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Op 22 april 2016 diende het lid van de Tweede Kamer Ver-
hoeven (D66) een initiatiefvoorstel in waarin werd voor-
gesteld de bijzondere bepalingen aangaande majesteits-
schennis en de belediging van bevriende staatshoofden te 
doen vervallen.1 Naar aanleiding van het advies van de 
Afdeling advisering van de Raad van State en tijdens de 
behandeling in de Tweede Kamer werden verschillende 
wijzigingen in het voorstel aangebracht. Op 19 maart 
2019 is het voorstel door de Eerste Kamer aanvaard en 
vervolgens bekrachtigd.2 De wet zal per 1 januari 2020 in 
werking treden (Stb. 2019, 187). 

In deze bijdrage zullen we de inhoud van de wet uitlich-
ten. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de belang-
rijkste discussiepunten tijdens de parlementaire behan-
deling en de wijzigingen die als gevolg daarvan in het 
voorstel zijn aangebracht. We doen dit alles door – na een 
korte beschrijving van de aanloop naar het initiatiefwets-
voorstel – achtereenvolgens in te gaan op de strafbaarstel-
ling van belediging van de Koning (‘majesteitsschennis’), 
de strafbaarstelling van belediging van een buitenlands 
staatshoofd en de strafbaarstelling van belediging van 
ambtenaren. Want ook bij dit laatstgenoemde onderwerp, 
dat niet in de titel van het voorstel wordt genoemd, treden 
wijzigingen op. 

1 Aanloop naar het initiatiefwetsvoorstel
In de memorie van toelichting bij het initiatiefvoorstel 
pleit het lid Verhoeven voor een deregulering – het ophef-
fen van strafbaarstellingen – als die strafbaarstellingen de 
vrijheid van meningsuiting van burgers te veel of onnodig 
beperken. Hij vindt daartoe onder andere redenen in de 
gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en in het recht 
op de vrijheid van meningsuiting zoals dat is neergelegd 
in onder meer artikel 10 EVRM.3 In onze moderne maat-
schappij moet eenieder vrij en onbevangen deel kunnen 
nemen aan het publieke debat, dat steeds vaker ook op 
laagdrempelige wijze via het internet en social media 
plaatsvindt. De aparte strafbaarstelling van majesteits-
schennis (belediging van de Koning, strafbaar gesteld in 
art. 111-113 Sr) en de aparte strafbaarstelling van de be-
lediging van een buitenlands staatshoofd (art. 118-119 Sr) 
steken in dat verband volgens de initiatiefnemer negatief 
af. Deze misdrijven kennen een delictsomschrijving die 
afwijkt van de overige uitingsdelicten, zoals belediging en 
smaad (art. 266 en 261 Sr). Zij kennen vooral ook een veel 
hoger wettelijk strafmaximum. Tot slot speelt het punt van 
de subsidiariteit: de belediging van de Koning en de bele-
diging van een buitenlands staatshoofd vallen beide ook 
onder de ‘normale’ strafbaarstelling van belediging.4
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Over het misdrijf majesteitsschennis werd in 2015 in de 
media en in de Tweede Kamer veel gediscussieerd naar 
aanleiding van de vervolging van een ‘anti-Zwarte Piet’-
activist die tijdens een betoging een belediging aan het 
adres van de Koning had geuit. Het Openbaar Ministerie 
seponeerde die zaak korte tijd later. Kamerleden wezen 
op het afwijkende karakter van de strafbepaling inzake 
majesteitsschennis en vroegen zich af of die ‘nog wel van 
deze tijd’ was.5 Uit de antwoorden van de toenmalige mi-
nister van Veiligheid en Justitie op Kamervragen bleek dat 
er ongeveer eenmaal per jaar iemand werd vervolgd voor 
het misdrijf majesteitsschennis.6 Het kabinet maakte geen 
aanstalten tot heroverweging van de strafbaarstelling.

De aparte strafbaarstelling van de belediging van een 
buitenlands staatshoofd was voorafgaand aan het initia-
tiefwetsvoorstel ook al voorwerp van discussie geweest. 
Kamerleden stelden vragen over die strafbaarstelling 
in ons Wetboek van Strafrecht naar aanleiding van de 
vervolging in Duitsland, begin 2016, van een komiek die de 
Turkse president zou hebben beledigd.7 Ook die zaak was 
overigens snel van de baan. In de beschouwing die de toen-
malige minister van Veiligheid en Justitie gaf naar aanlei-
ding van vragen van de Tweede Kamer, bleek dat ook het 
kabinet niet overtuigd was van de toegevoegde waarde van 
de aparte strafbaarstelling van de belediging van een bui-
tenlands staatshoofd. Anders dan het misdrijf majesteits-
schennis werd die strafbaarstelling in de praktijk al lang 
niet meer gebruikt. Wat betreft eventuele wetswijziging gaf 
het kabinet aan een initiatief vanuit de Kamer niet te wil-
len doorkruisen.8 Het lid van de Tweede Kamer Verhoeven 
had toen namelijk al aangekondigd ook de strafbaarstel-
ling van de belediging van een buitenlands staatshoofd te 
zullen opnemen in zijn initiatiefvoorstel tot afschaffing van 
de strafbaarstelling van majesteitsschennis.9

2 Belediging van de Koning: majesteitsschennis
De initiatiefwet ziet primair op het laten vervallen van de 
bijzondere bepalingen over de belediging van de Koning, 
diens echtgenoot, de vermoedelijke troonopvolger, diens 
echtgenoot en de Regent. Vooral dit onderdeel van het 
voorstel leidde tot veel discussie. Tijdens de parlemen-
taire behandeling werden nog verschillende wijzigingen 
aangebracht.

Op dit moment is belediging van de Koning, diens 
echtgenoot, de vermoedelijke troonopvolger, diens echtge-
noot en de Regent (hierna: majesteitsschennis), strafbaar 
gesteld op grond van de artikelen 111-113 en 114, tweede 
lid, Sr. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat 
het begrip ‘belediging’ moet worden verklaard uit Boek II, 
Titel XVI Sr (Belediging) (hierna: Titel XVI). Dat betekent 

dat in ieder geval aan de eisen van artikel 266 Sr moet 
zijn voldaan.10 De strafuitsluitingsgrond, opgenomen in 
artikel 266, tweede lid, Sr (‘Niet als eenvoudige belediging 
strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel 
te geven over de behartiging van openbare belangen, 
en die er niet op zijn gericht ook in een ander opzicht of 
zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit’) is 
blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad evenwel niet 
van toepassing op de misdrijven opgenomen in de arti-
kelen 111 en 112 Sr.11 Voor belediging van de Koning en 
diens verwanten geldt op grond van artikelen 111 en 112 
Sr een aanzienlijk hoger wettelijke strafmaximum (vijf 
respectievelijk vier jaar) dan het wettelijke strafmaximum 
dat op de artikelen 261, 262 en 266 Sr is gesteld (maxi-
maal zes maanden gevangenisstraf, maximaal twee jaar 
gevangenisstraf, respectievelijk maximaal drie maanden 
gevangenisstraf). 

De initiatiefwet laat de bijzondere bepalingen betref-
fende majesteitsschennis vervallen. Dit betekent niet 
dat belediging van de Koning en diens verwanten in het 
vervolg helemaal niet meer strafbaar is. Belediging van 
deze personen blijft strafbaar op grond van Titel XVI. Toch 
is het komen te vervallen van de bijzondere bepalingen 
betreffende majesteitsschennis niet zonder gevolgen. 

Hiervoor werd al een aantal verschillen genoemd tussen 
de bijzondere bepalingen betreffende majesteitsschen-
nis en de beledigingsdelicten in Titel XVI, te weten de 
strafmaat en het van toepassing zijn van een strafuitslui-
tingsgrond. 

De aanzienlijk hogere strafmaat die geldt voor bele-
diging van de Koning – terwijl in de praktijk straffen 
worden opgelegd die niet in de buurt komen van de maxi-
mumstraf12 – en de afwezigheid van een strafuitsluitings-
grond in gevallen waarin sprake is van behartigen van het 
algemeen belang, werden door de initiatiefnemer genoemd 
als belangrijke redenen om de bijzondere bepalingen over 
majesteitsschennis af te schaffen.13 

Over het algemeen bestond steun in zowel de Tweede 
Kamer als de Eerste Kamer voor een verlaging van de 
strafmaat en het van toepassing verklaren van de strafuit-
sluitingsgrond. Wel waren er vragen: bijvoorbeeld waarom 
de initiatiefnemer er niet voor had gekozen de bijzondere 
bepalingen te behouden en daarin enkele wijzigingen – 
zoals aanpassing van de strafmaat en toevoeging van de 
strafuitsluitingsgrond – aan te brengen. Daarbij werd door 
verschillende woordvoerders benadrukt dat de meerwaarde 
van de bijzondere bepalingen is dat zij niet alleen de be-
scherming van het individu tegen aantasting van zijn waar-
digheid tot doel hebben, maar ook de bescherming van de 
staatsrechtelijke positie van de Koning en de Koninklijke 
waardigheid.14 De discussie hierover leidde niet tot hand-
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having van de bijzondere bepalingen over de belediging 
van de Koning, maar wel tot het opnemen van de Koning 
en diens verwanten in artikel 267 (nieuw) Sr, waardoor de 
strafmaxima gesteld op de delicten in Titel XVI bij beledi-
ging van de Koning en diens verwanten met een derde kun-
nen worden verhoogd.15 Zo werd voorkomen dat de Koning 
minder bescherming zou worden geboden dan ambtenaren, 
voor wie eveneens (ook naar huidig recht) geldt dat sprake 
is van een strafverzwaring met een derde wanneer de bele-
diging aan hen aangedaan wordt gedurende of ter zake van 
de rechtmatige uitoefening van hun bediening.16 

Een ander gevolg van het schrappen van de bijzondere 
bepalingen over majesteitsschennis betreft het ‘klacht-
vereiste’. Op grond van de artikelen 111-113 Sr kan 
belediging van de Koning ook worden vervolgd zonder 
klacht van de Koning. Dit is een belangrijk verschil ten 
opzichte van het misdrijf eenvoudige belediging (art. 266 
Sr juncto art. 269 Sr). Dit zou betekenen dat de Koning 
en diens verwanten als gevolg van het initiatiefvoorstel 
voortaan zelf een klacht zouden moeten indienen wanneer 
zij beledigd worden. Hiertegen bestonden bij veel fracties 
in de Tweede Kamer bezwaren. Ook de Afdeling advi-
sering van de Raad van State had zich hierover eerder 
kritisch uitgelaten. Dat de Koning in het vervolg zelf zou 
moeten klagen over een belediging zou niet verenigbaar 
zijn met de neutrale positie van de Koning in de Neder-
landse constitutionele monarchie, noch met de Koninklijke 
waardigheid.17 Dit leidde uiteindelijk ertoe dat voor de 
Koning en diens aanverwanten bij nota van wijziging toch 
een uitzondering op het klachtvereiste werd opgenomen in 
artikel 269 (nieuw) Sr.18 

Concluderend doet de initiatiefwet de bijzondere bepa-
lingen over majesteitsschennis vervallen. Belediging van 
de Koning en diens verwanten blijft echter strafbaar op 
grond van de algemene strafbaarstellingen van beledi-
ging die zijn opgenomen in Titel XVI. Daarmee wordt de 
strafuitsluitingsgrond die is opgenomen in artikel 266, 
tweede lid, Sr van toepassing op belediging van de Koning 
en diens verwanten. Eveneens wordt daarmee de maxi-
male straf waarmee belediging van de Koning is bedreigd 
aanzienlijk verlaagd. Tegelijkertijd blijft er aandacht voor 
de bijzondere positie van de Koning en diens naasten. 
Wanneer sprake is van belediging van de Koning of diens 
verwanten geldt een strafverzwaring ten opzichte van 
de beledigingsdelicten opgenomen in Titel XVI (art. 267, 
onder 1° (nieuw), Sr). Het klachtvereiste zal in de nieuwe 
situatie niet gelden (art. 269, tweede lid (nieuw), Sr).

3 Belediging van een buitenlands staatshoofd
Zoals hiervoor is beschreven, was er kort voor de in-
diening van het initiatiefvoorstel veel aandacht voor 
de belediging van buitenlandse staatshoofden. De be-
lediging van hoofden of leden van de regering van een 

bevriende staat en diplomatieke vertegenwoordigers is 
op dit moment strafbaar gesteld in de artikelen 118 en 
119 Sr. Deze bijzondere bepalingen gelden op grond van 
artikel 118 slechts voor zover het staatshoofd of het lid 
van de regering in Nederland verblijft op het moment dat 
de belediging hem wordt aangedaan. In andere gevallen 
geldt naar huidig recht reeds, dat moet worden terugge-
vallen op de beledigingsdelicten uit Titel XVI. Ook daarin 
bestaat echter een bijzondere regeling voor staatshoofden: 
bij belediging van een buitenlands staatshoofd geldt een 
strafverzwaring ten opzichte van de beledigingsdelicten 
(art. 267, onder 3° (huidig), Sr). Het buitenlandse staats-
hoofd dat niet in Nederland verblijft is echter, anders 
dan het staatshoofd dat wel in Nederland verblijft, naar 
huidig recht niet uitgezonderd van het klachtvereiste 
(art. 269 (huidig) Sr). Klachten kunnen langs diploma-
tieke weg worden ingediend (art. 166a van het Wetboek 
van Strafvordering).

In de initiatiefwet vervallen de artikelen 118 en 119 Sr. 
Daarmee moet bij de belediging van hoofden of leden van 
de regering van een bevriende staat en diplomatieke ver-
tegenwoordigers, ook wanneer zij in Nederland verblijven, 
worden teruggevallen op de beledigingsdelicten opgeno-
men in Titel XVI.

Ten aanzien van dit onderdeel van het initiatiefvoorstel 
bestonden in het bijzonder vragen over in hoeverre er 
 internationaalrechtelijke verplichtingen bestonden om 
buitenlandse staatshoofden tegen belediging te bescher-
men en in hoeverre de uitzondering op het klachtver-
eiste voor buitenlandse staatshoofden die in Nederland 
verblijven zou moeten blijven gelden. Ten aanzien van 
de internationaalrechtelijke verplichtingen verwees de 
initia tiefnemer naar de commissie-Langemeijer en de 
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke uit-
spraken, die al in de jaren 70 van de vorige eeuw tot de 
conclusie waren gekomen 

‘dat het landen vrijstaat wel of geen speciale voorziening te treffen voor de straf-
rechtelijke bescherming van de eer en goede naam van hoofden van bevriende 
staten, zolang de bescherming van de eer en goede naam in het algemeen in 
de rechtsorde van het land, zowel uit oogpunt van de geldende normen als uit 
dat van haar praktische handhaving, aan internationaal algemeen aanvaarde 
standaarden voldoet’.19 

Anders dan voor de Koning en zijn naasten, is voor buiten-
landse staatshoofden, leden van de regering en vertegen-
woordigers van een bevriende staat in de initiatiefwet 
geen uitzondering op het klachtvereiste geformuleerd. Dat 
betekent dat de huidige uitzondering op het klachtvereiste 
voor in Nederland verblijvende buitenlandse staatshoof-
den en leden van de regering, evenals voor vertegenwoor-
digers van een bevriende staat, vervalt. Volgens de initia-
tiefnemer bestaat voor deze uitzondering namelijk geen 
volkenrechtelijke verplichting. Artikel 166a van het Wet-
boek van Strafvordering – dat gehandhaafd blijft – maakt 
het bovendien mogelijk om een klacht langs diplomatieke 
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weg in te dienen. Dezelfde weg moet dus bewandeld wor-
den, ongeacht of het buitenlands staatshoofd ten tijde van 
de belediging wel of niet in Nederland verblijft.20 

Verder komt door de initiatiefwet de bestaande straf-
verzwaring opgenomen in artikel 267 Sr – voor gevallen 
waarin sprake is van een buitenlands staatshoofd dat niet 
in Nederland verblijft – te vervallen. Zoals in de vol-
gende paragraaf nog wordt beschreven, was er tijdens de 
behandeling van het initiatiefvoorstel veel discussie over 
in welke gevallen een strafverzwaring zou moeten gelden, 
maar ten aanzien van het buitenlandse staatshoofd leidde 
deze discussie niet tot wijziging van de initiatiefwet op dit 
punt.

Het voorgaande betekent dat met de inwerkingtreding 
van de initiatiefwet de bijzondere bepalingen voor de 
belediging van buitenlandse staatshoofden, leden van 
de regering en diplomatieke vertegenwoordigers komen 
te vervallen. Belediging van voornoemde personen blijft 
strafbaar op grond van de beledigingsdelicten opgenomen 
in Titel XVI. Daarmee is het bestaande onderscheid in 
bescherming tussen belediging van staatshoofden en re-
geringsleden wanneer zij in Nederland verblijven en wan-
neer zij niet in Nederland verblijven komen te vervallen. 
Dit betekent dat het klachtvereiste in alle gevallen van 
toepassing is (art. 269 (nieuw) Sr), ook ten aanzien van 
vertegenwoordigers van een bevriende staat, evenals de 
strafuitsluitingsgrond opgenomen in artikel 266, tweede 
lid, Sr. Buitenlandse staatshoofden en leden van de rege-
ring zijn, net als vertegenwoordigers van een bevriende 
staat, niet opgenomen in artikel 267 (nieuw) Sr. Er geldt 
dus geen strafverzwaring.

4 Belediging van ambtenaren
In het huidige artikel 267 Sr is bepaald dat de op de 
beledigingsdelicten gestelde gevangenisstraf in een aantal 
daar opgesomde gevallen met een derde kan worden 
verhoogd. Op dit moment gaat het om gevallen waarin 
de belediging is aangedaan aan: het openbaar gezag, een 
openbaar lichaam of een openbare instelling (sub 1°), een 
ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige 
uitoefening van zijn bediening (sub 2°) (hierna: ambtenaar 
in functie) of het hoofd of een lid van de regering van een 
bevriende staat (sub 3°). Op grond van het huidige artikel 
269 Sr geldt voor de openbare lichamen en de ambtenaren 
in functie, evenmin als het geval is bij de Koning en zijn 
aanverwanten of thans het geval is bij in Nederland ver-
blijvende staatshoofden, een klachtvereiste. Bij belediging 
van deze ‘personen’ kan dus worden overgegaan tot vervol-
ging, zonder een klacht van de beledigde.

In de oorspronkelijke versie van het initiatiefvoorstel 
werd voorgesteld de reikwijdte van het artikel te beperken 
tot ambtenaren in functie (het huidige art. 267 sub 2° Sr). 
Daarbij werden bovendien de in artikel 1, eerste lid, van 
de Ambtenarenwet genoemde ambtenaren (met uitzon-
dering van militairen) en leden van algemeen vertegen-
woordigende organen uitgezonderd.21 Dit betekende dat 
bij belediging van bestuurders, volksvertegenwoordigers 
en rechters in de toekomst geen strafverzwaring meer zou 
gelden. In haar advies wees de Afdeling advisering van de 
Raad van State erop dat uit rechtspraak van het EHRM 
blijkt dat rechters een bijzondere positie hebben, die bij-
zondere strafrechtelijke bescherming kan rechtvaardigen. 
Naar aanleiding hiervan werden door de initiatiefnemer 
de rechters weer toegevoegd aan artikel 267 Sr.22 

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer werd 
de werkingssfeer van artikel 267 Sr bij nota van wijziging 
vervolgens uitgebreid tot de Nationale ombudsman en 
de substituut ombudsmannen, omdat ‘hun positie in de 
context van het wetsvoorstel vergelijkbaar is met die van 
rechters’.23 

In een volgende wijziging van het initiatiefvoorstel werd 
– vanwege bezwaren die daartegen inmiddels vanuit de 
Tweede Kamer waren geuit – het onderscheid dat tussen 
verschillende ambtenaren werd gemaakt, opgeheven. Alle 
ambtenaren werden onder de reikwijdte van artikel 267 
en 269 gebracht, met uitzondering van volksvertegenwoor-
digers.24 De reden die de initiatiefnemer voor deze laatste 
uitzondering aandroeg was dat volksvertegenwoordigers 
publieke figuren zijn die goed in staat zijn om zelf te 
beslissen hoe zij hun reputatie willen beschermen en die 
bij uitstek in staat zijn om zich goed te verdedigen. Om die 
reden zou een klachtvereiste geen bezwaar zijn.25 Ten aan-
zien van de hogere strafmaat merkte de initiatief nemer 
op dat het niet zo zou moeten zijn dat in een discussie 
tussen een kiezer en een politicus een ongelijk speelveld 
zou ontstaan, doordat een belediging van de politicus door 
de kiezer zwaarder zou kunnen worden bestraft dan de 
belediging van de kiezer door de politicus. 

‘Exact dezelfde belediging over en weer zou niet moeten leiden tot een maxi-
mumstraf van drie maanden voor de een en van vier maanden voor de ander. Dat 
zou een signaal geven dat wij ons onttrekken aan het maatschappelijk debat, 
waarvoor wij gekozen zijn.’26 

In de Tweede Kamer was de discussie hiermee nog niet 
afgelopen. Er werd door Kamerleden op gewezen dat het 
bij volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld ook kan gaan 
om gemeenteraadsleden, die anders dan Kamerleden geen 
beroepspolitici zijn en die geen permanente ondersteuning 
genieten.27 Uiteindelijk werden volksvertegenwoordigers 
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uitgezonderd in artikel 267 (nieuw) Sr: er geldt dus geen 
strafverzwaring bij belediging van volksvertegenwoor-
digers. Maar zij werden wel toegevoegd aan artikel 269 
(nieuw) Sr, waardoor bij belediging geen klachtvereiste 
geldt.28 

Het aanvankelijke initiatiefvoorstel voorzag ook in 
het vervallen van de strafverzwaring en de uitzondering 
op het klachtvereiste bij belediging aangedaan aan ‘het 
openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare 
instelling’. De termen ‘openbaar gezag’ en ‘openbare instel-
ling’ waren naar het oordeel van de initiatiefnemer te 
onduidelijk en abstract. Ook zou de strafverzwaring hier 
een te grote inbreuk vormen op de vrijheid van menings-
uiting. Om deze reden moest evenmin worden voorzien 
in een strafverzwaring bij de belediging van rechtsper-
sonen (‘openbaar lichaam’).29 Uiteindelijk werd alleen de 
term ‘openbaar gezag’ verwijderd uit dit onderdeel van 
de artikelen 267 en 269 Sr. De strafverzwaring en uitzon-
dering op het klachtvereiste voor een ‘openbaar lichaam’ 
en ‘openbare instelling’ werden behouden, omdat moest 
worden voorkomen dat strafbaarheid kon worden ontlopen 
door de belediging niet te richten tegen een politieagent 
of brandweerman, maar door de generieke term ‘politie’ of 
‘brandweer’ te gebruiken.30 

Samenvattend leiden de verschillende wijzigingen die 
in het initiatiefvoorstel zijn aangebracht, ertoe dat per 
1 januari 2020 de strafmaat voor de beledigingsdelicten 
met een derde kan worden verhoogd indien zij is aange-
daan aan: 1. de Koning en diens verwanten, 2. een ambte-

naar in functie, met uitzondering van volksvertegenwoor-
digers of 3. aan een openbaar lichaam of een openbare 
instelling (267 (nieuw) Sr). Voornoemde personen zijn 
uitgezonderd van het klachtvereiste (art. 269, tweede lid, 
(nieuw) Sr). Belediging aangedaan aan volksvertegen-
woordigers leidt weliswaar niet tot een verhoging van de 
maximumstraf met een derde, maar kan wel zonder een 
klacht van de beledigde worden vervolgd (art. 269, derde 
lid, Sr). 

5 Slot
Na de initiatiefwet tot afschaffing van de strafbaarstel-
ling van godslastering31 (van de leden De Wit en Schouw), 
vormt de in deze bijdrage besproken initiatiefwet een 
tweede succesvolle initiatiefwet tot wijziging van de 
strafbaarstelling van uitingsdelicten. Op het moment 
zijn bij de Tweede Kamer nog andere initiatiefvoorstellen 
aanhangig tot wijziging van de uitingsdelicten, waaronder 
het initiatiefvoorstel tot strafbaarstelling van ontken-
ning van volkerenmoord (van het lid Voordewind)32 en het 
initiatiefvoorstel tot strafbaarstelling van verheerlijking 
van terrorisme (van het lid Van Toorenburg)33. De regering 
heeft op haar beurt in het wetsvoorstel herwaardering 
strafbaarstelling actuele delictsvormen34 voorgesteld de 
strafmaat van artikel 137d Sr te verdubbelen. De discus-
sie over de vraag in welke gevallen en op welke wijze in de 
strafwet grenzen moeten worden gesteld aan de vrijheid 
van meningsuiting, gaat de komende tijd dus voort.<

28 Kamerstukken II 2017/18 34456, 20.
29 Kamerstukken II 2016/17, 34456, 6 (aangepaste 

memorie van toelichting), p. 11; Kamerstukken II 
2017/18, 34456, 15 (tweede nota van wijziging), 

p. 3.
30 Kamerstukken II 2017/18, 34456, 20, p. 2.
31 Stb. 2014, 39.
32 Kamerstukken 30579.

33 Kamerstukken 34466.
34 Kamerstukken 35080.


