbruik van recht  
 
109. De allereerste negationismezaken werden door de Europese Commissie voor 
Mensenrechten, voorloper van het permanente Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
altijd unaniem onontvankelijk verklaard.246 Op basis van de klassieke belangenafweging onder 
Artikel 10 (2) EVRM, werd telkens in het licht van de concrete omstandigheden geoordeeld of 
een uitzondering op het recht op vrije meningsuiting noodzakelijk was voor een 
democratische samenleving.247 Na een korte analyse van de concrete feiten, werd bij 
Holocaustontkenning telkenmale vrij snel geconcludeerd dat dergelijke uitspraken geen 
bescherming genieten onder het Verdrag. De Commissie besloot telkens dat de vermeende 
aanspraken manifest ongegrond waren en de zaken werden steevast onontvankelijk 
verklaard.248  
 
110. Bij deze belangenafweging werd soms gebruik gemaakt van Artikel 17 EVRM.249  Dit 
artikel bevat een verbod op rechtsmisbruik en bepaalt dat individuen of groepen de rechten 
die hen gewaarborgd worden in het Verdrag, niet kunnen gebruiken met als loutere doel “de 
rechten en vrijheden van anderen teniet te doen of verdergaand te beperken dan bij het 
Verdrag is voorzien”. De Commissie stelde dan ook dat door het ontkennen van de Holocaust, 
misbruik werd gemaakt van het door het Verdrag gewaarborgde recht op vrije 
meningsuiting.250 Negationisme is volgens de Commissie in strijd met de tekst en geest van 
het Verdrag en mag niet worden aanvaard. Hier anders over oordelen zou afbreuk doen aan 
de andere rechten en vrijheden uit het Verdrag, in casu het recht op integriteit van de Joodse 
gemeenschap. 
 
111. Hierbij werd slechts gebruik gemaakt van Artikel 17 EVRM als een interpretatieve 

                                                        
246 Zie: EComMR 16 juli 1982, nr. 9235/81, X. t. Duitsland; EComMR 14 juli 1983, nr. 9777/82,  T. t. België; 
EComMR 12 oktober 1989, nr. 12774/87, K. t. Oostenrijk; EComMR 2 september 1994, nr. 21318/93, 
Ochensberger t. Oostenrijk; EComMR 11 januari 1995, nr. 21128/92, Walendy t. Duitsland; EComMR 6 september 
1995, nr. 25096/94, Remer t. Duitsland; EComMR 18 oktober 1995, nr. 25062/94, Honsik t. Oostenrijk; EComMR 
29 november 1995, nr. 25992/94, Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München 
Oberbayern t. Duitsland; EComMR 16 januari 1996, nr. 24398/94, Rebhandl t. Oostenrijk; EComMR 24 juni 1996, 
nr. 31159/96, Marais t. Frankrijk; EComMR 26 juni 1996, nr. 26551/95, D.I. t. Duitsland en EComMR 9 september 
1998, nr. 36773/97, Nachtmann t. Oostenrijk. 
247 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 240.  
248 P. DE MORREE, Rights and Wrongs under the ECHR: The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the 
European Convention on Human Rights, Intersentia, 2016, p. 31. 
249 Ibid. 
250 EComMR 2 september 1994, nr. 21318/93, Ochensberger t. Oostenrijk, par. 1; EComMR 18 october 1995, 
nr. 25062/94, Honsik t. Oostenrijk; EComMR 24 juni 1996, nr. 31159/96, Marais t. Frankrijk, par. 1; EComMR 16 
januari 1996, nr. 24398/94, Rebhandl t. Oostenrijk en EcomMR 26 juni 1996, D.I. v. Duitsland. 
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clausule.251 Artikel 10 (2) EVRM bleef de gehanteerde rechtsgrond om negationismezaken 
onontvankelijk te verklaren wegens manifeste ongegrondheid. De Commissie oordeelde 
telkenmale op basis van Artikel 10 (2) EVRM dat het noodzakelijk is in een democratie om 
negationisme uit te sluiten van de bescherming van het recht op vrije meningsuiting. Artikel 
17 EVRM werd hierbij slechts gebruikt als hulpmiddel en als verklaring voor de uitkomst van 
de belangenafweging.  
 
112. Het is pas later, na de afschaffing van de Commissie en de geboorte van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens als permanent orgaan, dat men autonoom gebruik is gaan 
maken van Artikel 17 EVRM als rechtsgrond.252 Net zoals de Commissie, verklaarde het Hof 
alle rechtszaken onontvankelijk waarin door de verzoeker de Holocaust werd ontkent.253 
Aanvankelijk paste het Hof exact dezelfde werkwijze toe als de Commissie en bevond de 
inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting noodzakelijk in een democratische 
samenleving.254 Na enige tijd veranderde het Hof echter van koers en beriep het zich louter 
op Artikel 17 EVRM om de vermeende aanspraken ratione materiae onverenigbaar met het 
Verdrag te verklaren.255  
 
2.3.2 Het arrest Garaudy t. Frankrijk 
 
113. De belangrijke schakel in deze evolutie was het arrest Garaudy t. Frankrijk.256 In dit 
arrest verduidelijkte het Hof voor het eerst de drempel voor de toepassing van Artikel 17 
EVRM.257 De zaak werd voor het Hof gebracht door de heer Roger Garaudy, auteur van het 
boek The Founding Myths of Modern Israël. De verzoeker betichte zijn strafrechtelijke 
veroordelingen door de Franse rechtbanken wegens het ontkennen van misdaden tegen de 
mensheid, laster ten aanzien van de Joodse gemeenschap en aanzetting tot haat.258 Volgens 
hem schond de Franse Gayssot Act zijn recht op vrije meningsuiting en stapte daarom naar 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze hield er echter een andere visie op na. 
 

                                                        
251 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 240. 
252 P. DE MORREE, Rights and Wrongs under the ECHR: The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the 
European Convention on Human Rights, Intersentia, 2016, p. 33. 
253 Zie EHRM 20 april 1999, nr. 41448/98, Witzsch t. Duitsland (nr. 1); EHRM 1 februari 2000, nr. 32307/96, 
Schimanek t. Oostenrijk; EHRM 24 juni 2006, nr. 65831/01, Garaudy t. Frankrijk, EHRM 13 december 2005, nr. 
7485/03, Witzsch t. Duitsland (nr.2) en EHRM 7 juni 2011, nr. 48135/08, Gollnisch t. Frankrijk. 
254 Zie zoals hierboven geciteerd de arresten: Schimanek; Witzsch (nr. 1) en Gollnisch. 
255 Garaudy t. Frankrijk en Witzsch t. Duitsland (nr.2). 
256 Garaudy t. Frankrijk.  
257 Zie D. KEANE, ‘Attacking Hate Speech under Article 17 of the European Convention on Human Rights’, Sage 
Journals, Volume 25, Iss. 4. De drempel werd eigenlijk al gesuggereerd in Lehideux en Isorni t. Frankrijk maar 
pas voor het eerst toegepast in Garaudy t. Frankrijk. (EComMR 23 december 1998, nr. 24662/94, Lehideux en 
Isorni t. Frankrijk, par. 47.) 
258 ECtHR Factsheet on Hate speech, maart 2019, p. 3, https://www.echr.coe.int/Documents-
/FS_Hate_speech_ENG.pdf. 
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114. Het Hof stelde dat de Holocaust een historisch vaststaand feit is.259 Volgens het Hof 
kan de betwisting van de Holocaust daarom geen deel uitmaken van een zoektocht naar een 
historische waarheid. Het is daarentegen een poging om de nazi-ideologie in ere te herstellen 
en de Joodse slachtoffers zelf te beschuldigen van het vervalsen van de geschiedenis.260 Het 
Hof ziet negationisme als een van de ergste vormen van laster en haat ten aanzien van de 
Joodse gemeenschap.261 Het ontkennen van de Holocaust ondermijnt de waarden waarop de 
strijd tegen racisme en antisemitisme is gebaseerd en vormt een ernstige bedreiging voor de 
openbare orde.262   
 
115. Op basis van deze overwegingen werd dan ook geoordeeld dat de heer Garaudy zijn 
recht op vrije meningsuiting had misbruikt. Volgens het Hof werd Artikel 10 EVRM door de 
verzoeker aangewend voor doeleinden die tegengesteld zijn aan de tekst en geest van het 
Verdrag. Daarom werd de zaak onontvankelijk verklaard op basis van het verbod van misbruik 
van recht, vastgelegd in Artikel 17 EVRM.263 Een belangenafweging op basis van Artikel 10 (2) 
EVRM kwam zelfs niet meer aan bod. Sinds Garaudy t. Frankrijk werd dit dan ook de 
gebruikelijke methode.264 Sindsdien beroept het Hof zich louter op het principe van 
rechtsmisbruik om negationistische uitspraken uit te sluiten van de bescherming van het 
Verdrag.  
 
116. Concreet betekent dit dat deze zaken na een prima facie onderzoek, meteen 
onontvankelijk worden verklaard.265 De rechtsmisbruikclausule wordt gebruikt als een 
‘hakbijl’ waarbij negationistische uitspraken onverwijld worden uitgesloten van de 
bescherming onder het Verdrag.266 Vragen omtrent de proportionaliteit van een beperking 
komen op deze manier niet meer aan bod.267  Dit verklaart waarom het Hof zich bijvoorbeeld 
nooit heeft uitgesproken over de evenredigheid van een gevangenisstraf voor het ontkennen 
van de Holocaust.  
 
 
 

                                                        
259 EHRM 24 juni 2003, nr. 65831/01, Garaudy t. Frankrijk, par. 1 (i), bij 29 (‘The Law’). 
260 Ibid. 
261 Ibid. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 241. 
265 Ibid, p. 239. 
266 C. BURBANO HERRERA, ‘Artikel 17 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden’, in J. GERARDS, Y. HAECK en A. WOLTJER (eds.), EVRM: Rechtspraak en Commentaar, The Hague: Sdu 
Publishers, 2016, p. 16. 
267 U. BELAVUSAU, ‘Historical Revisionm in Comparative Perspective: Law, Politics and Surrogate Mourning’, 
European University Institute, 2013, p. 12. 
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2.3.3 Negationisme als categorische uitsluiting van de Verdragsbescherming  
 
117. Garaudy t. Frankrijk heeft er op deze manier voor gezorgd dat het ontkennen van de 
Holocaust in geen geval nog beschermd wordt onder het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. De systematische toepassing van Artikel 17 EVRM leidde ertoe dat 
negationistische uitspraken categorisch worden uitgesloten van de bescherming onder het 
Verdrag, zonder eerst een proportionaliteitstoetsing te ondergaan.268 Dit staat in contrast met 
andere hate speech cases die bij gelegenheid wel aan de hand van Artikel 10 EVRM worden 
beoordeeld. Hoewel er geen eenduidige criteria lijken te bestaan op basis waarvan het Hof 
beslist om hate speech al dan niet te beoordelen op basis van Artikel 17 EVRM, lijkt dit bij 
negationisme wel altijd de gehanteerde methode te zijn.269  
 
118. Het Hof  geeft zo de indruk dat Holocaustontkenning een groter gevaar inhoudt voor 
de Europese democratische instituties dan andere vormen van hate speech.270 
Rechtsgeleerden trachtten dit uitzonderingsregime te verklaren vanuit een door het Hof 
gehanteerde onweerlegbaar vermoeden dat negationisme onlosmakelijk verbonden zou zijn 
met nazistische doelstellingen.271 Deze associatie tussen Holocaustontkenning en het nazisme 
is nooit concreet beoordeeld geweest door Europese rechters, maar het lijkt als een intrinsiek 
kenmerk ervan te worden beschouwd.272  
 
119. Vergezocht is deze verklaring niet. Artikel 17 EVRM is de veruitwendiging van het 
principe van de paradox van de democratie. Als men aanvaardt dat negationisme altijd 
gepaard gaat met antidemocratisch gedachtengoed, moet Holocaustontkenning in elk geval 
verboden worden. Negationisme en het daarmee gepaard gaande extreemrechtse 
gedachtengoed toelaten zou immers kunnen leiden tot de ondergang van die democratie.  
 
2.3.4 Het arrest Witzsch t. Duitsland 
 
120. Toch lijkt latere rechtspraak van het Hof deze assumptie in twijfel te trekken.273 Een 
opmerkelijk arrest ter zake is Witzsch t. Duitsland.274 De zaak betrof een privébrief waarin de 
                                                        
268 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 241. 
269 Ibid. 
270 D. KEANE, ‘Attacking Hate Speech under Article 17 of the European Convention on Human Rights’, Sage 
Journals, Volume 25, Iss. 4. 
271 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Journal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 241. 
272 Ibid. 
273 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 243. 
274  ECHR 13 december 2005, nr. 7485/03, Witzsch t. Duitsland (nr. 2).  Er was ook een eerdere gelijknamige zaak 
met dezelfde partijen die plaats vond in 1998. Dit was dus nog voor het arrest Garaudy t. Frankrijk. Toen werd 
de zaak behandeld op basis van Artikel 10 (2) EVRM. Zes jaar later werd de zaak onontvankelijk verklaard op basis 
van Artikel 17 EVRM. Dit illustreert duidelijk de evolutie in werkwijze van het Hof.  
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verantwoordelijkheid van Hitler en de NSDAP275 in de Holocaust werd betwist. Bij de 
beoordeling van de feiten, werd door het Hof met geen woord gerept over een achterliggende 
antidemocratische intentie bij de verzoeker. Het baseerde de veroordeling daarentegen 
louter op het gebrek aan respect van de verzoeker tegenover de slachtoffers van de 
Holocaust.276  
 
121. Rechtsgeleerden stellen dat deze nieuwe benadering van de problematiek door het 
Hof impliceert dat de loutere aanval op de herinnering van de slachtoffers van de Holocaust, 
een voldoende rechtvaardigingsgrond is voor de toepassing van Artikel 17 EVRM.277 Hoewel 
het gebruik van de rechtsmisbruikclausule aanvankelijk gepaard leek te gaan met de 
verwerping van nazistisch gedachtegoed - de reden waarvoor de rechtsmisbruikclausule 
oorspronkelijk was bedacht278 - lijkt het Hof nu ook de belangen van de slachtoffers  op zich 
in acht te nemen.279 De aanwezigheid van een extreemrechtse ingesteldheid lijkt niet langer 
de enige reden te zijn van het Hof bij de veroordeling van negationisme. 
 
122. Op deze manier zou het arrest de uitzonderingsbehandeling voor negationismezaken 
nog meer versterken. Op basis van de bewoordingen van het Hof in Witzsch t. Duitsland lijkt 
het Hof Holocaustontkenning uit te sluiten van de bescherming onder het recht van vrije 
meningsuiting, los van enige racistische of nazistische ingesteldheid.280 De nagedachtenis van 
de slachtoffers van de Holocaust lijkt zo een voldoende basis te zijn voor de toepassing van 
Artikel 17 EVRM, terwijl dit voor de slachtoffers van racistische opmerkingen niet automatisch 
zo blijkt te zijn. 
 

2.3.5 Kritiek 
 
123. In de rechtsleer wordt gewezen op het gevaar van deze werkwijze. Men stelt dat het 
Hof een categorie uitspraken heeft gecreëerd die op basis van inhoud worden uitgesloten van 
het recht op vrije meningsuiting.281 Zaken betreffende negationisme worden van begin af aan 
onontvankelijk verklaard op basis van de ‘hakbijlfunctie’ van Artikel 17 EVRM.282  Er vindt geen 

                                                        
275 NSDAP staat voor de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij met Adolf Hitler als boegbeeld. 
276 ECHR 13 december 2005, nr. 7485/03, Witzsch t. Duitsland (nr. 2), par. 2, bij 8 (‘The Law’).  
277 P. LOBBA, ‘Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime’, 
European Jounal of International Law, Volume 26, Iss. 1, 2015, p. 243. 
278 P. LE MIRE, ‘Article 17’ in L.E. PERRITIE, E. DECAUX en P.H. IMBERT (eds.), La Convention Européen des Droits 
de l’Homme. Commentaire Article par Article, Parijs, Economica, 1999, p. 509.  
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case by case beoordeling meer plaats om te oordelen of er wel een dreiging is voor de 
democratie, dit in tegenstelling tot andere hate speech cases. De grens tussen een militante 
democratie en het opleggen van historische waarheden, beslist vanuit de politieke overheid, 
wordt op deze manier zeer nauw.283 
 
124. Het principe van vrije meningsuiting is nochtans dat meningen mogen kwetsen.284 Of 
de loutere eerbied voor de slachtoffers van de Holocaust een voldoende rechtvaardiging kan 
vormen voor een uitzondering op het recht op vrije meningsuiting zoals het Hof laat blijken in 
Witzsch t. Duitsland, kan daarom in vraag worden gesteld. Het Hof geeft een grote 
beoordelingsmarge aan de lidstaten en vertrouwt stelselmatig op de vonnissen van de 
nationale rechtbanken, zonder zelf de proportionaliteit van de vonnissen na te gaan. Door dit 
gebrek aan controle, valt de verplichting van de lidstaten weg om zichzelf voor dergelijke 
beperkingen op het recht op vrije meningsuiting te verantwoorden.285  
 
125. Indien de vergelijking wordt gemaakt met rechtspraak van andere internationale 
rechtscolleges over de materie, zien we dat deze hier wel omzichtiger mee omspringen. Een 
voorbeeld kan gevonden worden in de zaak Faurisson t. Frankrijk.286 Hier werd de vraag 
omtrent de vrijheid van meningsuiting voor Holocaustontkenners gesteld aan een 
internationaal, quasi-rechterlijk orgaan, namelijk het Mensenrechten Comité van de 
Verenigde Naties.287 In deze zaak stelde de verzoeker de toenmalige Franse Negationismewet 
- de Gayssot Act - in vraag. De Franse regering vroeg de zaak onontvankelijk te verklaren op 
basis van Artikel 5 van het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten, een 
bepaling gelijkaardig aan Artikel 17 EVRM. Toch besliste het Comité over de grond van de zaak, 
stellende dat de Gayssot Act in bepaalde omstandigheden wel degelijk kan leiden tot een 
schending van het Verdrag.288 
 
126. Uit dit arrest blijkt dat het VN Mensenrechten Comité een strengere controle 
doorvoert om een beperking op het recht op vrije meningsuiting te beoordelen. Zo wijst het 
Comité in het arrest meermaals op het potentiële gevaar van de Gayssot Act voor het recht 
op vrije meningsuiting indien deze zou worden toegepast in een andere context dan de 
bestraffing van antisemitisme.289 In casu stelde het Comité dat de Franse nationale 
rechtbanken het risico op een schending van het recht op vrije meningsuiting in deze zaak 
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hadden vermeden door een zorgvuldige analyse van de context van de zaak te maken. Het 
benadrukte dat de uitspraken van de verzoeker, geïnterpreteerd in de wijdere context, 
aanzetten tot antisemitische gevoelens en daarom niet konden worden aanvaard.  
 
2.3.6 Verwijzing naar de Holocaust om op de ernst van een situatie te wijzen 

 
127. Ten slotte moet gewezen worden op volgend onderscheid. Naast negationismezaken 
zijn er ook zaken voor het Europees Hof ingeleid waarin wordt verwezen naar de Holocaust 
zonder dat er elementen van glorificatie aanwezig zijn.290 Indien naar de Holocaust wordt 
verwezen om net de ernst van een bepaalde situatie aan te tonen, maakt het Hof geen gebruik 
van Artikel 17 EVRM om de zaak af te wijzen. In dergelijke gevallen wordt daarentegen wel 
een belangenafweging gemaakt onder Artikel 10 (2) EVRM. Of er dan sprake is van een 
effectieve schending van het recht op vrije meningsuiting, is afhankelijk van de concrete 
omstandigheden. 
 
128. Een voorbeeld kan gevonden worden in het arrest PETA t. Duitsland.291 De Duitse 
overheid had de publicatie van een reclamecampagne verboden waarin afbeeldingen van 
Joden in concentratiekampen werden gebruikt. De bedoeling van de dierenrechtenorganisatie 
PETA met deze campagne was om de vergelijking te maken met dieren die in gevangenschap 
leven. In plaats van de zaak onontvankelijk te verklaren wegens misbruik van recht, ging het 
Hof hier wel over tot een belangenafweging op basis van Artikel 10 (2) EVRM. Hierbij werd 
een ruime appreciatiebevoegdheid gegeven aan de Duitse autoriteiten om over de 
noodzakelijkheid van de inperking te oordelen.292 Het Hof gaf Duitsland dan ook gelijk in zijn 
beslissing om de reclamecampagne te bannen en oordeelde dat de posters een schromelijke 
minimalisering inhielden van het leed dat de Joodse slachtoffers tijdens de Holocaust hebben 
doorstaan.293 
 
129. Opmerkelijk is dat dezelfde campagne door PETA ook in de Verenigde Staten werd 
verspreid waar het geen juridische problemen veroorzaakte.294 Het beeldmateriaal uit de 
concentratiekampen werd immers gebruikt in een negatieve betekenis dus van een intentie 
om aan te zetten tot onrechtmatig gedrag was geen sprake.  Dit illustreert nog maar eens 
duidelijk het verschil in visie met betrekking tot het recht op vrije meningsuiting in Civil law en 
Common law.  
 
130. Desalniettemin is het niet vanzelfsprekend dat het Hof dergelijke choquerende 
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292 Ibid, par. 45. 
293 Ibid, par. 48. 
294 U. BELAVUSAU, ‘Historical Revisionm in Comparative Perspective: Law, Politics and Surrogate Mourning’, 
European University Institute, 2013, p. 12. 



45 
 
 

publicaties en uitspraken verbiedt. In de zaak Annen t. Duitsland waren de omstandigheden 
vrij gelijklopend aan die in de zaak PETA t. Duitsland al werd hier de vergelijking gemaakt 
tussen de Holocaust en het plegen van abortus.295 De verzoeker had flyers uitgedeeld voor de 
ingang van een dagkliniek die verklaarden dat "de moord op mensen in Auschwitz onwettig 
was maar de staat wel de moord op onschuldige mensen toestond". De folder verwees verder 
naar de website van de aanvrager ‘www.babycaust.de’ die een lijst bevatte van zogenaamde 
‘abortusartsen’. 
 
131. Het Hof oordeelde dat deze campagne moest worden toegelaten. Het stelde dat de 
verzoeker een gedetailleerde aanklacht tegen de Duitse abortuswetgeving betoogde en de 
vergelijking met de Holocaust slechts impliciet aan bod kwam.296 Het Hof bevond dat de heer 
Annen abortus nergens expliciet gelijkgesteld had met de Holocaust en de Duitse overheid 
geen correcte belangenafweging had gemaakt op basis van Artikel 10 EVRM.297 Een loutere 
verwijzing naar de Holocaust is onvoldoende om een uitzondering op het recht op vrije 
meningsuiting te rechtvaardigen, dit heeft het Hof ook bevestigd in latere rechtspraak.298 
 
132. Bovendien werd ook op een procedurele fout gewezen die de Duitse rechtbanken 
hadden gemaakt. Deze hadden immers geen onderscheid gemaakt in de beoordeling van de 
flyers en de onlinelijst met de namen van de dokters. Aangezien de impact van de flyers 
geografisch veel beperkter was, vond het Hof dat de nationale rechtbanken niet dezelfde 
denkwijze mochten hanteren.299 In dit opzicht moet erop gewezen worden dat in eerdere 
zaken met dezelfde verzoeker, het Hof geen schending van het recht op vrije meningsuiting 
vaststelde.300 

 

Onderafdeling 3. Conclusie 
 
133. De Europese instellingen lijken een sterke afkeer te promoten ten aanzien van 
negationisten. Zo heeft de Europese Unie de lidstaten reeds verplichtingen opgelegd om de 
bestraffing van negationisme in de nationale strafwetten op te nemen. Ook het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens heeft nog nooit een zaak betreffende negationisme ontvankelijk 
verklaard. De Holocaust lijkt op deze manier een soort uitzonderingspositie te hebben 
ingenomen in de rechtspraak van het Hof. Andere hate speech cases worden daarentegen 
soms wel aan een belangenoverweging onderworpen.  
 
134. Het Hof heeft lijkt geen eenduidige verklaring te geven voor deze strikte houding ten 
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aanzien van negationisten. Hoewel het niet steeds uitdrukkelijk verwijst naar de 
antisemitische intenties van negationisten, lijkt dit wel een rationele verklaring te kunnen zijn 
voor de uitzonderingsbehandeling. Deze stelling kan maar bewezen worden indien de 
rechtspraak van het Hof omtrent de ontkenning van andere genocides onderzocht wordt. 
Gedurende lange tijd was deze mogelijkheid er niet. In 2015 is er echter voor het eerst een 
dergelijke uitspraak geweest door het Hof over de ontkenning van de genocide in Armenië.  
Dit arrest zal dan ook uitvoerig worden besproken in het volgende hoofdstuk. 
 
135. Desondanks de strenge Europese visie, valt er toch twijfel te bespeuren omtrent de 
materie binnen de lidstaten. Tien jaar na het Europese Kaderbesluit zijn er nog steeds lidstaten 
die nog geen wetgeving hebben aangenomen om negationisme te bestraffen. Zo is 
bijvoorbeeld in Spanje de Negationismewet onlangs door het Grondwettelijk Hof 
ongrondwettelijk verklaard.301 Dit heeft geleid tot een rechtstoestand waarin het ontkennen 
van alle genocides, buiten de Holocaust, verboden is in Spanje. Ook op internationaal niveau 
springt men veel omzichtiger om met de bestraffing van negationisme. Zo krijgen rechtszaken 
wel een behandeling ten gronde en wordt in de VN-resolutie opgeroepen tot verwerping van 
negationisme, zonder de lidstaten een verplichting op te leggen om strafbepalingen in te 
voeren. 
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AFDELING 2. De ontkenning van andere genocides dan de Holocaust  
 
Onderafdeling 1. Inleiding 

 
136. In afdeling 1 werd besproken hoe negationismeverboden in Europa verenigbaar 
worden geacht met het recht op vrije meningsuiting. De bestraffing van Holocaustontkenning 
wordt er zelfs gepromoot door supranationale instellingen zoals de Raad van Europa en de 
Europese Unie. Rechtszaken omtrent het ontkennen van de Holocaust hebben zowaar een 
bijzondere positie ingenomen binnen de rechtspraak van Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en worden resoluut onontvankelijk verklaard. Het is de enige categorie uitspraken 
die het Hof systematisch uitsluit van de bescherming van het Verdrag, in tegensteling tot 
andere hate speech cases.  
 
137. Afdeling 2 kijkt verder dan het onderscheid tussen negationismezaken en hate speech 
cases in het algemeen. Deze afdeling zal ingaan op het onderscheid in behandeling tussen de 
ontkenning van de Holocaust en andere genocides of grove mensenrechtenschendingen. 
Hoewel de bestraffing van Holocaustontkenning een vrij algemeen aanvaard principe is in 
Europa, lijkt criminalisering geen evidentie te zijn voor de ontkenning van andere genocides. 
In het reeds aangehaald arrest Garaudy t. Frankrijk legde het EHRM een drempel vast voor de 
toepassing van Artikel 17 EVRM voor ‘historisch vaststaande feiten zoals de Holocaust’.302 Men 
kan zich afvragen welke historische gebeurtenissen het Hof hiermee heeft bedoeld en 
wanneer men van een voldoende consensus kan spreken om gebeurtenissen als ‘historisch 
vaststaand’ te beschouwen. 
 
138. Zo zijn staten het namelijk niet altijd eens over welke gebeurtenissen in het verleden 
al dan niet hebben plaatsgevonden. Dergelijke verschillen in visie worden soms zelfs 
verankerd in nationale wetgeving.303 Zo is het in Turkije bijvoorbeeld verboden te verkondigen 
dat er ooit een genocide op de Armeense bevolking heeft plaatsgevonden. Een overgrote 
meerderheid van de Europese landen heeft deze genocide echter erkend. In sommige 
Europese staten is het zelfs strafbaar om het plaatsvinden van deze genocide te betwisten. 
Dergelijke contradicties maken het moeilijk voor supranationale instituties om een uniform 
beleid omtrent de materie te bewerkstelligen.  
 
139. In 2015 bracht het Europees Hof voor de Rechten van de Mens echter meer 
duidelijkheid. In het arrest Perinçek t. Zwitserland sprak het Hof zich voor het eerst uit over de 
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bestraffing van de ontkenning van een genocide die niet de Holocaust is.304 Het Hof 
verduidelijkte hier op extensieve wijze waarom de bestraffing van de ontkenning van de 
Armeense genocide in casu niet door de beugel kon in tegenstelling tot de ontkenning van 
Holocaust, die wel steeds moet worden bestraft.  Hierbij gaf het Hof ook meer uitleg omtrent 
de toepassingsvoorwaarden van Artikel 17 EVRM. 
 
140. In deze afdeling zal dan ook grote aandacht worden besteed aan de rechtspraak van 
het Europees Hof van de Rechten van de Mens (onderafdeling 2). Zo zal de visie van het Hof 
over de materie worden onderzocht met speciale aandacht voor het arrest Perinçek t. 
Zwitserland. Hierbij zal uitvoerig bekeken worden wat door het Hof als rechtvaardiging wordt 
gegeven voor het verschil in behandeling tussen Holocaustontkenning en de ontkenning van 
andere genocides en wat de implicaties hiervan zijn voor het gebruik van Artikel 17 EVRM. In 
onderafdeling 3 zullen de gevolgen van het arrest voor de Europese rechtsorde in het 
algemeen worden onderzocht. 
 
Onderafdeling 2. De rechtspraak van het EHRM inzake historische debatten 
 

2.1 Het recht om te zoeken naar historische waarheid 
 
141. In tegenstelling tot de brede interpretatie van Artikel 17 EVRM in zaken met betrekking 
tot de ontkenning van de Holocaust, nam het Hof een veel striktere houding aan ten aanzien 
van controversiële uitlatingen omtrent andere grove mensenrechtenschendingen die zich in 
de geschiedenis hebben voorgedaan.305  Het baseerde zich hiervoor telkens op de vrijwaring 
van het recht om te mogen zoeken naar historische waarheid, dat onderdeel uitmaakt van de 
vrijheid van meningsuiting.306 Zo is het volgens het Hof essentieel in een democratische 
samenleving om een debat te kunnen voeren over de verantwoordelijkheden en oorzaken van 
grove mensenrechtenschendingen.307 Het is niet de taak van het Hof om te oordelen en 
bemiddelen over de onderliggende historische kwesties.308  
 
142. Dit recht om te zoeken naar historische waarheden impliceert volgens het Hof zelfs 
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een actief optreden van de nationale overheden.309 Zo stelde het Hof in Monnat t. Zwitserland 
dat overheden actief inspanningen moeten doen om hun eigen geschiedenis openlijk en 
vrijmoedig te bespreken.310 Concreet houdt dit in dat geïnteresseerden de toegang moeten 
worden verleend tot originele, documentaire bronnen voor legitiem historisch onderzoek.311  
 

2.2 De toepassing van Artikel 17 EVRM voor ‘clearly established facts’ 
 
143. Nochtans genieten niet alle uitspraken bescherming onder het recht om te zoeken 
naar historische waarheid. Het Hof gaat in eerste instantie na of het niet gaat om de betwisting 
van een ‘clearly established fact’.312 Indien dit het geval zou zijn, wordt de zaak afgewezen op 
basis van Artikel 17 EVRM.313 Dat de Holocaust door het Hof als zo’n bewezen feit wordt 
beschouwd, is inmiddels duidelijk geworden. De vraag die nu rijst is welke andere historische 
gebeurtenissen door het Hof op hetzelfde niveau worden gezet. 
 
144. In de reeds aangehaalde arresten Lehideux en Isorni t. Frankrijk en Garaudy t. Frankrijk 
maakte het Hof een onderscheid tussen ‘clearly established historical facts such as the 
Holocaust’ en ‘ongoing debates regarding historical events’.314 Deze opvatting introduceerde 
een drempel voor de toepassing van Artikel 17 EVRM.315 De ontkenning van duidelijk, 
vaststaande historische feiten zoals de Holocaust verdient geen bescherming onder het recht 
op vrije meningsuiting en wordt prima facie van de Verdragsbescherming uitgesloten.316 
Betwistingen van historische aspecten waarover nog steeds gedebatteerd wordt, ondergaan 
daarentegen wel een volwaardige belangenafweging op basis van Artikel 10 EVRM. 
 
145. In latere rechtspraak paste het Hof zijn positie echter enigszins aan. Inhoudelijk 
veranderde er niets omdat Artikel 17 EVRM enkel werd toegepast voor de ontkenning van de 
Holocaust. De rechtvaardiging waarom de rechtsmisbruikclausule in andere zaken niet kon 
worden toegepast, werd hierbij echter telkens anders verwoord.317 Hoewel het Hof telkens 
beweerde dat het principe uit Lehideux en Isorni t. Frankrijk bevestigd werd, ging het van 
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‘historisch feit’318 naar 'misdaden tegen de mensheid'319 naar ‘des crimes de guerre tels que la 
torture ou des exécutions sommaires'320 en ‘misdaden tegen de mensheid’321. Op deze manier 
lijkt het toepassingsgebied van Artikel 17 EVRM doorheen de jaren toch licht te zijn 
gewijzigd.322 
 
2.2 Het arrest Perinçek t. Zwitserland 
 
2.2.1 Feiten en oordeel van het Hof 
 
146. Toch was het wachten tot 2015 op een duidelijke uitlegging van de 
toepassingsvoorwaarden van Artikel 17 EVRM. In het arrest Perinçek t. Zwitserland deed het 
Hof voor het eerst uitspraak over de ontkenning van een genocide die niet de Holocaust is.323 
De zaak werd ingeleid door de heer Doğu Perinçek, voorzitter van de Turkse Arbeiderspartij, 
die in Zwitserland was veroordeeld wegens het publiekelijk ontkennen van de Armeense 
genocide. De verzoeker had de gebeurtenissen als een internationale leugen bestempeld. Hij 
had er met name op aangedrongen dat wat er ook was gebeurd, niet voldeed aan de definitie 
van ‘genocide’ volgens het internationale recht. 
 
147. De Zwitserse rechtbanken veroordeelden deze uitspraken en bevonden ze in strijd met 
het Zwitserse strafrecht. Dit bevatte namelijk een verbod op het ontkennen, schromelijk 
minimaliseren of pogen een genocide of andere misdaad tegen de mensheid te 
rechtvaardigen.  Ervan overtuigd dat deze wetsbepaling een inbreuk vormde op zijn recht op 
vrije meningsuiting, stapte de heer Perinçek naar het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Het Hof verklaarde de zaak gegrond en wees de toepassing van Artikel 17 EVRM af.324 
Het stelde dat het in deze zaak niet onmiddellijk duidelijk was of de uitspraken gedaan waren 
met als doel haat te zaaien en de rechten uit het Verdrag van hun oorspronkelijke doel af te 
wenden.325 
 
148. Het Hof maakte daarentegen een belangenafweging tussen het recht op vrije 
meningsuiting onder Artikel 10 van het Verdrag en het recht op respect voor het privéleven 
van de Armeense gemeenschap onder Artikel 8 van het Verdrag.326 Rekening houdend met de 
specifieke omstandigheden van de zaak en de proportionaliteit van de gebruikte middelen en 
het beoogde doel, concludeerde het Hof dat het in een democratische samenleving niet nodig 
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was om de verzoeker een strafrechtelijke sanctie op te leggen.327 Het recht op integriteit van 
de Armeense gemeenschap woog in casu niet op tegen het recht op vrije meningsuiting van 
de verzoeker.  
 
2.2.2 Het verschil tussen Holocaustontkenning en de betwisting van de Armeense genocide 
 
149. In het arrest Perinçek t. Zwitserland verwees het Hof naar zijn eerdere rechtspraak 
omtrent historisch debatten.328 Het benadrukte dat in deze zaken steeds rekening werd 
gehouden met verscheidene contextuele factoren om te oordelen of een inperking op de vrije 
meningsuiting noodzakelijk was in een democratische samenleving.329 In casu nam het Hof 
volgende elementen in overweging: de aard van de uitspraken, de context waarin ze werden 
geuit, de mate waarin deze de rechten van de Armeense gemeenschap raakten, de 
afwezigheid van een internationale consensus, de methode gehanteerd door de Zwitserse 
rechtbanken en de draagwijdte van de beperking op het recht op vrije meningsuiting.330 
 
150. Betreffende de aard van de uitspraken, oordeelde het Hof dat deze niet als 
haatdragende taal konden worden gekwalificeerd.331 Volgens het Hof bracht de heer Perinçek 
zijn uitspraken als anti-imperialistisch naar voren in plaats van anti-Armeens, waarbij hij een 
neutrale toon aannam over de relatie tussen moslims en Armeniërs in het Ottomaanse rijk.332 
Hierbij werd een uitdrukkelijke vergelijking gemaakt met de ontkenning van de Holocaust. 
Laatstgenoemde gaat volgens het Hof immers onweerlegbaar gepaard met een 
antidemocratische en antisemitische ingesteldheid.333 Holocaustontkenning is een aanval op 
de Joodse gemeenschap en is intrinsiek verbonden met de nazi-ideologie.334  
 
151. Daarnaast wees het Hof ook op het belang van de historische context waarin de 
uitspraken werden gedaan.335 Het bepaalde dat er geen direct verband bestond tussen 
Zwitserland en de Armeense genocide waardoor de context niet gekenmerkt werd door 
verhoogde spanningen.336 Ook dit is volgens het Hof een belangrijk verschilpunt met de 
Holocaust. Voor het Hof is de rechtvaardiging om van Holocaustontkenning een strafbaar feit 
te maken niet zozeer dat het een duidelijk vastgesteld historisch feit is. Het is de historische 
context daarentegen die de uitspraken zo gevaarlijk maakt.337 Staten die de nazigruwelen 
hebben meegemaakt hebben een bepaalde morele verantwoordelijkheid om zich hiervan te 

                                                        
327 Par. 280. 
328 Par. 213-220. 
329 Par. 215. 
330 Par. 228. 
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332 Par. 233. 
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distantiëren door middel van een verbod op negationisme.338 
 
152. Ook het tijdselement werd door het Hof in zijn belangenafweging opgenomen. Tussen 
de uitspraken van de verzoeker en het plaatsvinden van de Armeense genocide zat een 
periode van ongeveer negentig jaar. Op het moment dat de uitspraken werden gedaan waren 
er dus zo goed als zeker geen nabestaanden meer.339  Dit was belangrijk voor het Hof, dat het 
ongepast achte om ‘een historische gebeurtenis met een tijdsverloop van ongeveer veertig jaar 
geleden met dezelfde ernst te behandelen zoals tien of twintig jaar eerder’.340  
 
153. Ten slotte nam het Hof ook de afwezigheid van een internationale consensus over de 
materie in overweging.341 Met betrekking tot de internationale verplichtingen van 
Zwitserland, wees het Hof erop dat er geen verdragen van kracht waren die strafrechtelijke 
sancties voor genocideontkenning als dusdanig vereisten.342 De Zwitserse strafwet is ruimer 
dan wat er vanop internationaal niveau van het land verwacht wordt.343 Omwille van deze 
redenen, concludeerde het Hof dan ook dat het in een democratische samenleving niet nodig 
was om het recht op vrije meningsuiting van de heer Perinçek te beperken.344  
 
2.2.3 Het restrictieve gebruik van Artikel 17 EVRM  
 
154. Het arrest Perinçek t. Zwitserland bracht belangrijke gevolgen met zich mee inzake het 
gebruik van Artikel 17 EVRM. Met deze uitspraak verduidelijkte het Hof namelijk het 
toepassingsgebied van de rechtsmisbruikclausule in relatie tot de ontkenning van andere 
genocides.345 Alvorens het arrest was er geen juridisch probleem met een ruime 
strafbaarstelling van genocideontkenning as such.346 Het arrest Perinçek t. Zwitserland bracht 
hier echter verandering in. Sindsdien vereist het Hof de aanwezigheid van een kwaadmoedige 
intentie om aan te zetten tot haat, alvorens tot de bestraffing van genocideontkenning kan 
worden overgegaan.347 
 
155. In de bij het arrest gevoegde dissenting opinion werd benadrukt dat net zoals de 
Holocaust, ook het plaatsvinden van de Armeense genocide een historisch vaststaand feit 
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345 D. VOORHOOF, Criminal conviction for denying the Armenian genocide in breach with freedom of expression, 
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is.348 Hiermee wou men aantonen dat dit niet de relevante vraag was in deze zaak.349 De vraag 
waar het arrest Perinçek t. Zwitserland een antwoord op trachtte te geven, was of een staat 
de belediging van de nagedachtenis van de slachtoffers van een genocide mag bestraffen.350 
Deze verduidelijking is belangrijk omdat het Hof in eerdere rechtspraak liet uitschijnen dat het 
gebruik van Artikel 17 EVRM louter was voorbehouden was voor de ontkenning van ‘clearly 
established facts’.351  De kwalificatie van een historische gebeurtenis als een vaststaand feit, 
dan wel als een nog steeds bediscussieerde kwestie, blijkt dus niet langer het beslissende 
criterium te zijn.352 
 
156. Wat in dit arrest naar voren wordt geschoven als beslissende criterium, is de 
aanwezigheid van een aansporing tot haat.353 Het Hof gaat hierbij niet uit van een 
aprioristische positie maar evalueert in een concrete belangenafweging of een uitspraak werd 
gedaan met de bedoeling om haat te zaaien.354 Controversiële uitspraken betreffende 
historische gebeurtenissen worden in de regel beschouwd als kwesties van openbaar belang 
en moeten dus in principe worden beschermd.355 Slechts indien concreet kan worden 
aangetoond dat de ontkenning van een genocide in casu aanzette tot haat en geweld, kan 
Artikel 17 EVRM worden toegepast. 356  Dit idee verduidelijkt onder welke voorwaarden Artikel 
17 kan worden toegepast.  
 
157. Het Hof legde ook uit waarom er in het verleden bij Holocaustontkenning niet telkens 
een beoordeling in concreto plaatsvond. Dit is omdat antisemitisme volgens het Hof inherent 
is aan Holocaustontkenning.357 Artikel 17 EVRM wordt dus automatisch toegepast voor 
Holocaustontkenning omdat deze onweerlegbaar wordt vermoed antidemocratisch te zijn. 
Voor de betwisting van andere genocides daarentegen, blijft een belangenafweging 
noodzakelijk en kan Artikel 17 EVRM niet worden toegepast. 

                                                        
348 Joint dissenting opinion of Judges Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis en Küris, p. 121, 
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Onderafdeling 3. Een Europese identiteit voor universele mensenrechten 
 
158. De beslissing in het arrest Perinçek t. Zwitserland werd genomen met een kleine 
meerderheid van tien tegen zeven stemmen. Ook de sterke dissenting en concurring opinions 
die aan het arrest werden toegevoegd, duiden op een bepaalde controverse binnen het Hof. 
Enerzijds is het arrest een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Het lijkt de 
Europese staten te verbieden om genocideontkenning op zich te bestraffen, zonder dat er een 
element van schade of kwade intentie moet worden aangetoond. Anderzijds roept het door 
het Hof gemaakte onderscheid tussen de Holocaust en andere genocides vragen op.358 
 
159. Het Hof maakte een distinctie tussen de schijnbaar neutrale uitspraken van de heer 
Perinçek enerzijds en uitspraken die aanzetten tot haat anderzijds.359 Dit onderscheid roept 
echter vragen op. Het Hof slaagt er namelijk niet in te verklaren waarom Holocaustontkenning 
onomstotelijk als hate speech wordt gekwalificeerd en de betwisting van de Armeense 
genocide bijvoorbeeld niet.360 Hoewel in het arrest van de Grote Kamer werd benadrukt dat 
het Hof het niet als zijn taak beschouwt om de onderliggende historische gebeurtenissen te 
beoordelen361, lijkt het Hof via deze benadering toch een bepaalde hiërarchie tussen 
verschillende genocides in het leven te hebben geroepen.362  
 
160. Bepaalde critici vinden dan ook dat het Hof dubbele standaarden hanteert omtrent de 
materie.363 Door expliciet te verwijzen naar geografische en historische factoren, geeft het 
Hof de indruk meer waarde te hechten aan de Holocaust en Westerse wreedheden terwijl de 
genocides die plaatsvonden buiten Europa als inferieur worden beschouwd.364 Dit roept 
vragen op omtrent de universele aard van mensenrechtenbescherming.365 Zoals werd 
betoogd door het Instituut voor Internationaal Recht, is de verplichting voor staten om de 
naleving van de mensenrechten te waarborgen een erga-omnesverplichting en ‘is het een 
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zaak van de internationale gemeenschap om alle mensenrechten te vrijwaren’.366  
 
161. In het arrest Perinçek t. Zwitserland lijkt het Hof deze gedachte wat uit het oog te zijn 
verloren. In de dissenting opinions stellen bepaalde rechters dat wetgeving die solidariteit 
beoogt met de slachtoffers van een genocide mogelijk moet zijn, zelfs als er ‘geen directe 
banden zijn met de gebeurtenissen of de slachtoffers, zelfs als er een lange periode is 
verstreken en zelfs als de wetgeving niet direct is gericht op het voorkomen van conflicten’.367 
Het Hof besteedde in plaats daarvan belangstelling aan het concrete gevaar van de uitspraken 
voor Europa.368 In tegenstelling tot het gevaar van antisemitisme, aanziet het Hof ‘anti-
Armenianisme’ niet als een specifieke ideologie die bestreden moet worden in Europa.369  
 

Onderafdeling 4. Conclusie 
 
162. Ondanks de strenge rechtspraak van het Hof met betrekking tot Holocaustontkenning, 
houdt het Hof er een toegefelijkere visie op na met betrekking tot de ontkenning van andere 
genocides. Het Hof wijst hierbij op het belang van het recht om historische waarheid te 
zoeken, dat integraal deel uitmaakt van het recht op vrije meningsuiting. Dit impliceert 
volgens het Hof dat de ontkenning van genocide as such niet mag worden bestraft. Er is een 
bewijs van kwaad opzet en aanzet tot haat nodig om een beperking op de vrijheid van 
meningsuiting te kunnen rechtvaardigen. Bij Holocaustontkenning wordt dit element echter 
onweerlegbaar vermoed. 
 
163. Toch is de rechtspraak van het Hof omtrent de materie omstreden. Het feit dat de 
ontkenning van de Holocaust nog steeds een bepaalde unieke positie lijkt in te nemen binnen 
de rechtspraak van het Hof, lijkt volgens bepaalde critici in schril contrast te staan met de 
universele aard van mensenrechtenbescherming. Hiertegenover staat wel dat de recente 
rechtspraak van het Hof een overwinning betekent voor het recht op vrije meningsuiting. Deze 
rechtspraak brengt de Europese jurisprudentie dichter bij de Amerikaanse rechtspraak inzake 
hate speech en luidt mogelijks een nieuwe benadering in omtrent negationisme in Europa.370 
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AFDELING 3. Analyse van de Belgische wetgeving vanuit het 
internationaalrechtelijk kader 
 
164. Nu in afdeling 2 het internationaalrechtelijk kader uit de doeken werd gedaan, is het 
tijd om te kijken hoe de Belgische wetgeving binnen dit plaatje past. Gedurende een lange tijd 
was het in België enkel strafbaar om de genocide te ontkennen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd. Door het 
toepassingsgebied tot deze misdaden te beperken, riskeerde België echter 
ingebrekestellingen op internationaal niveau. Op 5 mei 2019 werd dan ook een nieuwe 
bepaling ingevoerd in het Belgische strafrecht, waardoor het misdrijf ‘genocideontkenning’ in 
België een bredere invulling heeft gekregen. 
 
Onderafdeling 1. Het strikte toepassingsgebied van de Belgische 
Negationismewet van 1995 
 
1.1 Toepassingsgebied te strikt voor Europa 
 
165. Tot voor kort was het misdrijf negationisme in België beperkt tot de Holocaust. Wel 
kon de ontkenning van andere genocides eventueel geschieden aan de hand van de 
Antiracismewet.371 Voor de toepassing van deze wet moeten er echter eerst bepaalde 
elementen worden aangetoond. Zo wordt een bewijs vereist van aanzetting ‘tot discriminatie, 
rassenscheiding, haat of geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap of de 
leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming 
van deze persoon of van (de leden van) deze groep of gemeenschap’.372 
 
166. In vergelijking met andere Europese landen waren de rechtsgronden in België om 
genocideontkenning te bestraffen vrij beperkt. In 1996 oordeelde het toenmalige 
Arbitragehof nochtans dat het strikte toepassingsgebied van de wet niet in strijd was met het 
gelijkheidsbeginsel.373 Het Hof wees hierbij op de bedoeling van de wetgever om slechts een 
zeer specifieke gedraging te viseren en zo weinig mogelijk aan het recht op vrije meningsuiting 
te raken.374 De wet was ingevoerd om de recente stijging van het negationisme tegengaan, 
dat gepaard ging met de terugkeer van antidemocratische en racistische stromingen in de 
maatschappij.375 
 
167. Het duurde niet lang tot de Negationismewet vanop internationaal niveau bekritiseerd 
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werd.376  Het VN Comité tegen Rassendiscriminatie vroeg in 1997 reeds aan België om het 
toepassingsgebied van de Negationismewet uit te breiden naar alle soorten genocides.377 
België heeft namelijk een verplichting onder het gelijknamige VN Verdrag om ‘alle 
verspreiding van ideeën op basis van raciale superioriteit of haat, aanzetten tot 
rassendiscriminatie, evenals alle gewelddaden of aanzetten tot dergelijke daden tegen een ras 
of groep personen van een ander strafbaar te stellen’.378 
 
168. In een later rapport van het VN Comité tegen Rassendiscriminatie werd dit verzoek 
echter genuanceerd. In 2013 vroeg het Comité de lidstaten om publieke ontkenningen of 
pogingen om genocides en misdaden tegen de menselijkheid te rechtvaardigen, zoals 
gedefinieerd door het internationale recht, aan te merken als strafbare feiten.379 Hieraan 
voegde het Comité de strikte vereiste toe dat de uitspraken moeten aanzetten tot racistisch 
geweld of haat.380  Hierbij onderstreepte het Comité zelfs dat ‘het uiten van meningen over 
historische feiten’ niet verboden of gestraft moet worden.381 
 
169. Ook in het licht van de Belgische verplichtingen onder het EU Kaderbesluit van 2014, 
werd België gevraagd om het toepassingsgebied van de Negationismewet uit te breiden.382 
De Commissie richtte zich met deze vraag niet louter tot België , maar ook verscheidene 
andere Europese landen bleven in gebreke de verplichtingen onder het Kaderbesluit op te 
volgen. Uit het opvolgingsrapport van de Commissie blijkt dat naast België, nog twaalf andere 
lidstaten destijds geen wetgeving hadden voor de bestraffing van de ontkenning van 
misdaden zoals gedefinieerd in het Statuut van het Internationaal Strafhof.383  
 
170. Bovendien wees de Commissie erop dat zelfs met betrekking tot de genocide, gepleegd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Belgische strafbaarstelling niet allesomvattend genoeg 
was.384 Zo duidde de Commissie bijvoorbeeld op het gebruik van de term ‘genocide’ waardoor 
niet alle misdaden hieronder vallen. Ook verwijst de wet enkel naar het Duitse 
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nationaalsocialistisch regime als daders van de misdaden waardoor niet alle 
verantwoordelijken gevat worden. 
 

1.2 Belgische jurisdictie in het licht van de rechtspraak van het EHRM 
 
171. Door dit strikte toepassingsgebied, schonk België een ruimere bescherming aan het 
recht op vrije meningsuiting met betrekking tot de materie dan op internationaal niveau 
verwacht werd. Bovendien werd het misdrijf ‘negationisme’ door de Belgische rechtbanken 
zeer restrictief geïnterpreteerd.385 In de Belgische rechtspraak lijkt de visie te heersen dat de 
Negationismewet niet is bedoeld om antisemitisme op zich te bestraffen. Als gevolg hiervan 
zijn er door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al uitspraken veroordeeld geweest 
onder de noemer ‘negationisme’ die buiten het toepassingsgebied van de Belgische wetgeving 
zouden vallen. 
 
172. Ter illustratie kan gewezen worden op het reeds aangehaalde arrest Witzsch t. 
Duitsland.386  De verzoeker werd hier veroordeeld voor bepaalde stellingen die hij had 
neergepend in een privébrief die gericht was aan één persoon. Door de verwijzing naar Artikel 
444 Sw. in de Belgische Negationismewet, vallen hier slechts geschriften onder die openbaar 
zijn gemaakt of aan verscheidene personen zijn toegestuurd.387 De schrijver van de brief 
gericht aan slechts één persoon zou onder de Belgische Negationismewet dus niet kunnen 
worden bestraft. 
 
173. Bovendien bevatte de brief geen letterlijke ontkenning of goedkeuring van de 
Holocaust. De verzoeker stelde daarentegen de verantwoordelijkheid van Hitler en de NSDAP 
in deze genocide in vraag.388 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde echter 
dat niet alleen het ontkennen van de Holocaust in de strikte betekenis van het woord, maar 
ook van de ‘even significante en vaststaande omstandigheden’ ervan moeten worden 
uitgesloten van de Verdragsbescherming.389 Het is twijfelachtig of dergelijke uitspraken ook 
op basis van de Belgische Negationismewet zouden kunnen worden bestraft. 
 
174. In een recenter arrest van het Europees Hof, M’Bala M’Bala t. Frankrijk, werd zelfs 
nooit expliciet het woord ‘Holocaust’ in de mond genomen.390  De zaak betrof een Franse 
cabaretier die tijdens een voorstelling vermeend negationist Robert Faurisson had 
uitgenodigd. Op het einde van de show ontving laatstgenoemde een prijs die hem werd 
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386 Zie randnr. 120 
387 Zie randnr. 40. 
388 EHRM 13 december 2005, nr. 7485/03, par. 3.  
389 Ibid.  
390 P. DE MORREE, Rights and Wrongs under the ECHR: The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the 
European Convention on Human Rights, Intersentia, 2016, p. 35. 
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overhandigd door een acteur in een gestreepte pyjama met een Davidster. Het Hof was van 
mening dat de show een demonstratie was van haat en antisemitisme en negationisme 
promootte.391 De zaak werd dan ook onontvankelijk verklaard op basis van de 
rechtsmisbruikclausule. Hoewel de nationale veroordeling van de heer M’Bala M’Bala op 
grond van racisme was, categoriseerde het Hof deze toch onder het luik ‘negationisme’.392  
 

Onderafdeling 2. Uitbreiding van het misdrijf ‘genocideontkenning’ in België 
 
175. In 2019 werd de bestraffing van genocideontkenning in België echter fors uitgebreid. 
Desondanks vele gelijkaardige wetsvoorstellen doorheen de jaren die dode letter bleven,393 
werd via de Wet Diverse Bepalingen in Strafzaken II op 5 mei 2019 een nieuw Artikel 
toegevoegd aan de Antiracismewet van 1981.394 Men heeft er uitdrukkelijk voor gekozen de 
wijziging door te voeren in de Antiracismewet in plaats van het toepassingsgebied van de 
Negationismewet van 1995 uit te breiden. Voormalig Minister van Justitie, KOEN GEENS, wees 
hierbij op ‘de zeer uitzonderlijke, gruwelijke, aard van de Holocaust zodat er niet de minste 
indruk van relativering zou kunnen ontstaan’.395  
 
176. Momenteel is het strafbaar in België om alle genocides te betwisten die ooit door een 
eindbeslissing van een internationaal gerecht zijn erkend of in de toekomst zullen worden 
erkend. Hetzelfde geldt voor misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Voor de rest 
is de formulering van het Artikel vrij gelijkaardig aan het toepassingsgebied van de 
Negationismewet. Er wordt immers verwezen naar ‘de in Artikel 444 Sw. bedoelde 
omstandigheden’ en ook de termen ‘ontkennen’, ‘goedkeuren’, ‘schromelijk minimaliseren’ en 
‘pogen te rechtvaardigen’ worden gebruikt.396  

 
177. In tegenstelling tot de Negationismewet wordt hier wel het bewijs van een bepaald 
kwaad opzet vereist. Men kan pas bestraft worden op basis van het nieuwe Artikel, indien de 
vermeende uitspraken zijn gedaan ‘wetende of verondersteld zijnde te weten dat dit gedrag 

                                                        
391 EHRM 20 oktober 2015, nr. 25239/13, M’Bala M’Bala t. Frankrijk, par. 39.  
392 ECtHR Factsheet on Hate speech, maart 2019, p. 3, https://www.echr.coe.int/Documents-
/FS_Hate_speech_ENG.pdf. 
393 Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 51-1284 / Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1685 / Parl.St. Senaat BZ 2007, nr. 4-54. 
394 Art. 115 Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet 
van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. 
395 Ibid. 
396 Artikel 20, 5° van de Antiracismewet luidt voortaan: ‘ Hij die in een van de in Artikel 444 van het Strafwetboek 
bedoelde omstandigheden, feiten overeenstemmend met een misdaad van genocide, een misdaad tegen de 
mensheid of een oorlogsmisdaad zoals bedoeld in artikel 136quater van het Strafwetboek, en als dusdanig 
vastgesteld door een eindbeslissing van een internationaal gerecht, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te 
rechtvaardigen of goedkeurt, wetende of verondersteld zijnde te weten dat dit gedrag hetzij een persoon, hetzij 
een groep, een gemeenschap of leden ervan zou kunnen blootstellen aan discriminatie, haat of geweld wegens 
een van de beschermde criteria of godsdienst, in de zin van artikel 1, lid 3, van het kaderbesluit van de Raad van 
de Europese Unie van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme 
en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, en dit, zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen.’ 
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hetzij een persoon, hetzij een groep, een gemeenschap of leden ervan zou kunnen blootstellen 
aan discriminatie, haat of geweld wegens een van de beschermde criteria of godsdienst’. Om 
zeker te zijn dat België hiermee in lijn is met diens internationale verplichtingen, wordt voor 
de interpretatie van deze vereiste verwezen naar het EU Kaderbesluit van 2008.  
 
178. Concreet heeft deze wetswijziging tot gevolg dat nu ook de ontkenning van de 
genocides die plaatsvonden Rwanda en Srebrenica kunnen worden bestraft. Hetzelfde geldt 
voor oorlogsmisdaden of genocides die in de toekomst door een internationaal strafhof 
worden veroordeeld. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de misdaden gepleegd door de 
Islamitische Staat, aangezien stemmen opgaan voor de creatie van een Internationaal Strafhof 
voor deze terreurgroep.397 De betwisting van de Armeense genocide valt echter nog steeds 
buiten het toepassingsgebied. Hoewel dit door sommigen wordt betreurd, is deze gebeurtenis 
immers nooit erkend geweest door een internationaal rechtscollege.398  
 

Onderafdeling 3. Conclusie 
 
179.  Hoewel België gedurende meer dan twintig jaar voet bij stuk heeft gehouden en enkel 
de ontkenning van de Holocaust bestrafte, is daar sinds kort verandering ingekomen. Sinds 5 
mei 2019 is het strafbaar om genocides te betwisten die ooit door een internationaal gerecht 
zijn erkend. Wel moet er een aansporing tot haat worden aangetoond. Hiermee stelt België 
zich eindelijk in lijn met diens internationale verplichting op niveau van de Europese Unie en 
de Raad van Europa. Het blijft nu afwachten hoe de Belgische rechtspraak deze nieuwe 
misdrijven zal interpreteren. 
 
 
 
  

                                                        
397 B. STRUYS en M. RABAEY, ‘Ontkennen Rwanda-genocide voortaan strafbaar’, De Morgen, 6 april 2019, 
https://www.demorgen.be/politiek/ontkennen-rwanda-genocide-voortaan-strafbaar~b05221cb/. 
398 EHRM 15 oktober 2015, nr. 27510/08, Perinçek t. Zwitserland. 
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DEEL III. CONCLUSIE 
 
180. De bestraffing van genocideontkenning is en blijft een controversieel gegeven. 
Gedurende de parlementaire debatten kwamen er reeds verscheidene bezwaren naar boven 
tegen de invoering van een verbod op Holocaustontkenning. Symbolische overwegingen 
namen toen echter de bovenhand waardoor op 23 maart 1995 de Belgische Negationismewet 
in het leven werd geroepen. Diezelfde bezwaren lijken vandaag de dag nog steeds in de 
Belgische maatschappij te leven. 
 
181. Zo blijkt uit de media-analyse dat bepaalde critici problemen hebben met de 
bewijsmoeilijkheden die bestaan om de kwade intenties van negationisten aan te tonen.399 
Het Arbitragehof creëerde in 1996 namelijk een vermoeden van bijzonder opzet voor 
negationisten. Dit wordt door bepaalde critici beschouwd als de invoering van een opiniedelict 
in het Belgische strafrecht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hanteert echter 
een gelijkaardig vermoeden voor negationismezaken. Aan de hand van dit vermoeden, 
creëerde het Hof zelfs een uitzonderingsbehandeling waarbij Holocaustontkenners resoluut 
het recht op vrije meningsuiting worden ontnomen. Op basis van het principe van 
rechtsmisbruik worden negationismezaken automatisch onontvankelijk verklaard terwijl 
andere hate speech cases meestal wel een belangenafweging ondergaan onder Artikel 10 
EVRM.   
 
182. Ook blijken er nog steeds bezorgheden te zijn over de verenigbaarheid van een 
negationismeverbod met het recht om te zoeken naar waarheden en om wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten.400 Het EHRM trachtte dit recht echter te vrijwaren door de 
bestraffing van genocideontkenning as such te verbieden. Nationale overheden die de 
ontkenning van een genocide - die niet de Holocaust is - willen verbieden, moeten een vereiste 
van kwaad opzet invoeren. Dit onderscheid met de Holocaust ten aanzien van andere 
genocides doet echter vragen rijzen inzake het gelijkheidsbeginsel. 
 
183. Ten slotte zijn er bedenkingen omtrent het nut en de potentieel negatieve effecten 
van een negationismeverbod in de Belgische samenleving.401 Het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens verklaarde reeds dat de behoefte aan wetgeving omtrent 
genocideontkenning met het verstrijken van de tijd kan verdwijnen.402 Recente studies wezen 
echter op een serieuze stijging van antisemitisme in Europa de voorbije jaren. De sociale 
noodwendigheid die aan de basis lag van de Negationismewet, lijkt op deze manier sterker 
dan ooit aanwezig te zijn.  

                                                        
399 Zie randnr. 67-70. 
400 Zie randnr. 76-78. 
401 Zie randnr. 71-75. 
402 EHRM 15 oktober 2015, nr. 27510/08, Perinçek t. Zwitserland, par. 240. 
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184. Het internationaalrechtelijke landschap is de voorbije jaren zodanig veranderd dat er 
naast symbolische nu ook juridische hindernissen in de weg zijn komen staan voor een 
afschaffing van het negationismeverbod. Het toepassingsgebied van de Belgische 
Negationismewet was eigenlijk al jaren te strikt ten aanzien van de Europese verplichtingen 
die België had. De uitbreiding van de Belgische negationismewetgeving zat er dan ook aan te 
komen. Door de toevoeging van een nieuw Artikel aan de Antiracismewet waardoor nu ook 
andere genocides niet meer betwist mogen worden, lijkt België eindelijk te hebben voldaan 
aan zijn internationale verplichtingen omtrent de materie.  
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