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De Bijzondere Commissie voor nevenstaande wetsontwerpen 
is, na kennis genomen te hebben van de memories van ant-
woord op de voorlopige verslagen hieromtrent, van oordeel, 
dat door deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging 
over de voorstellen genoegzaam is voorbereid. 
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MEMORIE VAN ANTWOORD 
(Ingezonden bij brief van 17 oktober 1969) 

Nr. 6 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zittingen 1967-1968 en 1968-1969) 

Algemeen 
Het verheugt de ondergetekenden dat een groot aantal leden 

van de bijzondere commissie, die omtrent het onderhavige 
wetsontwerp verslag uitbracht, zijn instemming met het wets-
voorstel kon betuigen. 

Zoals vele leden opmerkten, is de indiening van het wets-
ontwerp gemotiveerd door de verplichtingen die het verdrag, 
ook op het gebied van de wetgeving, aan de staten die daarbij 
partij zijn oplegt. Naar de mening van deze leden doen die 
verplichtingen echter niet af aan de rechtstreekse toepasselijk-
heid van het verdrag. In de opvatting van de bedoelde leden 
kan de rechter — krachtens het bepaalde in artikel 65 van de 
Grondwet - onder bepaalde omstandigheden het verdrag, al-
thans sommige bepalingen daarvan, onmiddellijk toepassen op 
gedragingen van enkelingen in hun onderlinge verhouding. 

Naar de mening van de ondergetekenden is dit te stellig 
uitgedrukt. De artikelen 65 en 66 van de Grondwet, die 
spreken van verdragsbepalingen „welke naar haar inhoud een 
ieder kunnen verbinden", hebben alleen betrekking op ver-
dragsbepalingen die zich naar hun aard voor rechtstreekse 
toepassing door de Nederlandse rechter lenen. Deze interpre-
tatie ligt vast in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het on-
derhavige verdrag nu legt aan de staten die daarbij partij zijn 
in de eerste plaats een aantal verplichtingen op met betrekking 
tot de inhoud van hun wetgeving en de gedragingen van hun 
bestuursorganen. Met het oog hierop dienen — wat Nederland 
betreft - nadere wettelijke voorzieningen te worden getroffen. 
Gelet op de definitie van het woord „rassendiscriminatie" in 
artikel 1, eerste lid, van het verdrag - in het licht waarvan ook 
de andere verdragsbepalingen moeten worden gelezen - strekt 
het verdrag zich niet verder uit dan tot de handhaving van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op terreinen 
van het openbare leven. Rechtsverhoudingen tussen particu-
lieren liggen doorgaans niet op enig terrein van het openbare 
leven. Naar de opvatting van de ondergetekenden komt dis-
criminerend optreden van particulieren voor de toepassing van 
het verdrag alleen in aanmerking, wanneer dat gedrag in zijn 
effect gelijk kan worden gesteld met schendingen van funda-
mentele rechten en vrijheden door de overheid. Discriminatie 
door individuele burgers in de particuliere sfeer is, naar de 
mening van de ondergetekenden, door de in artikel 1 gegeven 
definitie van de werking van het verdrag uitgesloten. Ook in 
die gevallen is echter een civielrechtelijke actie op grond van 
artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek mogelijk, indien het 
discriminatoire gedrag in strijd is met de zorgvuldigheid die 
in het maatschappelijke verkeer betaamt jegens eens anders 
persoon of goed. De actie staat alsdan evenwel los van het ver-
drag, dat dan immers niet beslissend is voor het onrecht-
matige karakter van de gewraakte gedraging. 

Vele andere leden van de bijzondere commissie wijdden in 
het voorlopig verslag algemene beschouwingen aan de ont-
worpen strafbepalingen. Zij erkennen de noodzaak van nieuwe 
strafbepalingen, doch waarschuwen tegen te hoge verwachtin-
gen omtrent het effect daarvan. 

Het oordeel van de hierbedoelde leden dat de preventieve 
werking van de voorgestelde strafbepalingen niet in alle ge-
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vallen gelijk is, kunnen de ondergetekenden onderschrijven. Op 
iemand die zich door haatgevoelens laat meeslepen zal de 
strafbedreiging of een opgelegde straf vermoedelijk weinig 
invloed ten goede hebben. De belangrijkste functie van de straf 
is in een zodanig geval, dat daardoor aan de andere rechts-
genoten duidelijk wordt gemaakt dat overtreding van de ge-
stelde normen niet wordt getolereerd. 

De leden op wier beschouwingen hier wordt ingegaan 
gaven voorts uitdrukking aan hun mening dat vooral het 
voorgestelde artikel 429quater van het Wetboek van Strafrecht 
(in het gedrukte stuk wordt - naar de ondergetekenden aan-
nemen abusievelijk - het voorgestelde artikel 90quater ver-
meld) gemakkelijk ontdoken kan worden door ogenschijnlijk 
zeer zakelijke redenen voor de achterstelling op te geven. De 
ondergetekenden willen niet ontkennen dat valse voorwendsels 
kunnen worden gebruikt om iemand een bepaalde dienst te 
weigeren. Zij twijfelen er echter niet aan, dat veelal de waar-
heid wel zal kunnen worden achterhaald. Vooral bij herhaalde 
weigering zal het aangevoerde excuus aan geloofwaardigheid 
inboeten. Intussen zal het openbaar ministerie soms wel voor 
moeilijke beslissingen met betrekking tot de afdoening van 
geconstateerde overtredingen komen staan. In sommige ge-
vallen zal van voorwaardelijk sepot wellicht meer resultaat 
te verwachten zijn dan waartoe vervolging kan leiden. 

Om redenen, ontleend aan hun geringe verwachtingen om-
trent de preventieve werking van de voorgestelde strafbepal in-
gen en de door hen gesignaleerde mogelijkheid tot ontduiking 
van met name het voorgestelde artikel 429quater van het Wet-
boek van Strafrecht, gaven de in de vorige alinea bedoelde 
leden te kennen zoveel belang te hechten aan de instelling van 
een commissie van onderzoek, die tevens pogingen tot ver-
zoening zou kunnen ondernemen. Voor een uiteenzetting van 
hun bezwaren tegen het instellen van een speciale commissie 
ter bestrijding van rassendiscriminatie verwijzen de onderge-
tekenden naar de memorie van antwoord op het voorlopig 
verslag betreffende wetsontwerp 9723. Te dezer plaatse voegen 
zij daar nog aan toe, dat naar hun mening een verzoenings-
commissie vrijwel machteloos zal staan tegenover valse voor-
wendsels die moeten dienen om laakbaar handelen te ver-
sluieren. 

Dat verscheidene leden het wetsontwerp beschouwen als een 
belangrijke stap vooruit bij het streven naar een internationale 
rechtsorde, stemt de ondergetekenden tot voldoening. De 
erkenning van de gelijkwaardigheid der mensen is inderdaad 
een pijler van de rechtsorde. 

Verschillende leden, die enige moeite hebben met de huns 
inziens wel heel ruime formulering van sommige bepalingen 
van het wetsontwerp, merkten terecht op dat incidentele 
afwijkingen van de verdragstekst niet toelaatbaar zijn. Bij het 
ontwerpen van de voorgestelde strafbepalingen is een zo groot 
mogelijke terughoudendheid in acht genomen. 

Enige leden, die zich konden verenigen met het in de 
memorie van toelichting genoemde uitgangspunt, waren noch-
tans van mening dat het wetsontwerp aanzienlijk verder strekt 
dan het uitgangspunt zou doen verwachten. Tegen de voor-
gestelde aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan het 
verdrag bestaat bij de bedoelde leden bezwaar, met name 
omdat zij daarin een bedreiging van de vrijheid van menings-
uiting zien. Blijkens het vervolg van het voorlopig verslag is 
het bezwaar vooral gericht tegen het ontworpen artikel 137c 
van het Wetboek van Strafrecht. Bij de nadere bespreking van 
dat artikel in het vervolg van deze memorie komen de onder-
getekenden op de geuite bedenkingen terug. 

Met betrekking tot de vraag van verscheidene leden, of het 
in het voorgestelde artikel 137e van het Wetboek van Straf-
recht neergelegde verbod tot openbaarmaking van een bele-
digende of discriminerende uiting niet een aantasting is van 
de in de Grondwet verankerde vrijheid van drukpers, staan de 
ondergetekenden op het standpunt dat in dit geval sprake is 
van een geoorloofde beperking. In dit opzicht brengt de 
ontworpen bepaling geen wijziging in de bestaande situatie, 
waarin de vrijheid van drukpers - of ruimer: de vrijheid van 
meningsuiting door geschrift - halt houdt voor belediging, 
opruiing en andere delicten. 

Vele leden stelden de vraag, welke gedachten de Regering 
heeft ter zake van de formulering van het eventueel in de 
Grondwet op te nemen non-discriminatiebeginsel. De onder-
getekenden zullen te zijner tijd naar aanleiding van het rapport 
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet, waarin deze materie aan de orde komt, hun standpunt 
bepalen. 

Naar aanleiding van de door vele leden gemaakte opmerking 
omtrent het belang van het onderwijs voor de bestrijding van 
de rassendiscriminatie wijzen de ondergetekenden er in de 
eerste plaats op dat het Koninkrijk partij is bij het verdrag 
nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs wegens 
o.m. geslacht, ras en huidskleur (laatstelijk Trb. 1968, 146). 
Voorts is in de wetten tot regeling van het onderwijs geheel 
voldaan aan het, in artikel 5, sub e, onder V, van het Inter-
nationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning 
van elke vorm van rassendiscriminatie gestelde, vereiste van 
uitbanning op het gebied van onderwijs en opleiding (Trb. 
1967, 48). 

In de wetten tot regeling van het onderwijs komen enkele 
bepalingen voor die verband houden met de bestrijding van 
discriminatie op levensbeschouwelijk gebied. Zo dient het 
openbaar onderwijs te geschieden met eerbiediging van ieders 
geloofs- of levensovertuiging, terwijl bij het bijzonder onder-
wijs rekening dient te worden gehouden met leerlingen van 
een andere levensbeschouwelijke richting. 

De wetten tot regeling van het Nederlandse onderwijs ken-
nen geen bepalingen, die - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ver-
band houden met de bestrijding van rassendiscriminatie. aan-
gezien het beginsel van non-discriminatie wat rassen betreft 
voor het onderwijs als vanzelfsprekend is beschouwd. Zoals 
bovenvermeld voldoet de wetgeving inzake onderwijs en op-
leiding aan de in het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 
gestelde vereisten. 

Wat betreft de toegang tot het onderwijs bestaan geen op 
rassendiscriminatie betrekking hebbende vooroordelen, die be-
strijding behoeven. 

Wat betreft de inhoud van het onderwijs kan er op worden 
gewezen, dat op de scholen bij de behandeling van de daarvoor 
in aanmerking komende vakken, zoals b.v. maatschappijleer, 
geschiedenis, aardrijkskunde, omgang met mensen, aandacht 
wordt besteed aan de bevordering van onderling begrip, ver-
draagzaamheid en vriendschap, die in de doelstellingen van 
de Verenigde Naties zijn vastgelegd. 

De noodzaak tot repressief optreden tegen uitingen van 
rassendiscriminatie bij het onderwijs is slechts zeer sporadisch 
voorgekomen. In verband hiermede doet de noodzaak van 
preventieve maatregelen zich niet voor. 

Naar de mening van enkele leden zou er geen bezwaar tegen 
bestaan, indien uit de opsomming van artikel 1 van het verdrag 
niet alleen de term „ras", maar ook de termen „huidskleur", 
„afkomst" en „nationale of etnische afstamming" in het wets-
ontwerp waren overgenomen, ook al zou aan die termen een 
betekenis worden toegekend die geen verband houdt met de 
doelstelling van het verdrag. De ondergetekenden stellen daar 
tegenover, dat de opzet van het wetsontwerp als ontwerp van 
een uitvoeringswet meebracht dat het binnen de doelstelling 
van het verdrag bleef. Uit de gemaakte opmerking leiden zij 
intussen af dat die opzet bij de bedoelde leden evenmin be-
zwaar ontmoet. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van een aantal 
leden merken de ondergetekenden op, dat er naar hun mening 
geen aanleiding bestaat de ontworpen strafbepalingen uit te 
breiden tot belediging en het aanzetten tot haat of discriminatie 
van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed 
van mensen wegens de taalgroep, waartoe zij behoren. Een 
zodanige uitbreiding zou niet alleen geen enkel verband 
houden met het verdrag, maar ook los staan van de over-
wegingen waarop de bestaande artikelen 137c en \31d van 
het Wetboek van Strafrecht berusten. 

De veronderstelling van andere leden, dat het wetsontwerp 
niet de bescherming beoogt van groepen mensen naar hun 
nationaliteit in de zin van staatsburgerschap is juist. De be-
staande artikelen 137c en \7>ld van het Wetboek van Straf-
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recht beschermen die groepen - evenals trouwens groepen 
die door hun ras of godsdienst zijn gekenmerkt - alleen, voor 
zover leden daarvan zich in Nederland bevinden. Bij een 
beperkte opzet van het wetsontwerp past het niet, de straf-
rechtelijke bescherming van nationaliteiten te handhaven. Ook 
afgezien daarvan zien de ondergetekenden echter geen vol-
doende aanleiding voor die bescherming. 

Artikelen 

Artikel I, onderdeel B 

Artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht 
Dit artikel bevat uitsluitend een begripsomschrijving en geeft 

op zich zelf het object van de discriminatie niet aan. De vraag 
van verscheidene leden, of bedoeld wordt onderscheid of 
voorkeur ten aanzien van personen dan wel ook ten aanzien 
van instellingen of zelfs van opvattingen en levensbeschouwin-
gen, kan dan ook niet aan de hand van het voorgestelde artikel 
90quater worden beantwoord, doch slechts aan de hand van 
de bepalingen waarin het gedefinieerde begrip voorkomt. De 
ontworpen artikelen 137d, 137e en 429ter van het Wetboek 
van Strafrecht hebben uitsluitend betrekking op discriminatie 
van mensen. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde aanvulling 
van artikel 3 van de Wet van 22 april 1855, Stb.. 32, en het 
ontworpen artikel 9a van de Wet economische mededinging. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van dezelfde 
leden merken de ondergetekenden op, dat de definitie van 
„discriminatie", met name voor zover daarin sprake is van 
aantasting van de erkenning van de rechten van de mens, niet 
impliceert dat niet verschillend zou mogen worden gedacht 
over of kritiek zou mogen worden geoefend op de waarde 
van de rechten van de mens, zoals deze in de Universele Ver-
klaring zijn geformuleerd. Nog daargelaten dat de Universele 
Verklaring in de definitie niet wordt genoemd (de vermelding 
daarvan in het ontwerp van artikel 1 van het verdrag is later 
geschrapt), kan kritiek op inhoud en formulering van - al dan 
niet verbindende - verklaringen omtrent mensenrechten niet 
als discriminatie worden beschouwd. Van discriminatie toch is 
slechts sprake, wanneer aan (groepen van) personen rechten 
of vrijheden worden onthouden die aan anderen worden toe-
gekend. De definitie is beperkt tot die achterstelling, waardoor 
erkende grondrechten gevaar lopen. Dat is mede het geval, 
wanneer het gevolg van de achterstelling zou kunnen zijn, dat 
ten opzichte van een bepaalde groep mensen aan die erkenning 
wordt afgedaan. 

Noch het verdrag, noch het wetsontwerp wijst de formu-
lering van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden aan, die voor de rechter als toetsingsnorm zal gelden. 
Zoals reeds werd opgemerkt, is de vermelding van de Univer-
sele Verklaring van de rechten van de mens in artikel 1 van 
het verdrag geschrapt. Daartoe bestond ook reden, omdat de 
positivering van de rechten van de mens geenszins is afge-
sloten. De rechter zal dus zelf de normen moeten vinden, 
waarbij de opsomming van rechten in artikel 5 van het verdrag 
een belangrijk richtsnoer kan zijn. Die normen worden con-
creter, naarmate het positiveringsproces voortschrijdt. De Ne-
derlandse rechter zal in elk geval gebonden zijn aan de for-
muleringen in de Nederlandse wetgeving en in verdragen die 
voor Nederland gelden. 

Naar aanleiding van de vraag betreffende de bewijslast van 
discriminatie merken de ondergetekenden op, dat deze in 
geval van overtreding van strafbepalingen berust op het open-
baar ministerie. Discriminatie is immers bestanddeel van het 
delict. Overigens zij erop gewezen dat, voor zover in de ge-
geven voorbeelden gedoeld wordt op overtredingen van het 
voorgestelde artikel 429quater van het Wetboek van Straf-
recht, de definitie van artikel 90quater niet van belang is. 
In artikel 429quater komt immers het woord „discriminatie" 
niet voor. 

Artikel I, onderdeel C 
Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht 
Op dit artikel is in het voorlopig verslag kritiek van ver-

schillende aard geuit. Tegen het artikel als geheel voerden een 
aantal leden, aangeduid als vele andere leden, als bezwaar aan 
dat het te beperkt zou zijn, doordat het geen strafbaarstelling 
inhoudt van belediging van andere dan door hun ras, gods-
dienst of levensbeschouwing gekenmerkte groepen van per-
sonen. Zij wilden de strafrechtelijke bescherming, die de ont-
worpen bepaling biedt, ook tot andere groepen uitbreiden. 
Andere leden, in het voorlopig verslag aangeduid als enige 
leden, achtten daarentegen het artikel als geheel te ruim, 
doordat daarin het formele beledigingsbegrip van de geldende 
artikelen 137e en 137c? van het Wetboek van Strafrecht is 
vervangen door een materieel beledigingsbegrip. Zij achtten 
deze uitbreiding, in verband met het beginsel van de vrije 
meningsuiting, ongewenst en maanden in het algemene tot 
voorzichtigheid met nieuwe beledigingsbepalingen. 

Thans ingaande op de bedenkingen van de eerstbedoelde 
leden stellen de ondergetekenden voorop, dat zij met de andere 
genoemde leden van mening zijn dat bij het ontwerpen van 
strafbepalingen ter zake van belediging van groepen grote 
voorzichtigheid moet worden betracht. Daarvoor zijn ver-
schillende redenen aan te voeren. In de eerste plaats geldt, dat 
strafbepalingen ter bescherming van groepen mensen worden 
geschreven met het oog op conflictsituaties in de samenleving. 
Het strafrecht nu kan slechts in geringe mate bijdragen tot het 
oplossen van maatschappelijke spanningen. Toepassing ervan 
kan zelfs leiden tot verscherping van het conflict. Voorts is de 
vrijheid van meningsuiting in het geding. Elke onnodige be-
perking daarvan is te verwerpen. Daarnaast is het van belang 
te bedenken, dat lang niet alle groepen in de samenleving 
strafrechtelijke bescherming behoeven. In elk geval is er voor 
die bescherming minder aanleiding naarmate de groep minder 
kwetsbaar is of zelf over verweermiddelen beschikt. Ook moet 
rekening worden gehouden met de mate waarin mogelijke aan-
vallen op de groep de samenleving kunnen verstoren en met de 
mate waarin te verwachten is dat de samenleving zelf corri-
gerend zal reageren. Deze overwegingen hebben de onderge-
tekenden ertoe geleid, bij de strafrechtelijke bescherming van 
groepen tegen belediging met een minimum te volstaan. Aan 
een limitatieve opsomming zouden zij willen vasthouden. In de 
memorie van toelichting bij het wetsontwerp hebben zij ver-
antwoording afgelegd van de gemaakte keuze. Hier willen zij 
er nog op wijzen, dat de schaarse jurisprudentie op de bestaande 
artikelen 137c en 137^ van het Wetboek van Strafrecht buiten 
de gevallen waarin het ging om belediging wegens ras of gods-
dienst geen aanknopingspunt voor een verdergaande straf-
bepaling biedt. 

Dat er bij de thans voorgestelde tekst allerlei twijfelgevallen 
zouden blijven bestaan, kunnen de ondergetekenden niet inzien. 
In antwoord op de desbetreffende vraag merken zij op, dat be-
Iediging van „de gastarbeiders" niet onder het bereik van de 
voorgestelde bepaling valt. 

De in de voorgaande alinea's bedoelde leden van de bijzon-
dere commissie vroegen zich voorts af, waarom in het ont-
worpen artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht geen 
definitie van het woord „ras" is gegeven. Zij waren door de 
argumentatie van de ondergetekenden niet overtuigd en stelden 
de vraag of het niet juister ware in de wetstekst naar de definitie 
van het verdrag te verwijzen. De ondergetekenden merken hier-
omtrent op, dat het verdrag — in artikel 1 - slechts een definitie 
van rassendiscriminatie geeft. De in het verdrag gegeven om-
schrijving van discriminatie is overgenomen in het voorgestelde 
artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht. Het verdrag 
geeft geen definitie van ras, maar voegt aan dat woord nog een 
aantal andere toe met het kennelijke doel, aan te duiden dat 
het in ruime betekenis dient te worden opgevat. De onderge-
tekenden hebben in de memorie van toelichting het standpunt 
ingenomen, dat een zodanige toevoeging, waarvoor in een inter-
nationaal document wellicht aanleiding bestaat, in de Neder-
landse wet niet nodig is en zelfs tot verwarring aanleiding zou 
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kunnen geven. Daarbij merkten zij op, dat de in artikel 1 van 
het verdrag gegeven opsomming wel een indicatie bevat voor 
de wijze waarop het woord „ras" zal moeten worden uitgelegd. 
Zij zien niet in, dat deze redenering inconsequent zou zijn. 

Een andere vraag van de bedoelde leden was, waarom in het 
voorgestelde artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht niet 
tevens van discriminatie wordt gesproken. Volgens de gegeven 
definitie is discriminatie een feitelijke achterstelling, waardoor 
de rechten van de mens en diens fundamentele vrijheden wor-
den aangetast. Die discriminatie kan, naar het inzicht van de 
ondergetekenden, praktisch uitsluitend door de overheid of in 
collectieve actie worden bedreven. Het aanzetten daartoe is, 
voor zover het in het openbaar geschiedt, strafbaar gesteld in 
het ontworpen artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. 
Het feitelijke element van de achterstelling brengt mede, dat 
uitlatingen, geschriften en afbeeldingen geen discriminatie in de 
zin van de definitie kunnen bevatten. Laatdunkende uitlatingen 
zullen echter wel strafbare belediging kunnen opleveren. 

De vorenbedoelde leden van de bijzondere commissie hadden 
ook bezwaar tegen de in het voorgestelde artikel 137c van het 
Wetboek van Strafrecht gebruikte uitdrukking „de grondslag 
van hun levensbeschouwing". Zij zouden er de voorkeur aan 
geven, indien zonder meer gesproken zou worden van „levens-
beschouwing" of, liever nog, van „levensovertuiging". In de 
memorie van toelichting is uiteengezet, dat met de gekozen uit-
drukking bedoeld is te doen uitkomen, dat de bescherming van 
de voorgestelde strafbepaling zich slechts uitstrekt tot groepen 
mensen die fundamentele opvattingen gemeen hebben, en niet 
tot iedere groep die een ideëel doel nastreeft. Bij nadere over-
weging naar aanleiding van de in het voorlopig verslag ge-
maakte opmerkingen zijn de ondergetekenden tot de conclusie 
gekomen dat de gekozen term aanleiding kan geven tot onge-
wenste interpretaties, waardoor de handhaving van de straf-
bepaling nadelig kan worden beïnvloed. Zij nemen gaarne het 
voorstel over om de uitdrukking „de grondslag van hun levens-
beschouwing" in de ontworpen bepaling te vervangen door de 
woorden „hun levensovertuiging". 

Op de vraag of niet boven een uitdrukkelijke vermelding van 
godsdienst en levensbeschouwing de voorkeur moet worden ge-
geven aan wat in het voorlopig verslag genoemd wordt een 
„open" formulering, is in het vorenstaande reeds ingegaan. Te 
dezer plaatse mogen de ondergetekenden verwijzen naar de 
reeds uiteengezette argumenten voor een limitatieve opsomming 
van de strafrechtelijk te beschermen groepen. Zij namen er 
kennis van, dat ook de leden, die de vraag stelden, de door 
godsdienst of levensovertuiging bepaalde groepen niet aan die 
bescherming willen onttrekken. Naar aanleiding van de op-
merking, dat de vermelding van godsdienst en levensbeschou-
wing vooruitloopt op een nog niet tot stand gekomen verdrag, 
wijzen de ondergetekenden erop - zoals zij ook reeds in de 
memorie van toelichting hebben gedaan - dat die vermelding 
tevens aansluit aan de overwegingen waarop de bestaande ar-
tikelen 137c en 131 d van het Wetboek van Strafrecht berusten. 
Voor strafbaarstelling van belediging van groepen mensen 
wegens hun sexe zien de ondergetekenden in de Nederlandse 
verhoudingen geen aanleiding. De in het voorlopig verslag be-
doelde verdragen en resoluties op het gebied van de rechten 
van de vrouw verplichten niet tot strafbaarstelling van dis-
criminatie. 

Zoals in het vorenstaande reeds ter sprake kwam, heeft de 
door verscheidene leden van de bijzondere commissie aange-
duide mogelijkheid van verwarring, waartoe de uitdrukking „de 
grondslag van hun levensbeschouwing" kan leiden, de onder-
getekenden aanleiding gegeven tot vervanging van die uitdruk-
king door de woorden „hun levensovertuiging". 

In de aanvankelijk gebruikte uitdrukking moest onder grond-
slag niet worden verstaan het godsbegrip, het geloof of de 
Bijbel. De term had immers juist betrekking op niet-godsdien-
stige groepen. 

Thans dienen te worden besproken de bezwaren tegen het 
voorgestelde artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht als 
geheel, welke geopperd zijn door enige leden van de bijzondere 
commissie, die reeds in het algemeen gedeelte van het voorlopig 
verslag te kennen gaven, dat het wetsontwerp naar hun oordeel 

te ver gaat. De bedenkingen zijn gericht tegen de introductie 
van een materieel beledigingsbegrip. De stelling dat het open-
baar ministerie en de rechter daardoor een ruimere bevoegdheid 
krijgen dan het geval is onder vigueur van de thans geldende 
strafbepalingen ter zake van belediging van volksgroepen, willen 
de ondergetekenden niet betwisten. Wel moet in het oog worden 
gehouden dat die bevoegdheid drastisch is beperkt door de 
limitatieve opsomming van de beschermde groepen, zij het dat 
daaronder thans ook vallen groepen die niet tot de Nederlandse 
bevolking behoren. Onjuist is echter de bewering dat het wets-
ontwerp elke belediging van de genoemde groepen zowel naar 
vorm als naar inhoud strafbaar zou willen stellen. Hierbij wordt 
uit het oog verloren dat de ontworpen bepaling slechts straf 
stelt op (opzettelijke en openbare) belediging van die groepen 
wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging. Deze toevoe-
ging limiteert niet alleen de beschermde groepen, maar brengt 
tevens een zeer aanzienlijke beperking aan in de strafbaarheid 
van belediging van die groepen. Hierin is een belangrijk punt 
van verschil met de bestaande artikelen 137c en 137d van het 
Wetboek van Strafrecht gelegen. Die artikelen zijn immers in 
zoverre ruimer dan de thans voorgestelde bepaling, dat voor 
hun toepassing niet van belang is op welk stuk de groep door de 
belediging wordt getroffen. Het voorgestelde artikel 137c is 
echter slechts gericht tegen krenking op punten waarop niet 
meer kan worden geargumenteerd en tegen aantasting in het-
geen voor het menselijk bestaan van fundamentele waarde is. 
Strafbaar is enkel het aantasten van de eigenwaarde of het in 
diskrediet brengen van de groep, omdat die van een bepaald ras 
is, een bepaalde godsdienst belijdt of een bepaalde levensover-
tuiging is toegedaan. Kritiek op opvattingen of gedragingen - in 
welke vorm ook - valt buiten het bereik van de ontworpen 
strafbepaling. 

Uiteraard zal de rechter moeten oordelen over het al dan niet 
beledigende karakter van de gewraakte uitlating, alsmede over 
het voor de strafbaarheid vereiste opzet. De wetgever kan hier 
geen nadere grenzen stellen. Het oordeel over wat beledigend is, 
zal naar tijd en omstandigheden verschillend kunnen uitvallen, 
evenals trouwens - bij strafbaarstelling enkel van formele be-
lediging - het oordeel over de vraag of de gekozen vorm al dan 
niet nodeloos krenkend is. 

Het zou te ver voeren, de in het voorlopig verslag gemaakte 
vergelijking met artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht 
hier uit te werken. Naar het oordeel van de ondergetekenden 
kunnen dat artikel en het thans voorgestelde artikel 137c niet 
zonder meer op één lijn worden gesteld. Alleen al de in het 
vorenstaande besproken beperking tot belediging wegens ras, 
godsdienst of levensovertuiging verzet zich daartegen. In het 
algemeen merken de ondergetekenden op, dat tegen strafbe-
palingen met een normatief bestanddeel op zich zelf geen be-
zwaar behoeft te bestaan. De behoefte aan de voorgestelde 
bepaling vloeit, zoals in de memorie van toelichting is uiteen-
gezet, in de eerste plaats voort uit het verdrag. Daarnaast kan 
worden gewezen op ontwikkelingen in de Nederlandse samen-
leving, die in toenemende mate een samenleving van etnisch en 
levensbeschouwelijk verschillende groepen wordt. 

De bedoelde leden van de bijzondere commissie zagen in de 
ontworpen bepaling een bedreiging van de vrijheid van menings-
uiting. De vorenstaande uiteenzetting van het bereik van de 
strafbepaling doet naar de mening van de ondergetekenden 
zien, dat voor die vrees geen aanleiding bestaat. Zoals opge-
merkt, wordt aan kritiek op opvattingen en gedragingen, zelfs 
al zou die kritiek beledigend zijn, strafrechtelijk niets in de 
weg gelegd. 

In verband met de aangebrachte beperking in de strafbaar-
stelling kan de in het jongste verleden aan artikel 117 van het 
Wetboek van Strafrecht gegeven toepassing niet tegen het ont-
worpen artikel 137c worden aangevoerd. Aan de kwalificatie 
van de bestaande artikelen 137c en I37d als gelegenheidswet-
geving gaan de ondergetekenden voorbij. Overigens zijn ook 
zij - het zij hier herhaald - van mening, dat voorzichtigheid 
moet worden betracht met het totstandbrengen van nieuwe 
beledigingsbepalingen. Zij menen die voorzichtigheid in het 
onderhavige wetsontwerp in acht te hebben genomen. 
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Artikelen 137d en 137e van het Wetboek van Strafrecht 
De eerste opmerking die onder dit hoofd door een aantal Ie-

den van de bijzondere commissie, aangeduid als vele andere 
leden, werd gemaakt, mogen de ondergetekenden beantwoorden 
met een overeenkomstige verwijzing naar hun vorenstaande be-
schouwingen. 

De opmerking van de bedoelde leden betreffende de grens 
tussen zakelijke berichtgeving en belediging begrijpen de onder-
getekenden aldus, dat het naar de mening van die leden in de 
praktijk moeilijk kan zijn uit te maken of men te doen heeft 
met feitelijke nieuwsvoorziening dan wel met opzettelijke aan-
randing van de eer of goede naam van anderen. De onderge-
tekenden kunnen niet inzien dat de publicatie van eens anders 
uitlatingen een uitlating van de berichtgever kan opleveren. 

Naar aanleiding van de vraag of „aanzetten tot haat" een 
objectief dan wel een subjectief begrip is, merken de onderge-
tekenden op dat „aanzetten" opzet insluit. Voor de strafbaar-
heid is dus - in verband met de leer van de Hoge Raad omtrent 
het voorwaardelijk opzet - vereist, dat de dader ten minste de 
kans dat anderen door zijn uitlating tot haat, discriminatie of 
gewelddadig optreden zouden worden bewogen, willens en we-
tens heeft aanvaard. Dit vereiste gaat iets minder ver dan de in 
het voorlopig verslag voorgestelde beperking tot uitlatingen 
waarvan de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat 
zij het gevolg teweeg zullen brengen. Die beperking komt meer 
overeen met de opvatting die slechts van opzet wil spreken wan-
neer de dader zich bewust is van de zekerheid of waarschijnlijk-
heid dat het gevolg zal intreden. Ook in de voorgestelde redactie 
is echter het aanzetten tot haat noch een subjectief begrip in die 
zin dat zou moeten worden bewezen dat de dader de bedoeling 
had tot haat aan te zetten, noch een objectief begrip in die zin 
dat de voorstelling van de dader niet terzake doet. Voor een 
formulering als in het voorlopig verslag aanbevolen zien de on-
dergetekenden dan ook geen aanleiding. 

De woorden „wegens hun ras enz." in artikel 137d slaan 
ook terug op het woord „mensen" in de derde regel. Om dit 
te doen uitkomen is het woord „tot" niet herhaald vóór „ge-
welddadig". 

Het voorstel van enkele leden om in de aanhef van het 
voorgestelde artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht na „anders dan ten behoeve van zakelijke bericht-
geving" in te voegen „ter bestrijding van de hierna genoemde 
handelingen" kunnen de ondergetekenden niet overnemen. 
Daardoor zou het verschaffen van feitelijke informatie, die 
niet vergezeld gaat van commentaar van bepaalde strekking, 
strafbaar worden. 

Arikel I, onderdeel D 

Artikel 429ter van het Wetboek van Strafrecht 
In dit artikel betekent deelnemen aan activiteiten het ver-

richten van daden die deel uitmaken van een gezamenlijk 
handelen; onder het verlenen van geldelijke of andere stoffe-
lijke steun is te verstaan het ter beschikking stellen van finan-

ciële of andere materiële middelen die voor de activiteiten 
nodig zijn. Het verlenen van immateriële steun, zoals adhesie-
betuigingen, is buiten het bereik van de voorgestelde straf-
bepaling gelaten, omdat anders de vrijheid van meningsuiting 
te veel zou worden beperkt. Indien deze steun echter het karak-
ter van aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig op-
treden aanneemt, zal het verlenen daarvan als misdrijf straf-
baar zijn ingevolge het ontworpen artikel 137c/. 

De opmerking die een aantal leden van de bijzondere com-
missie, aangeduid als vele andere leden, aan het slot van het 
voorlopig verslag maakt, zouden de ondergetekenden willen 
beantwoorden met een verwijzing naar blz. 4, rechterkolom, 
van de memorie van toelichting, waar de redenen zijn uiteen-
gezet op grond waarvan in sommige voorgestelde bepalingen 
slechts over ras gesproken wordt. Aan hetgeen daar ter plaatse 
is opgemerkt, hebben de ondergetekenden thans niets toe te 
voegen. 
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