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Council Framework Decision 2008/913/JHA
of 28 November 2008
on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by
means of criminal law
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Articles 29,
31 and 34(2)(b) thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the Opinion of the European Parliament [1],
Whereas:
(1) Racism and xenophobia are direct violations of the principles of liberty,
democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule
of law, principles upon which the European Union is founded and which are
common to the Member States.
(2) The Action Plan of the Council and the Commission on how best to
implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on an area of freedom,
security and justice [2], the Conclusions of the Tampere European Council of
15 and 16 October 1999, the Resolution of the European Parliament of 20
September 2000 on the European Union’s position at the World Conference
Against Racism and the current situation in the Union [3] and the
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on the biannual update of the Scoreboard to review progress on
the creation of an area of "freedom, security and justice" in the European
Union (second half of 2000) call for action in this field. In the Hague
Programme of 4 and 5 November 2004, the Council recalls its firm
commitment to oppose any form of racism, anti-Semitism and xenophobia as
already expressed by the European Council in December 2003.
(3) Council Joint Action 96/443/JHA of 15 July 1996 concerning action to
combat racism and xenophobia [4] should be followed by further legislative
action addressing the need for further approximation of law and regulations
of Member States and for overcoming obstacles for efficient judicial
cooperation which are mainly based on the divergence of legal approaches in
the Member States.
(4) According to the evaluation of Joint Action 96/443/JHA and work carried
out in other international fora, such as the Council of Europe, some difficulties
have still been experienced regarding judicial cooperation and therefore there
is a need for further approximation of Member States’ criminal laws in order
to ensure the effective implementation of comprehensive and clear legislation
to combat racism and xenophobia.

(5) Racism and xenophobia constitute a threat against groups of persons
which are the target of such behaviour. It is necessary to define a common
criminal-law approach in the European Union to this phenomenon in order to
ensure that the same behaviour constitutes an offence in all Member States
and that effective, proportionate and dissuasive penalties are provided for
natural and legal persons having committed or being liable for such offences.
(6) Member States acknowledge that combating racism and xenophobia
requires various kinds of measures in a comprehensive framework and may
not be limited to criminal matters. This Framework Decision is limited to
combating particularly serious forms of racism and xenophobia by means of
criminal law. Since the Member States’ cultural and legal traditions are, to
some extent, different, particularly in this field, full harmonisation of criminal
laws is currently not possible.
(7) In this Framework Decision "descent" should be understood as referring
mainly to persons or groups of persons who descend from persons who could
be identified by certain characteristics (such as race or colour), but not
necessarily all of these characteristics still exist. In spite of that, because of
their descent, such persons or groups of persons may be subject to hatred or
violence.
(8) "Religion" should be understood as broadly referring to persons defined
by reference to their religious convictions or beliefs.
(9) "Hatred" should be understood as referring to hatred based on race,
colour, religion, descent or national or ethnic origin.
(10) This Framework Decision does not prevent a Member State from
adopting provisions in national law which extend Article 1(1)(c) and (d) to
crimes directed against a group of persons defined by other criteria than race,
colour, religion, descent or national or ethnic origin, such as social status or
political convictions.
(11) It should be ensured that investigations and prosecutions of offences
involving racism and xenophobia are not dependent on reports or accusations
made by victims, who are often particularly vulnerable and reluctant to
initiate legal proceedings.
(12) Approximation of criminal law should lead to combating racist and
xenophobic offences more effectively, by promoting a full and effective
judicial cooperation between Member States. The difficulties which may exist
in this field should be taken into account by the Council when reviewing this
Framework Decision with a view to considering whether further steps in this
area are necessary.
(13) Since the objective of this Framework Decision, namely ensuring that
racist and xenophobic offences are sanctioned in all Member States by at
least a minimum level of effective, proportionate and dissuasive criminal
penalties, cannot be sufficiently achieved by the Member States individually,
since such rules have to be common and compatible and since this objective
can therefore be better achieved at the level of the European Union, the
Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as
referred to in Article 2 of the Treaty on European Union and as set out in
Article 5 of the Treaty establishing the European Community. In accordance
with the principle of proportionality, as set out in the latter Article, this

Framework Decision does not go beyond what is necessary in order to
achieve that objective.
(14) This Framework Decision respects the fundamental rights and observes
the principles recognised by Article 6 of the Treaty on European Union and by
the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, in particular Articles 10 and 11 thereof, and reflected
in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and notably
Chapters II and VI thereof.
(15) Considerations relating to freedom of association and freedom of
expression, in particular freedom of the press and freedom of expression in
other media have led in many Member States to procedural guarantees and
to special rules in national law as to the determination or limitation of liability.
(16) Joint Action 96/443/JHA should be repealed since, with the entry into
force of the Treaty of Amsterdam, Council Directive 2000/43/EC of 29 June
2000 implementing the principle of equal treatment between persons
irrespective of racial or ethnic origin [5] and this Framework Decision, it
becomes obsolete,
HAS ADOPTED THIS FRAMEWORK DECISION:
Article 1
Offences concerning racism and xenophobia
1. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that the
following intentional conduct is punishable:
(a) publicly inciting to violence or hatred directed against a group of persons
or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion,
descent or national or ethnic origin;
(b) the commission of an act referred to in point (a) by public dissemination
or distribution of tracts, pictures or other material;
(c) publicly condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide,
crimes against humanity and war crimes as defined in Articles 6, 7 and 8 of
the Statute of the International Criminal Court, directed against a group of
persons or a member of such a group defined by reference to race, colour,
religion, descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out
in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a
member of such a group;
(d) publicly condoning, denying or grossly trivialising the crimes defined in
Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal appended to the
London Agreement of 8 August 1945, directed against a group of persons or
a member of such a group defined by reference to race, colour, religion,
descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out in a
manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a
member of such a group.
2. For the purpose of paragraph 1, Member States may choose to punish only
conduct which is either carried out in a manner likely to disturb public order
or which is threatening, abusive or insulting.
3. For the purpose of paragraph 1, the reference to religion is intended to
cover, at least, conduct which is a pretext for directing acts against a group of
persons or a member of such a group defined by reference to race, colour,
descent, or national or ethnic origin.

4. Any Member State may, on adoption of this Framework Decision or later,
make a statement that it will make punishable the act of denying or grossly
trivialising the crimes referred to in paragraph 1(c) and/or (d) only if the
crimes referred to in these paragraphs have been established by a final
decision of a national court of this Member State and/or an international
court, or by a final decision of an international court only.
Article 2
Instigation, aiding and abetting
1. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that
instigating the conduct referred to in Article 1(1)(c) and (d) is punishable.
2. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that
aiding and abetting in the commission of the conduct referred to in Article 1 is
punishable.
Article 3
Criminal penalties
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the
conduct referred to in Articles 1 and 2 is punishable by effective,
proportionate and dissuasive criminal penalties.
2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the
conduct referred to in Article 1 is punishable by criminal penalties of a
maximum of at least between 1 and 3 years of imprisonment.
Article 4
Racist and xenophobic motivation
For offences other than those referred to in Articles 1 and 2, Member States
shall take the necessary measures to ensure that racist and xenophobic
motivation is considered an aggravating circumstance, or, alternatively that
such motivation may be taken into consideration by the courts in the
determination of the penalties.
Article 5
Liability of legal persons
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a
legal person can be held liable for the conduct referred to in Articles 1 and 2,
committed for its benefit by any person, acting either individually or as part of
an organ of the legal person, who has a leading position within the legal
person, based on:
(a) a power of representation of the legal person;
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
(c) an authority to exercise control within the legal person.
2. Apart from the cases provided for in paragraph 1 of this Article, each
Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal
person can be held liable where the lack of supervision or control by a person
referred to in paragraph 1 of this Article has made possible the commission of
the conduct referred to in Articles 1 and 2 for the benefit of that legal person
by a person under its authority.
3. Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 of this Article shall not
exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators or
accessories in the conduct referred to in Articles 1 and 2.
4. "Legal person" means any entity having such status under the applicable

national law, with the exception of States or other public bodies in the
exercise of State authority and public international organisations.
Article 6
Penalties for legal persons
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a
legal person held liable pursuant to Article 5(1) is punishable by effective,
proportionate and dissuasive penalties, which shall include criminal or noncriminal fines and may include other penalties, such as:
(a) exclusion from entitlement to public benefits or aid;
(b) temporary or permanent disqualification from the practice of commercial
activities;
(c) placing under judicial supervision;
(d) a judicial winding-up order.
2. Member States shall take the necessary measures to ensure that a legal
person held liable pursuant to Article 5(2) is punishable by effective,
proportionate and dissuasive penalties or measures.
Article 7
Constitutional rules and fundamental principles
1. This Framework Decision shall not have the effect of modifying the
obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles,
including freedom of expression and association, as enshrined in Article 6 of
the Treaty on European Union.
2. This Framework Decision shall not have the effect of requiring Member
States to take measures in contradiction to fundamental principles relating to
freedom of association and freedom of expression, in particular freedom of
the press and the freedom of expression in other media as they result from
constitutional traditions or rules governing the rights and responsibilities of,
and the procedural guarantees for, the press or other media where these
rules relate to the determination or limitation of liability.
Article 8
Initiation of investigation or prosecution
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that
investigations into or prosecution of the conduct referred to in Articles 1 and
2 shall not be dependent on a report or an accusation made by a victim of the
conduct, at least in the most serious cases where the conduct has been
committed in its territory.
Article 9
Jurisdiction
1. Each Member State shall take the necessary measures to establish its
jurisdiction with regard to the conduct referred to in Articles 1 and 2 where
the conduct has been committed:
(a) in whole or in part within its territory;
(b) by one of its nationals; or
(c) for the benefit of a legal person that has its head office in the territory of
that Member State.
2. When establishing jurisdiction in accordance with paragraph 1(a), each
Member State shall take the necessary measures to ensure that its jurisdiction
extends to cases where the conduct is committed through an information

system and:
(a) the offender commits the conduct when physically present in its territory,
whether or not the conduct involves material hosted on an information
system in its territory;
(b) the conduct involves material hosted on an information system in its
territory, whether or not the offender commits the conduct when physically
present in its territory.
3. A Member State may decide not to apply, or to apply only in specific cases
or circumstances, the jurisdiction rule set out in paragraphs 1(b) and (c).
Article 10
Implementation and review
1. Member States shall take the necessary measures to comply with the
provisions of this Framework Decision by 28 November 2010.
2. By the same date Member States shall transmit to the General Secretariat
of the Council and to the Commission the text of the provisions transposing
into their national law the obligations imposed on them under this Framework
Decision. On the basis of a report established using this information by the
Council and a written report from the Commission, the Council shall, by 28
November 2013, assess the extent to which Member States have complied
with the provisions of this Framework Decision.
3. Before 28 November 2013, the Council shall review this Framework
Decision. For the preparation of this review, the Council shall ask Member
States whether they have experienced difficulties in judicial cooperation with
regard to the conduct under Article 1(1). In addition, the Council may request
Eurojust to submit a report, on whether differences between national
legislations have resulted in any problems regarding judicial cooperation
between the Member States in this area.
Article 11
Repeal of Joint Action 96/443/JHA
Joint Action 96/443/JHA is hereby repealed.
Article 12
Territorial application
This Framework Decision shall apply to Gibraltar.
Article 13
Entry into force
This Framework Decision shall enter into force on the day of its publication in
the Official Journal of the European Union.
Done at Brussels, 28 November 2008.
For the Council
The President
M. Alliot-Marie
[1] Opinion of 29 November 2007 (not yet published in the Official Journal).
[2] OJ C 19, 23.1.1999, p. 1.
[3] OJ C 146, 17.5.2001, p. 110.
[4] OJ L 185, 24.7.1996, p. 5.
[5] OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.
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betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en
vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op de
artikelen 29 en 31 en artikel 34, lid 2, onder b),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement [1],
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse schending van
de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten
en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, beginselen waarop de
Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten gemeen hebben.
(2) In het actieplan van de Raad en de Commissie waarin wordt aangegeven
hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de
totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
het best kunnen worden uitgevoerd [2], in de conclusies van de Europese
Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, in de resolutie van het
Europees Parlement van 20 september 2000 over het standpunt van de
Europese Unie op de Wereldconferentie tegen racisme en de huidige situatie
in de Unie [3] en in de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van
de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van
"vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie (tweede halfjaar
2000), wordt aangedrongen op maatregelen op dit gebied. In het Haagse
programma van 4 en 5 november 2004 herhaalt de Raad het reeds door de
Europese Raad in december 2003 geuite vaste voornemen om elke vorm van
racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.
(3) Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ van de Raad van 15 juli 1996,
ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat [4], moet worden
aangevuld met wetgeving die voorziet in de behoefte de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten nader op elkaar af te
stemmen en de belemmeringen voor een doeltreffende justitiële
samenwerking, die voornamelijk voortvloeien uit de uiteenlopende
wetgevende benaderingen in de lidstaten, weg te nemen.
(4) Uit de beoordeling van Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ en de
werkzaamheden die zijn verricht binnen andere internationale fora, zoals de
Raad van Europa, blijkt dat zich nog steeds een aantal problemen voordoen

bij de justitiële samenwerking, en dat het strafrecht van de lidstaten dus
verder onderling moet worden afgestemd om te zorgen voor de toepassing
van een duidelijke en alomvattende wetgeving waarmee racisme en
vreemdelingenhaat doeltreffend kunnen worden bestreden.
(5) Racisme en vreemdelingenhaat vormen een bedreiging voor groepen
mensen die het doelwit zijn van dergelijk gedrag. Dit verschijnsel moet door
middel van een gemeenschappelijke strafrechtelijke benadering op EU-niveau
worden aangepakt, zodat dezelfde gedragingen in alle lidstaten strafbaar zijn
en dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties kunnen worden
opgelegd aan natuurlijke personen en rechtspersonen die dergelijke strafbare
feiten hebben gepleegd of daarvoor aansprakelijk zijn.
(6) De lidstaten erkennen dat de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat
diverse soorten maatregelen in een alomvattend kader vereist en niet tot de
strafrechtelijke sfeer mag worden beperkt. Dit kaderbesluit is beperkt tot de
bestrijding van bijzonder ernstige vormen van racisme en vreemdelingenhaat
door middel van het strafrecht. Aangezien de culturele en juridische tradities
van de lidstaten tot op zekere hoogte verschillend zijn, met name op dit
gebied, is een volledige harmonisatie van het strafrecht ter zake vooralsnog
niet mogelijk.
(7) In dit kaderbesluit wordt met "afstamming" vooral gedoeld op personen of
groepen van personen die afstammen van personen met bepaalde typische
kenmerken (zoals ras of huidskleur), waarbij echter niet al deze kenmerken
meer hoeven te bestaan. Dergelijke personen of groepen van personen
kunnen desondanks vanwege hun afstamming het slachtoffer worden van
haat of geweld.
(8) Met "godsdienst" wordt in het algemeen gedoeld op personen die worden
gedefinieerd op basis van hun godsdienstige overtuiging of geloof.
(9) Met "haat" wordt bedoeld haat, ingegeven door ras, huidskleur,
godsdienst, afstamming of nationale of etnische afkomst.
(10) Dit kaderbesluit belet een lidstaat niet om nationale wetsbepalingen aan
te nemen waarbij artikel 1, lid 1, onder c) en d), wordt uitgebreid tot
misdaden jegens een groep personen die op basis van andere criteria dan
ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etnische
afkomst wordt gedefinieerd, zoals maatschappelijke status of politieke
overtuigingen.
(11) Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en vervolgen van
delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat niet afhangt
van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder
kwetsbaar is en ervoor terugschrikt om een gerechtelijke procedure in te
stellen.
(12) De onderlinge afstemming van het strafrecht moet leiden tot een
efficiëntere bestrijding van door racisme en vreemdelingenhaat ingegeven
delicten, door het bevorderen van een volledige en effectieve justitiële
samenwerking tussen de lidstaten. De moeilijkheden die zich op dit gebied
kunnen voordoen, moeten door de Raad bij de toetsing van dit kaderbesluit in
aanmerking worden genomen teneinde na te gaan of verdere stappen op dit
gebied noodzakelijk zijn.
(13) Omdat het streven door racisme en vreemdelingenhaat ingegeven

delicten in alle lidstaten te bestraffen met doeltreffende, evenredige en
afschrikkende straffen die aan minimale voorwaarden voldoen, niet in
voldoende mate door de lidstaten afzonderlijk kan worden verwezenlijkt, daar
de regels gemeenschappelijk en met elkaar verenigbaar moeten zijn, en
omdat deze doelstelling beter op het niveau van de Europese Unie kan
worden verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen nemen, overeenkomstig het
in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde en in
artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
omschreven subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het eveneens in artikel 5
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap omschreven
evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze
doelstellingen te verwezenlijken.
(14) In dit kaderbesluit worden de grondrechten in acht genomen en de
beginselen nageleefd die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens, met name in de artikelen 10 en 11, en in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in de
hoofdstukken II en VI.
(15) Overwegingen die verband houden met de vrijheid van vereniging en
van meningsuiting, met name de vrijheid van drukpers en de vrijheid van
meningsuiting in andere media hebben in vele lidstaten geleid tot procedurele
waarborgen en bijzondere regelgeving in het nationale recht inzake het
bepalen of beperken van aansprakelijkheid.
(16) Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ moet worden ingetrokken
omdat het met de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam, van Richtlijn
2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische
afstamming [5], en van dit kaderbesluit, achterhaald is,
HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
Delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld:
a) het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen,
of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst,
afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd;
b) het begaan van een onder a) bedoelde gedraging door het publiekelijk
verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal;
c) het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van
genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de zin van
de artikelen 6, 7 en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof, gericht
tegen 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 indien de gedraging 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;
d) het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van
de in artikel 6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal,

gehecht aan het Verdrag van Londen van 8 augustus 1945 omschreven
misdrijven, gericht tegen 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, indien de gedraging 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.
2. Voor de uitvoering van lid 1 kunnen de lidstaten ervoor kiezen enkel
gedragingen te bestraffen die van dien aard zijn dat zij de openbare orde
dreigen te verstoren of die bedreigend, kwetsend of beledigend zijn.
3. Voor de toepassing van lid 1 wordt met de verwijzing naar godsdienst
beoogd ten minste die gedragingen te bestrijken welke als voorwendsel
dienen voor handelingen tegen een groep personen, of een lid van die groep,
die op basis van ras, huidskleur, afstamming dan wel nationale of etnische
afkomst wordt gedefinieerd.
4. Elke lidstaat kan bij of na de vaststelling van het kaderbesluit een
verklaring afleggen dat hij het ontkennen of verregaand bagatelliseren van de
in lid 1, onder c) en/of d), bedoelde misdrijven alleen strafbaar zal stellen
indien de in deze leden bedoelde misdrijven het voorwerp zijn van een
eindbeslissing van een nationaal gerecht van die lidstaat en/of van een
internationaal gerecht, dan wel een eindbeslissing van een internationaal
gerecht.
Artikel 2
Medeplichtigheid en aanzetting
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
aanzetting tot de in artikel 1, lid 1, onder c) en d), bedoelde gedragingen
strafbaar wordt gesteld.
2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
medeplichtigheid aan de in artikel 1 bedoelde gedragingen strafbaar wordt
gesteld.
Artikel 3
Strafrechtelijke sancties
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen kunnen worden bestraft met
doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties.
2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
artikel 1 bedoelde gedragingen strafbaar worden gesteld met een maximum
van ten minste één tot drie jaar gevangenisstraf.
Artikel 4
Racistische en xenofobe motieven
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
racistische en xenofobe motieven voor andere dan in de artikelen 1 en 2
bedoelde delicten als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd,
dan wel dat die motieven door de rechter in aanmerking kunnen worden
genomen bij de bepaling van de strafmaat.
Artikel 5
Aansprakelijkheid van rechtspersonen
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld voor de in de artikelen 1 en

2 bedoelde, tot hun voordeel strekkende gedragingen van personen die, als
individu dan wel als lid van een orgaan van de rechtspersoon, in de
rechtspersoon een leidende positie bekleden, op grond van:
a) een bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen,
b) een bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen, of
c) een bevoegdheid om binnen de rechtspersoon controle uit te oefenen.
2. Naast de door lid 1 bestreken gevallen nemen de lidstaten de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan
worden gesteld wanneer er, als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige
controle door een in lid 1 bedoelde persoon, gelegenheid is gegeven voor de
in de artikelen 1 en 2 bedoelde, tot het voordeel van de rechtspersoon
strekkende gedragingen van een persoon die onder diens gezag staat.
3. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon op grond van de leden 1 en 2
sluit strafvervolging van natuurlijke personen die als dader of medeplichtige
betrokken zijn bij de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen niet uit.
4. Onder "rechtspersoon" wordt verstaan iedere entiteit die deze
hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met
uitzondering van staten of andere publiekrechtelijke lichamen in de
uitoefening van het openbaar gezag en publiekrechtelijke internationale
organisaties.
Artikel 6
Sancties voor rechtspersonen
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 1, aansprakelijk is gesteld, kan
worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, die
al dan niet strafrechtelijke geldboetes omvatten en andere sancties kunnen
omvatten, zoals:
a) uitsluiting van toelagen of steun van de overheid;
b) tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële
activiteiten;
c) plaatsing onder toezicht van de rechter;
d) rechterlijk bevel tot ontbinding.
2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 2, aansprakelijk is gesteld, kan
worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties of
maatregelen.
Artikel 7
Grondwettelijke bepalingen en fundamentele beginselen
1. Dit kaderbesluit heeft niet tot gevolg dat de verplichting tot eerbiediging
van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, waaronder
vrijheid van meningsuiting en van vereniging, zoals neergelegd in artikel 6
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.
2. Met dit kaderbesluit wordt van de lidstaten niet verlangd dat zij
maatregelen nemen die in tegenspraak zijn met fundamentele beginselen
betreffende de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting, in
het bijzonder de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in
andere media zoals die voortvloeien uit constitutionele tradities, of met
bepalingen betreffende de rechten en verantwoordelijkheden van, en de

procedurele waarborgen voor, de pers en andere media, indien die
bepalingen betrekking hebben op het vaststellen of beperken van
aansprakelijkheid.
Artikel 8
Instellen van onderzoek of vervolging
Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het
instellen van onderzoek naar of vervolging wegens de in de artikelen 1 en 2
bedoelde gedragingen, ten minste in de ernstigste gevallen, indien de
gedraging op zijn grondgebied is begaan, niet afhankelijk is van aangifte of
beschuldiging door het slachtoffer van de gedraging.
Artikel 9
Rechtsmacht
1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht te vestigen
ten aanzien van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen, indien deze:
a) geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied zijn begaan;
b) door een van zijn onderdanen zijn begaan, of
c) tot voordeel strekken van een rechtspersoon met hoofdkantoor op het
grondgebied van die lidstaat.
2. Bij het vestigen van zijn rechtsmacht overeenkomstig lid 1, onder a),
neemt elke lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn
rechtsmacht zich uitstrekt tot gevallen waarin de gedraging via een
informatiesysteem is begaan en:
a) de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op het grondgebied
van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij de gedraging materiaal wordt gebruikt
dat via een informatiesysteem op dat grondgebied wordt aangeboden;
b) bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem
op zijn grondgebied wordt aangeboden, ongeacht of de dader de gedraging
begaat terwijl hij zich fysiek op dat grondgebied bevindt.
3. Elke lidstaat kan besluiten de in lid 1, onder b) en c), beschreven regels
inzake de rechtsmacht niet of slechts in specifieke gevallen of
omstandigheden toe te passen.
Artikel 10
Uitvoering en toetsing
1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 28 november
2010 aan de bepalingen van dit kaderbesluit te voldoen.
2. Vóór die datum delen de lidstaten het secretariaat-generaal van de Raad
en de Commissie de tekst mee van de bepalingen waarmee zij hun
verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationale recht
omzetten. De Raad gaat op basis van een verslag dat door de Raad aan de
hand van deze gegevens is opgesteld, en van een schriftelijk verslag van de
Commissie, ten laatste op 28 november 2013 na in hoeverre de lidstaten de
bepalingen van dit kaderbesluit naleven.
3. Uiterlijk op 28 november 2013 toetst de Raad dit kaderbesluit. Voor de
voorbereiding van deze toetsing vraagt de Raad de lidstaten of zij
moeilijkheden hebben ondervonden op het gebied van de justitiële
samenwerking met betrekking tot de in artikel 1, lid 1, bedoelde gedragingen.
Voorts kan de Raad Eurojust verzoeken een verslag in te dienen over de
vraag of de verschillen tussen de nationale wetgevingen problemen hebben

opgeleverd ten aanzien van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten op
dit gebied.
Artikel 11
Intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ
Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ wordt ingetrokken.
Artikel 12
Territoriale toepassing
Dit kaderbesluit is van toepassing op Gibraltar.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 28 november 2008.
Voor de Raad
De voorzitster
M. Alliot-Marie
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