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Algemeen 

§ 1. Inleiding 
Bij de parlementaire behandeling van de Justitiebegro 

ting voor 1968 is uitvoerig van gedachten gewisseld over 
het vervolgingsbeleid in zaken betreffende belediging van het 
hoofd van een bevriende staat. Daarbij kwam ook de vraag 
ter sprake, of artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht niet 
behoort te worden gewijzigd of ingetrokken. Van de zijde 
der regering is toen toegezegd, dat deze materie door een werk-
groep in studie zou worden genomen1). 

Die werkgroep is ingesteld bij besluit van de eerste onder-
getekende d.d. 19 maart 1968; zij stond onder leiding van Mr. 
G. E. Langemeijcr, procureur-generaal bij de Hoge Raad der 
Nederlanden. Haar werd opgedragen „te onderzoeken of, en 
zo ja in hoeverre, het wenselijk is wijziging te brengen in het 
samenstel van strafrechtelijke bepalingen met betrekking tot 
belediging in het bijzonder van hoofden van bevriende staten 
en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden". Zij 
diende in haar studie „ook de voor vergelijking in aanmerking 
komende wetgeving van andere landen te betrekken". 

De werkgroep heeft zich met bekwame spoed van haar, 
zeker niet eenvoudige, taak gekweten. Op 17 januari 1969 
bracht zij rapport uit, en wel in de vorm van een wetsont-
werp met toelichting. De eerste ondergetekende heeft kort 
daarop, bij brief van 3 februari 1969, een aantal exempla-
ren van het rapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal aangeboden. In die brief is medegedeeld 
dat de regering haar standpunt ten aanzien van de voorge-
stelde wetswijzigingen nog niet had bepaald, en dat het rap-
port in breder kring werd verspreid, ten einde reacties uit te 
lokken waarmede t.z.t. rekening zou kunnen worden gehou-
den bij de beslissing omtrent het aan de voorstellen te geven 
gevolg. 

Inmiddels is van verschillende zijden, zowel in ambts-
berichten als in de literatuur 2), op de aanbevelingen van de 
werkgroep gereageerd. Onverdeelde instemming hebben de 
ontworpen nieuwe bepalingen niet gevonden, maar er is ook 
geen eenheid van opvatting omtrent de mogelijke alternatie-
ven. 

x ) Zie Handelingen I 1967/68; p. 449, rechterkolom. 
2) Vgl. de artikelen van Prof. Mr. J. M. van Bemmelen (Belediging 

en vrijheid van meningsuiting; Nederlands Juristenblad 1969, p. 433-443), 
Mr. N. J. P. Giltay Veth (De herziening van art. 117 W.v.S.; N.J.B. '69, 
p. 443-448), Prof. Mr. Th. W. van Veen (Smaad en belediging in het 
rapport van de werkgroep art. 117 van het Wetboek van Strafrecht; Tijd-
schrift voor Strafrecht 1969, p. 291-300) en van Mr. J. M. A. V. Moons 
(Het rapport van de werkgroep inzake Art. 117 Sr. (Cie Langcmeijer) 
over het voorgestelde tweede lid van art. 266 Sr.; T.v.S. '69, p. 301-309), 
alsmede het pre-advies van Mr. J. D. van der Meulen (De belediging van 
hoofden van bevriende staten; Geschriften van de Ned. Ver. voor Rechts-
vergelijking, no. 4; Deventer, 1970). 

Zie ook de, aan de publikatie van het rapport van de werkgroep vooraf-
gegane, beschouwingen van Mr. C. A. Groenendijk (Belediging van be-
vriende staatshoofden; R. M. Themis 1968, p. 1-28) Mr. J. A. Walkate 
(Vragen rijzen rond een antwoord; N.J.B. 1968, p. 305-310), Mr. J. M. 
A. V. Moons (Enige beschouwingen over artikel 117 van het Wetboek 
van Strafrecht; T.v.S. '69, p. 1-23) en P. Nicolai (De Hoge Raad en zijn 
oorlogsmisdadiger; Ars Aequi 1969, p. 233-251). 

Na overweging van de gedane voorstellen, en van de daar-
op - met name op bepaalde onderdelen - uitgeoefende kri-
tiek, hebben de ondergetekenden gemeend het ontwerp van 
de werkgroep niet geheel ongewijzigd te moeten overnemen. 

Bij de bepaling van hun standpunt hebben zij rekening ge-
houden met hetgeen naar voren is gebracht bij het monde-
linge overleg dat de eerste ondergetekende op 17 juni 1970 
over dit onderwerp heeft gepleegd met de vaste Commissie 
voor Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal 3 ) . De 
voornaamste punten waarop het regeringsontwerp afwijkt van 
dat van de werkgroep zullen, evenals de hoofdzaken van het-
geen wel is overgenomen, in de volgende paragrafen worden 
besproken. Detailpunten komen daarna ter sprake, in de toe-
lichting op de afzonderlijke artikelen. 

Het rapport van de werkgroep, dat tot dusver alleen in ge-
stencilde vorm werd verspreid, is als bijlage bij deze me-
morie afgedrukt. Gaarne willen de ondergetekenden ook op 
deze plaats uiting geven aan hun erkentelijkheid jegens dege-
nen die hebben bijgedragen tot de samenstelling van dat 
rapport. Naar de inhoud daarvan zal in het vervolg van 
deze memorie nog herhaaldelijk worden veiwezen. De zorg-
vuldig geformuleerde algemene beschouwingen waarmede de 
werkgroep haar voorstellen heeft gemotiveerd, mogen - voor 
zover uit het onderstaande niet anders blijkt — tevens die-
nen als toelichting op het regeringsontwerp. 

§ 2. Eenvoudige belediging 
De vraag of een speciale strafbepaling omtrent belediging 

van het hoofd van een bevriende staat nodig is - en zo ja, wat 
zij moet inhouden — roept onmiddellijk de meer algemene 
vraag op, in hoeverre belediging, van wie dan ook, strafbaar 
en vervolgbaar behoort te zijn. Een geïsoleerde bespreking 
van artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij de 
overige bepalingen omtrent strafbare belediging geheel bui-
ten beschouwing zouden blijven, is niet goed mogelijk, en 
zeker niet zinrijk. Aan de werkgroep-Langemeijer is daarom 
uitdrukkelijk opgedragen dat artikel in het aangegeven brede-
re verband te bezien. 

De wet geeft geen definitie van „belediging". Alleen be-
paalde vormen van strafbare belediging zijn wettelijk om-
schreven, t.w. smaad, smaadschrift, laster en lasterlijke aan-
klacht (artt. 261, 262 en 268 W.v.S.). De overige vormen 
zijn in artikel 266 van het wetboek als „eenvoudige beledi-
ging" strafbaar gesteld zonder aanduiding van hetgeen daar-
onder is te verstaan. Wel blijkt uit dat artikel dat het misdrijf 
van eenvoudige belediging — behalve door woorden of af-
beeldingen - ook door middel van „feitelijkheden" (b.v. deni-
grerende gebaren) kan worden gepleegd. 

Enige nadere opheldering verschaft de memorie van toe-
lichting op het ontwerp van het wetboek: „Het voornaam-
ste vereischte voor beleediging is de aanwezigheid van den 
animus injuriandi, van het oogmerk hetzij om iemands eer-
gevoel te krenken, hetzij om, in de oogen van anderen, iemands 

3) Het verslag van dat overleg is opgenomen in Bijlagen Handelingen 
II, 1969/70, nr. 10 300-23. 
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eer te verminderen" 4 ) . Dit laat in de praktijk nog wel ruimte 
voor dubia open, met name wanneer de verdachte beweert 
dat hij geenszins de bedoeling had om te beledigen, en die be-
doeling ook niet onmiddellijk uit de aard van de door hem 
gebezigde woorden etc. is af te leiden. 

Belediging, aldus de werkgroep-Langemeijer, „is een maat-
schappelijk verschijnsel, waartegenover het recht noodzakelijk 
grote moeite moet hebben zijn gedragslijn te bepalen. Dit ligt 
zowel hieraan dat een in rechte hanteerbare omschrijving van 
hetgeen men zou willen beschrijven aan de subtiliteit van dit 
laatste nimmer ten volle recht kan doen wedervaren, alsook 
hieraan dat bestrijding van het op zich zelf beschouwd on-
gewenste hier bijzonder gemakkelijk belangen kan treffen, die 
de rechtsorde behoort te ontzien". 

Mede gezien deze moeilijkheid, zou men zich, voor wat de 
eenvoudige belediging betreft, kunnen afvragen of een be-
strijding met strafrechtelijke middelen wel voldoende doeltref-
fend en gerechtvaardigd kan zijn. De werkgroep heeft zich 
hierover niet met zoveel woorden uitgelaten. Uit haar rapport 
blijkt echter wel, dat zij de bestaande strafbepaling van arti-
kel 266 gehandhaafd wenst te zien, zij het met een toevoeging 
die er toe strekt de strafbaarheid enigermate in te perken. 

Ook de ondergetekenden achten het niet raadzaam een-
voudige belediging buiten het bereik van de strafwet te 
brengen. Nog afgezien van het mogelijke - moeilijk exact vast 
te stellen - generaal-preventieve effect, kan door strafrechte-
lijk optreden worden voorkomen dat de beledigde zich op de 
dader wreekt of dat deze laatste in herhaling vervalt. Weliswaar 
zou, na afschaffing van de strafbepaling, de mogelijkheid 
overblijven van een civiele actie, gegrond op de artt. 1408 
e.v. van het Burgerlijk Wetboek, maar de weg van een bur-
gerrechtelijke procedure zal voor de beledigde in veel geval-
len weinig aantrekkelijk zijn. Hij moet dan immers zelf het 
bewijs leveren, en hij kan niet optreden als getuige in een ge-
ding waarin hij procespartij is. Bovendien loopt hij het risi-
co van een veroordeling in de kosten als hij er niet in slaagt 
het nodige bewijs te leveren; en wanneer zijn eis wordt toe-
gewezen, moet hij nog maar afwachten of enig verhaal op 
zijn wederpartij mogelijk is. 

Hieruit volgt niet dat elke als belediging op te vatten uiting 
per se strafbaar behoort te zijn. De werkgroep-Langemeijer 
heeft er terecht op gewezen „dat men iemands eer of goede 
naam even pijnlijk als door het grofste scheldwoord of de 
meest ondubbelzinnige beschuldiging kan treffen door een 
hoogst verfijnde discriminerende bejegening of door een sub-
tiele insinuatie" die niet binnen het bereik van de strafwet 
is te brengen. Voorts is de voorzichtigheid die bij het trekken 
van de grens van het strafbare onrecht altijd behoort te wor-
den betracht, hier des te meer geboden omdat - en ook daar-
op wijst de werkgroep met nadruk — de vrijheid van me-
ningsuiting in het geding is. Als men elk denkbaar misbruik 
van een fundamentele vrijheid met strafrechtelijke middelen 
zo willen bestrijden, dreigt het gevaar dat ook het gebruik 
van die vrijheid wordt belemmerd. 

Doordat een haarscherpe omlijning van het begrip „be-
lediging" niet mogelijk is, zal er altijd een marge van on-
zekerheid zijn. De zorgvuldige burger, met respect voor de 
wet, zal zich op een veilige afstand van die marge houden. 
Juist hij dreigt dus het meest in zijn vrijheid van menings-
uiting te worden beperkt, wanneer de (vage)grenzen van de 
strafrechtelijke belediging ruim worden getrokken. 

Deze overwegingen hebben de ondergetekenden tot de con-
clusie geleid, dat een zekere inperking van de strafbaarheid, 
als door de werkgroep-Langemeijer aanbevolen, raadzaam is. 
Het wetsontwerp voorziet dan ook in de toevoeging van een 
tweede lid aan artikel 266, waarin een strafuitsluitingsgrond 
is geformuleerd. Deze strekt er toe, binnen redelijke grenzen, 
de straffeloosheid van politieke kritiek te verzekeren. 

Al neigt de rechtspraak er ook thans reeds toe, op het ter-
rein van die kritiek meer te tolereren dan bij uitlatingen in de 

4) Zie H. J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel 
II, 2e druk; Haarlem, 1891; p. 387. 

zuiver persoonlijke sfeer, en al brengt de voorgestelde nieuwe 
bepaling dan ook geen aanzienlijke verandering in de bestaan-
de rechtstoestand, zij zal toch een nog iets meer genuanceer-
de jurisprudentie kunnen bevorderen. Tegenover het moge-
lijke bezwaar dat aldus een zekere verruwing van de politieke 
zeden als het ware wordt gelegaliseerd, is aan te voeren dat 
wellicht gerechtvaardigde grieven tegen een bepaald beleid of 
streven met minder risico van strafrechtelijke konsekwenties 
kunnen worden geuit. Na aanvaarding van de op dit punt voor-
gestelde wijziging zullen politieke discussies in de rechtszaal, 
over het door de verdachte gewraakte beleid of streven, ook 
eerder zijn te vermijden. 

In afwijking van het voorstel van de werkgroep-Lange-
meijer is, in het wetsontwerp, de toepasselijkheid van de hier 
besproken bijzondere strafuitsluitingsgrond beperkt tot vor-
men van belediging die alleen onder de strafbepaling van 
artikel 266, eerste lid, W.v.S. vallen. Voor de motivering van 
deze beperking zij verwezen naar de aantekeningen bij ar-
tikel I, onderdelen F en J, van het ontwerp. 

§ 3. Smaad en smaadschrift 
De bepalingen omtrent smaad (met inbegrip van smaad-

schrift en laster), opgenomen in de artikelen 261-265 van het 
Wetboek van Strafrecht, vormen een vrij ingewikkeld ge-
heel en geven enkele merkwaardige bijzonderheden te zien. 
Blijkens de toelichting op het ontwerp van het wetboek 
zijn zij ten dele ontleend aan destijds aanhangige Italiaanse 
ontwerpen (Smidt, o.c; p. 387). De geldende regeling komt 
in hoofdzaak op het volgende neer. 

1°. Smaad is de vorm van belediging die bestaat uit het 
opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam door 
„telastlegging van een bepaald feit" (al dan niet strafbaar 
volgens de wet) „met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaar-
heid te geven". 

2°. Smaadschrift is smaad gepleegd „door middel van ge-
schriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk ten toon gesteld 
of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud open-
lijk ten gehore wordt gebracht". Op sommige vormen van 
deelneming aan dit misdrijf (verspreiden, openlijk tentoon-
stellen etc. van het geschrift of de afbeelding) is de bijzon-
dere bepaling van artikel 271 van toepassing. Dit laatste geldt 
trouwens ook voor dezelfde vormen van deelneming aan 
eenvoudige belediging bij geschrift. Overeenkomstige bijzon-
dere bepalingen (betreffende zgn. verspreidingsdelicten) zijn, 
ter aanvulling op de algemene regels inzake deelneming aan 
strafbare feiten (artikelen 47-54), in het wetboek opgeno-
men bij belediging van een lid van het Koninklijk huis (arti-
kel 113), het hoofd van een bevriende staat of een diploma-
tieke vertegenwoordiger (artikel 119), het openbaar gezag 
etc. (art. 1376) en een bevolkingsgroep (art. \37d). 

3°. Bij smaad en smaadschrift is een speciale strafuitslui-
tingsgrond voorzien; naast de algemene gronden, omschre-
ven in de artikelen 37, eerste lid, en 40-43 van het wetboek. 
Artikel 261, derde lid, bepaalt: „Noch smaad, noch smaad-
schrift bestaat voor zoover de dader klaarblijkelijk heeft ge-
handeld in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdedi-
ging". Deze formulering stelt buiten twijfel dat het hier om 
een rechtvaardigingsgrond, en niet slechts om een verontschul-
digingsgrond gaat. (Het verschil is vooral van praktisch 
belang voor het geval van deelneming in strafrechtelijke zin.) 

4°. De verdachte kan worden „toegelaten" tot het „be-
wijs der waarheid", en wel „wanneer de rechter het onder-
zoek naar de waarheid noodig acht ter beoordeling van de 
bewering van den beklaagde dat hij in het algemeen belang 
of tot noodzakelijke verdediging gehandeld heeft", of „wan-
neer aan een ambtenaar een feit begaan in de uitoefening zij-
ner bediening wordt te laste gelegd". Afgezien 

van de verouderde terminologie („beklaagde") en van de 
dooreenmenging van materieel recht en procesrecht, is 
het bijzondere van de hier geciteerde bepaling (art. 263), dat 
zij voorziet in een bewijslevering door de verdachte, iets wat 
ons Wetboek van Strafvordering niet kent. 
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5°. Wanneer de verdachte tot het „bewijs der waarheid" 
is toegelaten, en er niet in slaagt dat bewijs te leveren, wordt 
hij - als „de telastlegging tegen beter weten is geschied" - ver-
oordeeld wegens laster (art. 262). Dit is niet alleen van be-
lang voor de kwalificatie van het begane feit, maar ook voor 
do op te leggen straf. Het strafmaximum bij sinaad, resp. 
smaadschrift, is namelijk zes maanden, resp. een jaar gevan-
gcnisstraf (of geldboete), en bij laster drie jaar. Bovendien 
kan bij veroordeling wegens laster ontzetting uit bepaalde 
rechten worden uitgesproken. 

In de hier geresumeerde regeling5) zou de werkgroep-
Langemeijer op twee punten een wijziging aangebracht willen 
zien. Vooreerst heeft zij een nieuwe tekst ontworpen 
voor het derde lid van artikel 261, waarin de bijzondere 
strafuitsluitingsgrond is omschreven. In samenhang hiermede 
zou zij voorts de toelating tot het bewijs van de waarheid 
(en dus ook de mogelijkheid van veroordeling wegens las-
ter) willen beperken tot gevallen waarin de verdachte beweert 
ter noodzakelijke verdediging te hebben gehandeld, of waarin 
de geuite beschuldiging een door een ambtenaar in functie be-
gaan feit betreft. Voor de details van die aanbevelingen, en 
voor de motivering die de werkgroep heeft gegeven, moge 
hier worden verwezen naar haar rapport. 

De ondergetekenden kunnen zich verenigen met de strek-
king van het voorstel betreffende artikel 261, derde lid. Even-
als de werkgroep achten zij het wenselijk de bijzondere straf-
uitsluitingsgrond niet beperkt te houden tot gevallen waarin 
(objectief) in het algemeen belang of tot noodzakelijke ver-
dediging is gehandeld, maar ook uitdrukkelijk te voorzien in 
straffeloosheid voor de dader die te goeder trouw overtuigd 
was zowel van de waarheid van de door hem geuite beschul-
diging als van zijn plicht tot publikatie in het algemeen be-
lang. Deze verruiming maakt een onderzoek naar de ob-
jectieve juistheid van de beschuldiging - een onderzoek dat 
bijzonder pijnlijk kan zijn voor degene die door de verdachte 
beschuldigd is - in beginsel overbodig. 

De door de werkgroep voorgestelde nieuwe tekst roept wel 
enige vragen op, die in haar rapport niet zijn besproken. 

a. Zonder motivering zijn de woorden „voor zoover" ver-
vangen door „indien". Deze vervanging lijkt de onderge-
tekenden geen verbetering. Wanneer de verdachte een reeks 
beschuldigingen heeft geuit, en slechts een deel daarvan nodig 
was voor (b.v.) een verdediging tegen aantijgingen die henr 
zelf of een derde troffen, kan het overige deel misschien wel 
als verschoonbaar, maar toch kwalijk als gerechtvaardigd 
worden aangemerkt. 

b. Het is niet geheel duidelijk waarom - als de bepaling 
nu toch wordt gewijzigd - het woord „klaarblijkelijk" (in 
de zinsnede: „ klaarblijkelijk heeft gehandeld " 
etc.) behouden moet blijven. Als dat woord hier enige functie 
heeft, kan het alleen deze zijn, dat twijfel (omtrent de nood-
zaak van verdediging) ten nadele van de verdachte strekt. 
Dit levert dan een inbreuk op het klassieke beginsel 'in dubiis 
pro reo' op. Voor zulk een inbreuk zien de ondergetekenden 
geen goede rechtsgrond. 

c. Toegelicht is ook niet, waarom de uitdrukking „tot 
verdediging" is vervangen door „ter verdediging". 
Het woord „ter" (samentrekking van een voorzetsel en het 
bepalend lidwoord) schijnt de eis te impliceren, dat het uiten 
van de beschuldiging in concreto de enig mogelijke wijze van 
verweer was. Wat hiervan ook zij, de ondergetekenden achten 
wijziging van de bestaande tekst op dit punt niet geboden. 

d. Het subjectieve criterium (opgesloten in de woorden „te 
goeder trouw heeft aangenomen") kan de indruk wekken, dat 
in het tweede deel van de ontworpen nieuwe bepaling op een 
verontschuldigingsgrond is gedoeld. De aan de geldende be-
paling ontleende aanhef („Noch smaad, noch smaadschrift 
bestaat ") wijst daarentegen op een rechtvaardigings-
grond. Uit het rapport van de werkgroep blijkt niet waaraan 

6) De artikelen 264 en 265 bevatten nog enkele aanvullende bepalingen 
voor gevallen waarin iemand een ander ervan heeft beschuldigd een straf-
baar feit te hebben begaan. 

zij zelf hierbij heeft gedacht. In elk geval is de door haar voor-
gestelde tekst op dit punt niet geheel duidelijk, hetgeen ook 
in de literatuur is gesignaleerd. 

De ondergetekenden zouden ondubbelzinnig tot uitdrukking 
willen brengen, dat het in het tweede deel van de ontwerp-
bepaling, evenals in het eerste deel daarvan, om een recht-
vaardigingsgrond gaat. Daarom zijn de woorden „te goeder 
trouw heeft aangenomen" in het regeringsontwerp vervangen 
door „te goeder trouw heeft kunnen aannemen". Aldus is het 
criterium voor uitsluiting van de strafbaarheid geobjectiveerd. 

Een konsekwentie hiervan is, dat b.v. degene die heeft ge-
holpen bij het verspreiden van een geschrift met een voor een 
derde compromitterende inhoud, en die van de onjuistheid van 
de daarin vervatte beschuldigingen overtuigd was, toch niet 
wegens het in art. 271 omschreven 'verspreidingsdelict' kan 
worden veroordeeld, als de schrijver te goeder trouw heeft 
kunnen aannemen dat die beschuldigingen wel juist waren en 
dat de publikatie ervan door het algemeen belang werd geëist. 
Dit lijkt de ondergetekenden minder bezwaarlijk dan het alter-
natief, waarbij slechts sprake zou zijn van een verontschuldi-
gingsgrond. In die constructie zou de auteur van een volkomen 
juiste publikatie, waarin terecht laakbaar gedrag aan de kaak 
is gesteld, weliswaar - als zijnde verontschuldigd — straffeloos 
blijven, maar de wederrechtelijkheid van het feit zou dan 
niet zijn opgeiieven. Door dit laatste zou de mogelijkheid be-
staan van toewijzing van een civiele vordering, strekkende 
tot het opleggen van een verbod (met dwangsom) om voort 
te gaan met de verspreiding van het geschrift waarin de be-
schuldiging is vervat. 

He' is wel mogelijk, de bepaling zo te formuleren, dat zij 
enerzijds voorziet in een rechtvaardigingsgrond voor gevallen 
waarin in het algemeen belang inderdaad het openbaren van 
het compromitterende feit eiste, en anderzijds in een veront-
schuldigingsgrond voor de dader die dat alleen maar (zij het 
wel te goeder trouw) heeft aangenomen. Daarmee zou echter 
het beoogde doel — het zo veel mogelijk afsnijden van discus-
sies in foro over de juistheid van de geuite beschuldiging — 
worden gemist. De verdachte houdt er dan belang bij, het be-
wijs van die juistheid te leveren, en de gelegenheid daartoe zou 
hem bezwaarlijk kunnen worden onthouden. 

Men kan zich afvragen of het wel nodig is als afzonderlijke 
eis te stellen, dat de dader te goeder trouw heeft kunnen aan-
nemen dat de door hem geponeerde beschuldiging waar was. 
Het valt wat moeilijk, zich gevallen voor te stellen waarin hij 
daar zelf niet in geloofde, maar waarin hij toch wel te goeder 
trouw meende, of kon menen, dat het algemeen belang met het 
publiceren van de (onware, althans ongeverifiëerde) beschul-
diging was gediend. Iemand die zich op het standpunt stelt 
dat het doel de middelen heiligt, zal men niet licht als te goeder 
trouw beschouwen. 

Een bezwaar levert de dubbele eis echter niet op. De onder-
getekenden zouden deze willen overnemen, om elke twijfel 
uit te sluiten omtrent de strafbaarheid van valse beschuldi-
gingen, ook voor zover deze woorden worden geuit ter be-
strijding van een kwalijke of ter bevordering van een op zich-
zelf wel goede zaak. 

§ 4. Bewijs van de waarheid en laster 
Krachtens het Wetboek van Strafvordering (artt. 263, 280, 

tweede en derde lid, 284, derde lid, 285, 296 en 311, tweede, 
vierde en vijfde lid) staat het de verdachte vrij, de getuigen 
en deskundigen op de terechtzitting te doen horen wier ver-
klaring naar zijn mening voor hem van belang zal kunnen 
zijn, aan de verschenen getuigen en deskundigen de door hem 
gewenste vragen te stellen (behoudens de bevoegdheid van de 
rechter om niet terzake doende verklaringen te voorkomen of 
te couperen: artt. 274, eerste lid, en 288), en ook overigens 

'alles in het midden te brengen wat tot zijn verdediging kan die-
nen. De artikelen 263 en 264 van het Wetboek van Strafrecht, 
die bepalen in welke gevallen het bewijs der waarheid van de 
door de verdachte gelanceerde beschuldiging is toegelaten, 
resp. uitgesloten, beperken de vrijheid van verdediging bij ver-
volging wegens smaad of smaadschrift. Hoewel begrijpelijk en 
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redelijk, met het oog op de belangen van degene die door de 
smaad is getroffen, is deze inperking toch wel wat moeilijk te 
verenigen met een accusatoire proecsvorm, waarin de ver-
da. hte geen lijdend voorwerp van onderzoek is, maar waarin 
hij de posiiie heelt van een partij in het geding. 

Wanneer het derde lid van artikel 261 W.v.S. wordt ver-
vargen door een bepaling als hierboven is besproken, zal het 
echter - zoals reeds werd opgemerkt — bij een beroep van de 
verdachte op het algemeen belang in beginsel niet meer ter 
zake doen of wat hij een ander heeft aangewreven werkelijk 
waar was. Eventuele pogingen van de verdachte of zijn raads-
man om — b.v. door vragen aan getuigen die op zijn initiatief 
zijn gedagvaard - toch de objectieve waarheid van de beschul-
diging in het licht te stellen, zullen dan in het algemeen door 
de rechter kunnen worden afgekapt als zijnde irrelevant voor 
waar het in het geding om gaat. 

Niettemin (en hierop is in de literatuur ook gewezen) zal 
een consciëntieus onderzoek omtrent de vraag of de verdachte 
inderdaad te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de door 
hem gestelde feiten zich overeenkomstig zijn betichting hebben 
toegedragen, er soms wellicht toe nopen ook op die feiten zelf 
ter terechtzitting in te £aan °). Het ontwerp van de werkgroep 
sluit de mogelijkheid daartoe evenwel uit. Alleen bij een beroep 
van de verdachte op noodzakelijke verdediging, of wanneer 
het giat om hetgeen waarvan een ambtenaar als zodanig is 
beticht, laat dat ontwerp een onderzoek naar de waarheid van 
de bes huldiging toe. 

Een eigenaardige, en naar de mening van de ondergetekenden 
weirig bevredigende, konsekwentie van dit stelsel is voorts, 
dat de verdachte, ook al heeft hij klaarblijkelijk tegen beter 
weten een volkomen uit de lucht gegrepen ernstige beschul-
diging geuit en openbaar gemaakt, niet wegens laster kan wor-
den veroordeeld, mits hij zich maar onthoudt van een beroep 
op noodzakelijke verdediging, en zijn aantijgingen geen daden 
van een ambtenaar in functie betreffen. De mogelijkheid van 
veroordeling ter zake van laster is immers volgens het ont-
werp van de werkgroep, en trouwens ook krachtens de gel-
dende wet, beperkt tot gevallen waarin het bewijs van de 
waarheid is toegelaten en de verdachte er niet in slaagt dat 
bewijs te leveren. 

Het komt de ondergetekenden voor, dat de, in ons straf-
processuele stelsel slecht passende, bepalingen omtrent het door 
de verdachte te leveren bewijs van de waarheid beter in hun 
geheel kunnen worden afgeschaft. Dan zijn eenvoudig de alge-
mene regelen van het Wetboek van Strafvordering, betref-
fende de processuele gevolgen van een door of namens de ver-
da. hte geoerd verweer in de vorm van een beroep op een 
strafuitsluitingsgrond, van toepassing. Aan de rechter kan ge-
voeglijk worden overgelaten te beoordelen wat, voor het onder-
zoek naar de gegrondheid van het verweer, wel en niet relevant 
is. 

Deze vereenvoudiging, die in het wetsontwerp (artikel I, 
onder I) is voorzien, maakt een nieuwe omschrijving van de 
laster nodig, althans wanneer men wil dat die gekwalificeerde 
vorm van smaad en smaadschrift als afzonderlijk misdrijf 
strafbaar gesteld blijft. De ondergetekenden achten het laatste 
wel raadzaam. Gevallen waarin een valse beschuldiging tegen 
beter weten is gelanceerd, verdienen een veel scherpere af-
keuring dan die waarin de dader te lichtvaardig is uitgegaan 
van de juistheid der door hem gestelde feiten, of waarin alleen 
de openbaarmaking van de - wel gegronde - beschuldiging 

(>) Wanneer blijkt, of althans plausibel is, dat de verdachte zijn be-
schuldiging heeft geuit op grond van mededelingen, hem gedaan door 
iemand die hij voor betrouwbaar en goed geïnformeerd mocht houden, zal 
dit voldoende zijn voor het aannemen van zijn goede trouw. Een onderzoek 
naar de objectieve juistheid van die mededelingen kan dan gevoeglijk 
achterwege blijven. Beweert de verdachte echter dat hij de door hem aan 
de kaak gestelde feiten zelf heeft waargenomen, dan zal het voor de 
beoordeling van zijn goede trouw in sommige gevallen wel nodig zijn 
die feilen in het onderzoek te betrekken. (Niet in alle gevallen; met name 
niet in die waarin de verdachte, ook al zou de beschuldiging juist zijn, geen 
acceptabele reden kon hebben voor de veronderstelling dat het algemeen 
belang met het openbaar maken daarvan was gediend). 

niet gerechtvaardigd was. Dit verschil behoort ook in de 
strafpositie tot uitdrukking te komen. 

Het voorgestelde nieuwe artikel 262 W.v.S. (artikel I, onder 
H, van het wetsontwerp) omschrijft laster nu als smaad of 
smaadschrift, gepleegd door hem die weet dat het te laste 
gelegde in strijd met de waarheid is. Wanneer het openbaar 
ministerie (mede) ter zake van deze vorm van belediging 
gaat vervolgen - hetgeen overigens in het algemeen slechts 
mogelijk is wanneer de beledigde een geldige klacht heeft inge-
diend, of zich niet tijdig heeft verzet tegen een hem niedege-
deeld voornemen tot vervolging van ambtswege (artt. 67o 
en 269 W.v.S.) - zal het rekening moeten houden met de kans 
dat de verdachte volhoudt een ware beschuldiging te hebben 
geuit. Gebeurt dat inderdaad, dan mag aan de verdachte niet 
de gelegenheid worden onthouden zijn bewering op de te-
rechtzitting met bewijzen te staven; anders zou immers zijn 
verdediging onmogelijk worden gemaakt. Met het oog op de 
belangen van de beledigde zal dus bijzondere voorzichtigheid 
bij vervolging wegens laster geboden zijn. Wanneer de valsheid 
van de aantijging echter evident is, kan het verantwoord en 
aangewezen zijn de verdachte ter zake van deze gekwalificeerde 
vorm van smaad of smaadschrift te vervolgen. 

§ 5. Belediging van buitenlandse staatslieden 
Na ampel beraad zijn de ondergetekenden, in afwijking van 

het advies van de werkgroep-Langemeijer, tot de conclusie 
gekomen, dat de belediging van het hoofd of een andere 
regeringspersoon van een bevriende staat in het algemeen 
niet als afzonderlijk, ambtshalve te vervolgen, misdrijf straf-
baar behoeft te zijn, en dat hiervoor dus in beginsel wel kan 
worden volstaan met de bepalingen omtrent 'commune' be-
lediging (artt. 261 e.v. W.v.S.). Het enige argument dat des-
tijds, bij het tot stand brengen van het wetboek, is aangevoerd 
voor afzonderlijke strafbaarstelling (overigens beperkt tot 
belediging van staatshoofden en gezanten), luidde lapidair: 
„De internationale pligten en het belang van den staat om 
die te vervullen eis^hen de strafbepalingen van dezen titel" 
(t.w. de derde titel van het tweede boek). Sporen van dis-
cussie over het beginsel zijn niet te vinden 7 ) ; blijkbaar achtte 
men het toen volkomen vanzelfsprekend. 

De werkgroep heeft in haar rapport een aanmerkelijk uit-
voeriger motivering gegeven. Zonder het gewicht daarvan 
te onderschatten, achten de ondergetekenden toch ook de 
in dat rapport gepresenteerde argumenten tezamen nog 
niet voldoende overtuigend. Als voornaamste, althans pri-
maire, motief voert de werkgroep aan, dat „ook thans nog 
de burgers van een ander land belediging van hun staats-
hoofd door een buitenlander zullen gevoelen als hun gehele 
volk aangedaan, zelfs dan wanneer zij persoonlijk op dit 
staatshoofd kritiek zouden hebben. In zover kan het feit 
naast de kwetsing van het staatshoofd persoonlijk ook ge-
voclens van gekwetstheid bij het door hem vertegenwoor-
digde volk en benadeling van een goede internationale ver-
standhouding na zich slepen. Dit laatste betekent bedrei-
ging van een groot en waardevol belang dat een aanmerke-
lijk zwaardere strafbaarheid dan bij andere belediging 
stellig rechtvaardigt". 

Hiertegenover kan worden gesteld, dat de nationale ge-
voelens van een ander volk op velerlei wijzen kunnen wor-
den gekrenkt. Wanneer men zulk een krenking als grond 
voor strafbaarheid of strafverzwaring aanvaardt, zou niet 
alleen voor het staatshoofd (met de minister-president en 
de minister ^ an buitenlandse zaken, die de werkgroep -
in overeenstemming met de Adviescommissie inzake Vol-
kenrechtelijke Vraagstukken — daarmede gelijk wil stel-
len) een bijzondere strafbepaling nodig zijn, maar ook voor 
andere nationale figuren en instellingen, en voor symbolen 
als vlag, wapen en volkslied. Trouwens, niet slechts beledi-
ging, beschimping en bespotting, maar ook zakelijke kritiek 

7) Zie Smidt, o.c; p. 47 en 50. 
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kan „gevoelens van gekwetstheid bij het volk en benade-
ling van een goede internationale verstandhouding na zich 
slepen". De enkele mogelijkheid, dat zulke gevoelens wor-
den gewekt, kan dan ook naar het oordeel van de ondergete-
kenden geen voldoende motief voor strafbaarstelling opleveren. 

Verder heeft de werkgroep in dit verband opgemerkt, 
dat het eisen van een klacht (voor vervolgbaarheid wegens 
belediging van het hoofd etc. van een bevriende staat) niet 
opportuun is, omdat „het eventueel geen gevolg geven aan 
de klacht van dat staatshoofd door de burgers van diens 
staat gezien zou kunnen worden als een kwetsend gebeu-
ren temeer en wel een waardoor een Nederlands staats-
orgaan verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld." Dit 
laatste lijkt inderdaad wel plausibel, maar de vraag is waar-
om hetzelfde niet zou gelden voor afwijzing van een klacht 
(of enige andere op vervolging gerichte démarche) die het 
karakter van een wettelijke voorwaarde voor de vcrvolg-
baarheid mist. Ook als het delict van ambtswege kan wor-
den vervolgd, staat het de beledigde en diens regering im-
mers vrij, een klacht bij de Nederlandse autoriteiten in te 
dienen. In de praktijk is van die vrijheid ook herhaaldelijk 
gebruik gemaakt. Met name de regeringen van staten met 
een autoritair regiem plegen in dit opzicht blijk te geven 
van diligentie. 

Er blijft dan nog als argument over, „dat in de meeste 
met Nederland vergelijkbare landen enige vorm van specia-
le bescherming van de eer van het vreemde staatshoofd niet 
ontbreekt". Al is de Nederlandse wetgever riet gehouden 
zich aan te sluiten bij de strafwetten van andere landen, 
ook riet voor zover zij met het onze vergelijkbaar zijn, er 
behoort toch wel op die wetten te worden gelet, zeker bij 
onderwerpen met duidelijk internationale aspecten. Het 
wetsontwerp strekt echter ook niet tot afschaffing van elke 
vorm van bijzondere strafrechtelijke bescherming van hoofd-
den van bevriende staten tegen beledigingen die binnen de 
territoriale werkingssfeer van onze strafwet vallen. 

Vooreerst is in artikel I, onder K, een verhoging van het 
gewone strafmaximum voorzien. (Vgl. de aantekening bij 
dat onderdeel.) Verder voegt artikel I, onder D, een nieuwe 
bepaling aan het bestaande artikel 118 W.v.S. toe, waarbij 
opzettelijke belediging van het hoofd of een lid van de re-
gering van een bevriende staat strafbaar wordt gesteld voor 
het geval van een niet-particulier bezoek aan Nederland. De-
ze bepaling, die de vervolgbaarheid niet van een klacht af-
hankelijk stelt, is in hoofdzaak ontleend aan het ontwerp 
van de werkgroep-Langemeijer. Voor het hier bedoelde ge-
val heeft ook die werkgroep een afzonderlijke strafbepaling 
aanbevolen, naast de meer algemene van artikel 117, die 
zij niet wilde laten vervallen. Deze aanbeveling is gedaan, 
omdat zij het raadzaam vond bij belediging tijdens een be-
zoek aan ons land de mogelijkheid van voorlopige hechte-
nis open te houden. 

Het wetsontwerp gaat hier iets verder dan het voorstel 
van de werkgroep, die, zoals gezegd, alleen de minister-pre-
sident en de minister van buitenlandse zaken gelijk wilde 
stellen met het staatshoofd8). De ondergetekenden achten 
het - met volledige erkenning van de bijzondere positie van 
die bewindslieden - toch wat willekeurig, de grens er-
gens dwars door de regering heen te trekken. In het voor-
gestelde nieuwe artikel 118, eerste lid, zijn daarom, voor 
wat de strafrechtelijke bescherming tegen belediging betreft, 
alle leden van de regering met het staatshoofd gelijkgesteld. 

De in het regeringsontwerp opgenomen bepaling van 
artikel 118, eerste lid, gaat in een ander opzicht iets min-
dcr ver dan de overeenkomstige in het ontwerp van de 
werkgroep. Zij beperkt namelijk de bijzondere strafrechte-
lijke bescherming tot regeringspersonen die in de uitoefe-
ning van hun ambt in Nederland vertoeven. Wanneer bui-

8) D.w.z.: in de meer algemene bepaling van artikel 117; niet in de 
bijzondere van artikel 118, waarin zij naast het staatshoofd alleen (diplo-
matiekc en consulaire) vertegenwoordigers v/il noemen. (Zie hierna; aan-
tekening bij artikel I, onderdeel D, van het wetsontwerp). 

tcnlandse staatslieden een zuiver particulier bezoek aan ons 
land brengen, en zij, b.v., in hun hotel door een medegast 
worden beledigd bij een woordenwisseling over welk punt 
van geschil dan ook, zijn er naar het oordeel van de onder-
getekenden geen voldoende redenen om die belediging an-
ders dan volgens de gewone regels af te doen. 

Voor het overige zal, bij aanvaarding van het wctsont-
werp, ten aanzien van de belediging van een lid van de 
regering van een bevriende staat gelden wat daarvoor 
(afgezien van de uilzondering voor het staatshoofd) ook 
nu reeds geldt, en sinds 1886 heeft gegolden; t.w. dat voor 
vervolging een klacht riodig is, en dat de algemene bepalin-
gen omtrent eenvoudige belediging, smaad(schrift) en las-
ter van toepassing zijn. De in 1934 ingevoerde mogelijkheid 
van vervolging van ambtswege, in gevallen waarin de bcle-
digde zich tegen het voornemen, daartoe niet binnen acht 
dagen0) verzet (art. 67a W.v.S.), zal hier echter uitgeslo-
ten zijn. 

Artikel II van het wetsontwerp bevat (onder B) een be-
paling volgens welke, bij belediging van het hoofd of een 
lid van de regering van een bevriende staat, geen klacht 
van de beledigde zelf nodig is; volstaan kan worden met 
een door die regering bij de Nederlandse ingediend verzoek 
om strafvervolging. In het algemeen lenen de bestaande 
regels betreffende het indienen en intrekken van klachten 
(artt. 165 en 166 Sv.) zich hier namelijk niet goed voor 
toepassing. De ratio van artikel 67a W.v.S., dat vervolging 
mogelijk maakt ook wanneer de beledigde geen persoonlijk 
initiatief wenst te nemen, geldt hier dus niet. Bovendien 
kan dat artikel in zijn bestaande vorm bezwaarlijk worden 
toegepast in zaken betreffende de belediging van het hoofd 
of een lid van de regering van een andere staat. 

De artikelen 

Artikel I 

Onderdeel A (art. 87ö W.v.S.) De term „bevriende staat", 
die in de artikelen 115 e.v. van het Wetboek van Strafrecht 
voorkomt, is in dat wetboek niet nader omschreven. (Vgl. de 
reeks begripsbepalingen van de artikelen 78-90ter, waarin wel 
de betekenis van een aantal andere uitdrukkingen is vastgelegd.) 
Ook de memorie van toelichting geeft op dit punt geen uit-
leg10). In de literatuur wordt de term opgevat als een aan-
duiding voor iedere staat waarmee Nederland diplomatieke 
betrekkingen onderhoudt; er behoeven dus geen bijzondere 
vriendschappelijke banden te bestaan 11). 

De werkgroep-Langemeijer heeft voorgesteld, alsnog een 
definitie van deze term in het wetboek op te nemen. Daarbij 
heeft zij het volgende aangetekend: „Het leek wenselijk de 
bescherming van Titel III van het Tweede Boek niet uitsltti-
tend te beperken tot de staten waarmede Nederland formeel di-
plomatieke betrekkingen onderhoudt. Te denken ware b.v. 
aan jonge, pasgevormde staten waarmede Nederland een be-
paalde verstandhouding aan het ontwikkelen is zonder dat het 
nog tot uitwisseling van diplomatieke vertegenwoordigers is 
gekomen. In dergelijke gevallen is de bedoelde bescherming 
op haar plaats. Uit de aard der zaak moet hier alleen worden 
gedacht aan staten die volledig subject van volkenrecht zijn". 
De werkgroep heeft niet gemeend de eis te moeten stellen dat 
het een door Nederland erkende staat betreft, gegeven het 
feit dat er ook met niet erkende staten zekere betrekkingen 
bestaan. 

Met dit voorstel en de motivering daarvan kunnen de on-
dergetekenden zich verenigen. Behoudens een redactionele 
wijziging is de aanbevolen begripsbepaling dan ook in het 

9) Deze termijn is een maand, als de tot de klacht gerechtigde zich 
niet in Europa bevindt. 

1") Vgl. Smidt, o.c; p. 47-49. 
il) Zie met name T. J. Noyon-G. E. Langemeijcr, Het Wetboek vai 

Strafrecht, dl. I, 6e dr.; Arnhem, 1954; p. 575. 
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wetsontwerp overgenomen. In plaats van het woord „staat" is 
de term „buitenlandse mogendheid" gekozen, ter aansluiting 
bij de terminologie die elders in het wetboek (vgl. de artt. 
97, 98n. 99 en 101) is gevolgd. De term „mogendheid" wordt 
ook in de Grondwet (artt. 59 en 60) gebruikt. 

Onderdeel B (artt. 115 en 116 W.v.S.) In de bestaande 
artikelen 115 en 116 worden de termen „regeerend vorst" en 
..hoofd" van een bevriende staat naast elkaar gebruikt. Dit 
is destijds in de memorie van toelichting als volgt gemotiveerd: 
„De a f z o n d e r l i j k e vermelding van den regerenden 
vorst, nevens die van het h o o f d des staats, snijdt allen twij-
fel af omtrent halfsouvereine staten (Egypte, Tunis) en om-
trent regerende vorsten van bondstaten, die mitsdien alle onder 
de gebezigde uitdrukkingen begrepen z i jn" 1 2 ) . 

Met de werkgroep-Langemeijer zijn de ondergetekenden 
van oordeel, dat thans kan worden volstaan met het gebruik 
van de uitdrukking „hoofd van een bevriende staat". 

Onderdeel C (art. 117 W.v.S.) Het voorstel om artikel 
117 te doen vervallen is reeds toegelicht in het algemene 
deel van deze memorie. 

Onderdeel D (art. 118 W.v.S.) Het ontwerp-artikel 118 
versrhilt op de volgende punten van de tekst die de werk-
groep heeft voorgesteld. 

/ . De bepaling bestaat uit drie leden. Daarvan betreft 
het eerste de belediging van regeringspersonen en het twee-
de die van vertegenwoordigers van bevriende staten. Deze split-
sing dient de leesbaarheid: zij levert geen materieel verschil 
op. 

Het derde lid voorziet in de mogelijkheid van ontzetting van 
bepaalde rechten in geval van veroordeling wegens een der in 
de voorgaande leden omschreven misdriiven. Ook hier is geen 
sprake van een materieel verschil. Dezelfde mogelijkheid staat 
nl. thans Ingevolge artikel 120. tweede lid) open. Om tech-
nis^he redenen, die verband houden met de voorgestelde 
schrapping van artikel 117, is deze bepaling in het ontwerp 
overgebracht van artikel 120 naar artikel 118. 

2. In plaats van „belediging het hoofd van . . . . aange-
daan" is de kortere uitdrukking ..belediging van het hoofd 
van . " gebruikt. Ook deze afwijking is uitsluitend van re-
da^tionele aard. 

3 Het eerste lid bestrijkt zowel de belediging van staats-
hoofden als die van andere regeringspersonen. In het ontwerp 
van de werkgroep-Langemeijer heeft artikel 118 alleen betrek-
kïng op belediging van het hoofd of een vertegenwoordi-
ger (dus niet op een lid van de regering) van een bevriende 
staat. Uit het rapoort van de werkgroep blijkt niet waarom zii 
gemeend heeft hier, anders dan in haar ontwerp-artikel 117, 
leden van de regering onvermeld te moeten laten. Zoals in 
het algemene deel van deze memorie reeds is gesteld, zien 
de ondergetekenden geen voldoende reden voor een onder-
scheid in strafrechtelijke bescherming tussen het hoofd en 
een (ander) lid van de regering van een bevriende staat. 

4. Voor zover het regeringspersonen betreft, heeft het 
voorgestelde artikel betrekking op gevallen van belediging 
bü een ambtshalve gebracht bezoek aan ons land. Deze he-
perking - waarmee wo'dt afgeweken van het voorstel van de 
werkgroep, die geen verschil maakt naar gelang van het ka-
rakter ''officieel of particulier) van het bezoek - is hierboven, 
in het algemene gedeelte, reeds besproken. 

5. In overeenstemming met het bestaande artikel 118 is 
het tweede lid van het ontwerp-artikel beperkt tot belediging 
van een dinlomatieke vertegenwoordiger in diens hoedanig' 
heid. Deze laatste woonden ontbreken in het voorstel van 
de werkgroep, die de afwijking van de geldende tekst op dit 

12) Zie Smidt, o.c; p. 47. (Anders dan de tekst van het wetboek, 
waarin de - toen nieuwe - spelling-de Vries en te Winkel is gevolgd, is 
de memorie van toelichting nog geschreven in de oudere spelling-Siegen-
beek). 

punt echter niet heeft toegelicht1 3). Welke ook haar beweeg-
redenen zijn geweest, de ondergetekenden geven er de voor-
keur aan, het bestaande artikel te dezen onveranderd te laten. 

Overeenkomstig het ontwerp van de werkgroep-Langemeijer 
wordt voorgesteld het maximum van de bedreigde vrij-
heidsstraf in artikel 118 te verlagen van vier tot twee jaar, en 
dat van de geldboete te verhogen van f 6 0 0 tot f 1000. 
Evenals de werkgroep zijn de ondergetekenden van oor-
deel dat het bestaande maximum van vier jaar gevangenis-
straf naar de thans gangbare maatstaven onevenredig hoog is 
te achten. 

Voor de geldboete is een geheel nieuwe algemene regeling, 
op basis van de daaromtrent gedane voorstellen van de Com-
missie-van Binsbergen, in overweging. Die commissie heeft aan-
bevolen alle strafbare feiten in te delen in één van de vijf door 
haar voorgestelde categorieën, voor elk waarvan dan een alge-
meen boete-maximum zal gelden. Verwezenlijking van dat 
voorstel zal er toe leiden dat alle thans bestaande speciale-
boete-maxima vervallen, en dat, over het geheel genomen, het 
niveau van de geldboetes die de rechter maximaal kan op-
leggen, wordt verhoogd, mede ter aanpassing aan de ge1dont-
waarding. Intussen menen de ondergetekenden dat er. nu toch 
een wijziging van artikel 118 aan de orde is, wel aanleiding 
bestaat voor een — voorlopige - incidentele verhoging, zoals 
de werkgroep-Langemeijer heeft voorgesteld. 

Onderdeel E (art. 119 W.v.S.) Bij schrapping van artikel 
117 en wijziging van artikel 118, overeenkomstig artikel I, 
onder C en D, van het wetsontwerp, wordt belediging van 
het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat 
alleen in geval van een officieel bezoek aan Nederland 
ambtshalve vervolgbaar. Dit heeft konsekwenties voor het in 
artikel 119 omschreven „verspreidingsdelict". Met name 
kan dan het verspreiden etc. van een geschrift (of afbeelding) 
waarvan de inhoud beledigend is voor het hoofd of een lid 
van de regering van een bevriende staat, bezwaarlijk over de 
gehele linie ambtshalve vervolgbaar worden gemaakt. Er 
zou dan immers een moeilijk te rechtvaardigen discrepantie 
ontstaan tussen de vervolgbaarheid van de belediging op 
zich zelf (buiten het geval van een officieel bezoek: alleen op 
klachte) en die van het verspreidingsdelict. 

De beperking tot het geval van een officieel bezoek 
zal dus, voor wat regeringspersonen van een bevriende staat 
betreft, ook voor het verspreidingsdelict moeten gelden. 
Het enkel in voorraad hebben van een voor verspreiding be-
stemd, naar nog niet daadwerkelijk verspreid, beledigend 
geschrift (etc.) zal voorts geheel buiten de delictsomschrij-
ving dienen te worden gelaten. Anders zou immers degene die 
een dergelijk geschrift in voorraad heeft, plotseling ambtshal-
ve vervolgd kunnen worden wanneer de beledigde in de uit-
oefening van zijn ambt een bezoek aan ons land komt 
brengen, ook al wordt tijdens dat bezoek niet tot verspreiding 
overgegaan. 

Vorenstaande opmerkingen gelden niet voor het verspreiden 
etc. van geschriften of afbeeldingen die beledigend zijn voor 
een vertegenwoordiger van een bevriende staat. Krachtens het 
voorgestelde artikel 118. tweede lid. is immers de belediging 
van zulk een vertegenwoordiger steeds ambtshalve vervolg-
baar, ongeacht de plaats waar hij in feite verblijft. Daarom 
is een afzonderlijke bepaling voor het verspreidingsdelict 

!•) Het oorspronkelijke regeringsontwerp van het Wetboek van Straf-
recht bevat, in de bepaling die met het tegenwoordige artikel 118 cor-
respondeert, evenmin de hier bedoelde woorden. Deze zijn later ingelast, 
naar aanleiding van een desbetreffende opmerking in het verslag van 
de Tweede Kamer. Die opmerking luidde als volgt (Smidt, o.c. p. 51): 
..Het zal wel de bedoeling zijn dat de beleediging den gezant qualitate 
qua wordt aangedaan. Eenvoudige beleediging van den persoon van den 
vertegenwoordiger eener buitenlandsche mogendheid behoort niet tot de 
zware of voor den Staat gevaarlijke misdrijven, waartegen in dezen titel 
wordt gewaakt Bovendien vordert het belang van den beleedigde zelyen 
in zulk geval dat de vervolging van zijn klagt afhankelijk zij. Dergelijke 
feiten behooren dus naar den regel van het gemeene regt te worden ver-
volgd. Ten einde echter deze bedoeling duidelijk uit te drukken geeft de 
Commissie in overweging te lezen: „Opzettelijke beleediging - in zijne 
hoedanigheid aangedaan, enz." ". 
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bij deze vorm van belediging in het tweede lid van het ont-
worpen nieuwe artikel 119 opgenomen. 

Om de nogal gecompliceerde bepalingen leesbaarder en 
overzichtelijker te maken, zijn de beide leden van het ontwerp-
artikel onderverdeeld in alinea's waarin telkens de bijeenbe-
horende bestanddelen van het delict zijn samengebracht. De 
inhoud van het tegenwoordige tweede lid van artikel 119 is 
verwerkt in de eerste twee leden van het ontworpen nieu-
we artikel. 

Onderdeel F (art. 120, tweede lid, 137a en 1376 W.v.S.) 
Voor de schrapping van artikel 120, tweede lid (waarvan de 
inhoud mutatis mutandis is overgebracht naar artikel 118, 
derde lid) zij verwezen naar het gestelde onder 1 in de aan-
tekening bij onderdeel D van artikel I van het wetsontwerp. 

De werkgroep-Langemeijer heeft voorgesteld, in de ar-
tikelen 137a en 1376, eerste lid, van het Wetboek van Straf-
recht - waarin het gaat om belediging van het openbaar gezag, 
een openbaar lichaam of een openbare instelling - de uit-
drukkingen „opzettelijk in beleedigenden vorm" en „eene uit-
lating in beleedigenden vorm" te vervangen door „opzettelijk be-
ledigend", respectievelijk „een beledigende uitlating". Voor 
het overige zou zij deze artikelen ongewijzigd willen la-
ten, waarbij evenwel dient te worden bedacht, dat volgens 
haar ontwerp mede in geval van belediging van het open-
baar gezag etc. een beroep zou kunnen worden gedaan op de 
nieuwe strafuitsluitingsgrond bij eenvoudige belediging. (Vgl. 
§ 2 van deze memorie). 

In het regeringsontwerp is de mogelijkheid van een beroep op 
die bijzondere strafuitsluitingsgrond beperkt tot gevallen 
waarin op het begane feit geen andere strafbepaling dan die 
van artikel 266 van toepassing is. (Vgl. het gestelde aan het 
slot van § 2 van deze memorie. Zie ook, hierna, de 
aantekeningen bij de onderdelen J en K van artikel I 
van het ontwerp). Zonder verdere voorziening zou de 
hierboven aangegeven verandering van de tekst dus leiden 
tot een verruiming van de strafbaarheid bij de vormen van 
belediging omschreven in de artikelen 137a en 1376. De on-
dergetekenden zouden dit laatste echter willen vermijden. Het 
lijkt hun het eenvoudigst, en ook overigens rationeel, om be-
lediging van het openbaar gezag etc. thans gelijk te stellen met 
belediging van een ambtenaar in functie, als voorzien in ar-
tikel 267. Die gelijkstelling heeft tot gevolg, dat deze vorm 
van belediging onder de algemene regeling wordt gebracht, be-
houdens twee afwijkingen: (1) het strafmaximum is een der-
de hoger dan bij „gewone" belediging (maar, in het algemeen, 
toch aanmerkelijk lager dan de twee jaar gevangenisstraf die 
thans in artikel 137a is bedreigd) en (2) de vervolging kan 
ambtshalve geschieden. 

Het verspreidingsdelict, omschreven in artikel 1376, komt 
hiermede geheel te vervallen. Verspreiders van geschriften die 
een beledigende uitlating aan het adres van het openbaar ge-
zag etc. bevatten, vallen dan onder de bepaling van artikel 
271 W.v.S., betreffende verspreiding van beledigende geschrif-
ten in het algemeen. Naar het oordeel van de ondergeteken-
den kan hiermee worden volstaan. 

In overeenstemming met het bovenstaande voorziet artikel 
T. onder F, van het ontwerp, in schrapping van de bestaande 
artikelen 137a en 1376, die bij de wet van 19 juli 1934, 5/6. 
405, in het wetboek zijn gevoegd. 

Onderdeel G (artikel 261 W.v.S.). De redenen waarom 
een andere dan de bestaande formulering van de speciale 
strafuitsluitingsgrond bij smaad en smaadschrift wordt voor-
gesteld, zijn in § 3 van het algemene deel van deze memorie 
reeds uiteengezet. Daar is ook de afwijking van de tekst 
van de werkgroep-Langemeijer gemotiveerd. 

Onderdelen H en I (art. 262-264 W.v.S.). De voorge-
stelde wijziging van artikel 262 en de daarmede verband 
houdende schrapping van de artikelen 263 en 264 strekken 
er toe, de bepalingen omtrent het, in bepaalde gevallen bij 

vervolging wegens smaad of smaadschrift, door de verdach-
te te leveren bewijs van de waarheid te doen vervallen. Deze 
wijziging, die leidt tot een nieuwe omschrijving van de -
ook in de bestaande tekst van het wetboek als „laster" aan-
geduide - gekwalificeerde vorm van het misdrijf, is hierbo-
ven, in § 4, reeds toegelicht. 

Als (mede) te laste is gelegd, en ook bewezen wordt; 
dat de verdachte wist dat zijn beschuldiging in strijd met 
de waarheid was, zal hij met toepassing van artikel 262 kun-
nen worden veroordeeld terzake van laster, mits een gel-
dige klacht is ingediend. In de klacht behoeft niet te zijn 
gesteld, dat de verdachte tegen beter weten heeft gehan-
deld. Dit is trouwens ook naar geldend recht niet nodig 
voor veroordeling wegens laster. 

Anders dan in het voorstel van de werkgroep is in het 
wetsontwerp vastgehouden aan de bestaande eis, dat voor 
veroordeling terzake van laster moet worden bewezen dat 
de verdachte zich bewust was van de onwaarheid van zijn 
beschuldiging. (Vgl. de woorden „tegen beter weten" in de 
geldende tekst van artikel 262, eerste lid.) De werkgroep 
wilde „grof lichtvaardig" geuite beschuldigingen gelijk stel-
len met die waarvan de onwaarheid aan de verdachte be-
kend was. Een dringende reden voor zulk een verrui-
ming zien de ondergetekenden echter niet. Zij achten het 
voldoende dat lichtvaardig geuite beschuldigingen, in geval-
len waarin niet komt vast te staan dat de verdachte zich 
van de onwaarheid daarvan bewust was, kunnen leiden tot 
veroordeling wegens (de ongekalificeerde vorm van) 
smaad of smaadschrift, waarbij oplegging van onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf mogelijk is. 

Het maximum van de gevangenisstraf voor laster is in 
het wetsontwerp verminderd van drie tot twee jaar, 
hetgeen overigens nog altijd het viervoud vormt van de 
straf die, krachtens artikel 261, eerste lid, voor smaad -
en het dubbele van wat, ingevolge het tweede lid van dat 
artikel, voor smaadschrift - ten hoogste kan worden opge-
legd. Deze beperking maakt het strafmaximum gelijk aan 
dat van artikel 118. Hierdoor wordt vermeden, dat de ma-
ximaal op te leggen straf bij belediging van het hoofd of 
een lid van de regering, c.q. een vertegenwoordiger, van 
een bevriende staat lager zou zijn dan die welke, in de ern-
stigste gevallen, kan worden opgelegd voor belediging van 
iemand anders. 

Onderdeel J (Art. 266 W.v.S.). De verplaatsing van 
het woord „iemand", in de bestaande tekst van artikel 266, 
houdt verband met het voorstel tot schrapping van de arti-
kelen 137a en 1376, waarin het gaat om belediging van 
het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare 
instelling (Vgl. hetgeen daaromtrent is gesteld aan het slot 
van § 2 van deze memorie en in de aantekening bij onder-
deel F van artikel I.) De redactionele verandering, bestaan-
de uit de verplaatsing van het woord „iemand", strekt er 
toe, twijfel uit te sluiten aan de mogelijkheid tot veroorde-
ling wegens eenvoudige belediging in gevallen waarin het 
delict niet is gericht tegen een individueel aangeduide per-
soon, maar tegen het openbaar gezag in het algemeen, dan 
wel tegen een bepaald lichaam, of een bepaalde instelling, 
met een publieke taak belast. Voor het overige zij te dezen 
verwezen naar artikel I, onder K en M, van het wetsont-
werp, en naar de aantekeningen bij die onderdelen. 

Ook de toevoeging van een tweede lid aan artikel 266 
kwam reeds in § 2 van deze memorie ter sprake. Zoals 
daar is opgemerkt, zouden de ondergetekenden een be-
roep op de door de werkgroep-Langemeijer voorgestelde 
nieuwe, in artikel 266, tweede lid, W.v.S. te omschrijven, 
strafuitsluitingsgrond alleen willen toelaten in gevallen waar-
in het begane feit uitsluitend onder het bepaalde in het eer-
ste lid van dat artikel is te brengen. Voor zover beledigen-
de uitlatingen die niet het karakter van smaad(schrift) of 
laster hebben, onder een speciale strafbepaling vallen, zoals 
die van art. 111 of art. 118, zal dus niet de voor politieke 
kritiek voorziene beperking van de strafbaarheid gelden. 
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Bij die speciale vormen van belediging is trouwens veelal 

de vrijheid van politieke meningsuiting niet of nauwelijks in 
het geding. Zo zal een beroep op die vrijheid moeten fa-
len bij belediging van de Koning (artikel 111), en wel al-
leen reeds met het oog op de constitutioneel gewaarborgde 
onschendbaarheid van het staatshoofd. 

In de gevallen van belediging voorzien in het ontworpen 
nieuwe artikel 118, met name voor zover het daarin gaat 
om het hoofd of een lid van de regering van een bevriende 
staat die hier te lande ambtshalve op bezoek is, kan de kren-
kende uitlating wel in het raam van een, overigens toelaat-
bare en misschien zelfs gerechtvaardigde, politieke kritiek 
zijn geplaatst. Niettemin mag een zekere matiging van de 
kritiek worden gevergd, zolang degene die daarvan het mik-
punt vormt, als gast van de Nederlandse regering in ons 
land verblijft. Uitlatingen die een krenkend karakter heb-
ben, en die als belediging strafbaar zijn wanneer zij een me-
deburger betreffen, behoren dan achterwege te blijven. 

Deze overwegingen hebben er toe geleid, de hier bedoel-
de strafuitsluitingsgrond, in afwijking van het voorstel van 
de werkgroep, aldus te formuleren, dat de toepassing daar-
van beperkt blijft tot eenvoudige belediging die niet on-
der een andere strafbepaling dan die van artikel 266 valt. 
(Vgl. de aanhef. „Niet als eenvoudige belediging strafbaar 
zijn gedragingen die ") 

Voor het overige stemt de nieuwe strafuitsluitingsgrond 
- die het karakter heeft van een rechtvaardigingsgrond 
- materieel vrijwel overeen met die welke de werkgroep-
Langemeijer heeft aanbevolen. In de formulering is echter 
nog op enkele punten afgeweken. Zo is de in dit verband 
minder gelukkige term ,handelingen' vervangen door ,gedra-
gingen'. Al is belediging door middel van nalaten nauwelijks 
denkbaar, het is in strijd met het spraakgebruik om iets 
wat veelal alleen mondeling geschiedt als een ,handeïmg 
aan te duiden. Voorts is de nodeloze fictie („worden ge-
acht . ") vermeden. Ook overigens is de redactie ver-
eenvoudigd, o.a. door de uitzondering-op-de-uitzondering 
(ingeleid met „tenzij") weg te werken. Deze afwijkingen, 
die de inhoud van de bepaling niet of nauwelijks raken14), 
komen mede tegemoet aan kritiek die in de literatuur is uit-
geoefend op de tekst van de werkgroep. 

Niet ontkend kan worden dat ook de in het wetsontwerp 
gebruikte formulering vaag is. Een strikter omschrijving van 
de in deze bepaling uitgedrukte gedachte — te weten dat 
verbale aanvallen op personen, gedaan in de hitte van de 
politieke strijd, alleen in excessieve gevallen tot strafrechte-
lijke konsekwenties behoren te leiden — lijkt de ondergete-
kenden echter niet goed mogelijk. Wie het risico van aan-
raking met de strafrechter geheel wil vermijden, onthoude 
zich, ook in die strijd, van grievende kwalificaties. Tenslot-
te zijn krenkingen van een tegenstander geenszins onvermij-
delijk, ook niet bij levendige politieke discussies die fel en 
vinnig worden gevoerd. 

De vraag kan opkomen - en deze is in de literatuur ook 
opgeworpen — of voor het misdrijf van eenvoudige bele-
diging niet dezelfde speciale strafuitsluitingsgrond is te aan-
vaarden als bij smaad en smaadschrift. Met de werkgroep-
Langemeijer zouden de ondergetekenden deze vraag ont-
kennend willen beantwoorden. Noch de noodzaak van ver-
dediging tegen aantijgingen, noch het publieke belang in 
zijn algemeenheid kan het gebruik van scheldwoorden, of 
andere onder eenvoudige belediging vallende krenkingen, 

14) De vervanging van de nogal gecompliceerde, en niet bijzonder 
elegante, zinsnede „tenzij de aard ervan of de omstandigheden waaronder 
zij zijn begaan wijzen op het streven de betrokkene ook te grieven" 
door een bondiger uitdrukking („en die er niet op zijn gericht ook 
te grieven") levert wel een subtiel materieel verschil op. Volgens de tekst 
van het regeringsontwerp komt het er immers niet op aan, of het streven 
van de dader was gericht op excessieve krenking, maar of zijn uitlatingen 
daartoe in feite strekken. In vergelijking met het voorstel van de werk-
groep is het wetsontwerp op dit punt dus iets meer geobjectiveerd. Het 
karakter van rechtvaardigingsgrond komt hierdoor duidelijker tot uit-
drukking. (Een subjectief element doet veeleer denken aan een veront-
schuldigingsgrond ). 

rechtvaardigen. Bovendien kan de „waarheid" hier nauwe-
lijks aan de orde komen. Bij smaad en smaadschrift, waar 
het gaat om een concrete beschuldiging, past die rechtvaar-
digingsgrond daarentegen wel. 

Onderdeel K (art. 267 W.v.S.). De voorgestelde wijzi-
ging van artikel 267 vloeit, voor wat het gestelde onder 
1 ° betreft, rechtstreeks voort uit hetgeen hierboven is op-
gemerkt, in de aantekening bij onderdeel F van artikel I. 

Het gestelde onder 3° heeft betrekking op belediging van 
het hoofd of een lid van de regering van een bevriende 
staat(buiten het in het ontworpen nieuwe artikel 118 voor-
ziene geval van een ambtshalve aan ons land gebracht be-
zoek). Deze toevoeging aan het bestaande artikel is ingege-
ven door de overweging, dat de strafrechtelijke waardering, 
tot uiting komend in het strafmaximum, bij belediging van 
regeringspersonen van bevriende staten niet lager behoort te 
zijn dan bij belediging van Nederlandse ambtenaren. 

Onderdeel L (art. 268 W.v.S.). Voorgesteld wordt het 
maximum van de gevangenisstraf voor het misdrijf van las-
terlijke aanklacht te verminderen van drie tot twee jaar. 
Het blijft aldus gelijk aan het maximum bij laster, waarvoor 
dezelfde verlaging is voorzien in onderdeel I van artikel I 
van het ontwerp. Voor de motivering zij verwezen naar de 
laatste alinea van de aantekening bij dat onderdeel. 

Onderdeel M (art. 269 W.v.S.). Het voorstel tot wijzi-
ging van artikel 269 houdt onmiddellijk verband met de 
voorgestelde aanvulling van artikel 267. De wijziging strekt 
er toe, belediging van het openbaar gezag etc. - evenals 
thans, ingevolge het bestaande artikel 137a - ambtshalve 
vervolgbaar te doen zijn. Voor wat de vervolgbaarheid in 
geval van belediging van het hoofd of een lid van de rege-
ring van een bevriende staat betreft, zij verwezen naar 
§ 5 van deze memorie, en naar de aantekening bij artikel 
II, onderdeel B, van het wetsontwerp. 

Onderdeel N (Art. 271 W.v.S.). Ook de voorgestelde 
verandering aan het slot van artikel 271 is een rechtstreekse 
konsekwentie van het voorstel tot aanvulling van artikel 267. 

Artikel II 
Onderdeel A (art. 64 Sv.). De ondergetekenden zouden, 

evenals de werkgroep-Langemeijer, de mogelijkheid van 
voorlopige hechtenis bij verdenking van het misdrijf, om-
schreven in het ontwerpartikel 118 W.v.S., open willen hou-
den. Wanneer het strafmaximum, overeenkomstig het voor-
stel van de werkgroep, wordt verminderd tot twee jaar ge-
vangenisstraf, zou — zonder speciale voorziening — die mo-
gelijkheid komen te vervallen. Volgens de hoofdregel van 
artikel 64, tweede lid onder b, van het Wetboek van Straf-
vordering is voorlopige hechtenis namelijk in het algemeen 
slechts toegelaten bij misdrijven waarop vier jaar gevangenis-
straf of meer is gesteld. Daarom voorziet het ontwerp in 
aanvulling van het gestelde onder c van die bepaling, waarin 
een aantal uitzonderingen op de hoofdregel is gemaakt. 

Met name zal er aanleiding kunnen zijn tot preventieve 
detentie van degenen die, in georganiseerd verband, grove 
beledigingen uiten aan het adres hetzij van een regerings-
persoon van een bevriende staat die een officieel bezoek 
aan ons land brengt, hetzij van een hier te lande geaccredi-
teerde diplomatieke vertegenwoordiger in diens hoedanig-
heid. Mede in het belang van de goede betrekkingen met 
die andere staat, dient de justitie dan te beschikken over 
onmiddellijk werkende middelen om herhaling van het mis-
drijf, waarop in dergelijke gevallen wellicht een gerede kans 
bestaat, zo veel mogelijk te voorkomen. Voor het overige 
mogen te dezen worden verwezen naar de toelichting die 
de werkgroep-Langemeijer op artikel I, onderdeel D, van 
haar ontwerp heeft gegeven. 

Onderdeel B (art. 166a Sv.). Zoals in het algemene deel 
van deze memorie reeds werd opgemerkt, is het wenselijk 
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te voorzien in een afzonderlijke regeling van de wijze van 
indiening en de vorm van de klacht in gevallen waarin het 
hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat 
tot die indiening is gerechtigd. Hiertoe strekt de voorgestel-
de invoeging van een nieuw artikel 166a in het Wetboek 
van Strafvordering. Dat, krachtens dit artikel, een langs di-
plomatieke weg gedaan verzoek om strafvervolging wordt 
beschouwd als een geldige klacht, betekent niet dat hierbij 
indiening op de gewone, in de artikelen 164-166 Sv. gere-
gelde, wijze uitgesloten zou zijn. De voorgestelde bepaling 
strekt er alleen toe een andere wijze van indiening (of in-
trekking), naast de „normale", mogelijk te maken. 

Krachtens de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van 
Strafrecht kan een klacht slechts binnen een bepaalde ter-
mijn rechtsgeldig worden ingediend of ingetrokken. Voor 
wat de termijn van indiening betreft (drie maanden, c.q. -
als degene die tot de klacht gerechtigd is buiten Europa 
verblijf houdt — negen maanden) lijkt geen afwijking van 
de algemene regel nodig. De termijn van intrekking echter, 
die voor alle gevallen op acht dagen - te rekenen van de 
dag van indiening - is bepaald, is voor diplomatieke stappen 
wel zeer kort. Het tweede lid van het ontworpen artikel 
stelt daarom een langere termijn voor het intrekken van 
de klacht, t.w. dertig dagen. Daar de mogelijkheid van ver-
volging „zwevende" blijft zolang de klacht vatbaar is voor 
intrekking, zou een nog langere termijn al te veel bezwaar 
opleveren met het oog op de belangen van de strafvorde-
ring en van de verdachte. 

Is een klacht langs de diplomatieke weg ingediend, of 
ingetrokken, dan behoort de Nederlandse justitie naar het 
oordeel van de ondergetekenden niet in een onderzoek te 
treden van de vraag of het daarbij betrokken hoofd of lid 
van de regering van de andere staat ook persoonlijk met de 
démarche instemt. Van die regering kan toch moeilijk wor-
den gevergd dat zij doet blijken van eventuele interne ver-
schillen van mening. Het derde lid van het voorgestelde ar-
tikel sluit een onderzoek op het hier bedoelde punt dan ook 
uit. 

Ingevolge de algemene regeling (artt. 165 en 166 Sv.) 
zijn de officieren en hulpofficieren van justitie bevoegd (en 
verplicht) tot het ontvangen van klachten; ook de intrek-

king geschiedt bij deze ambtenaren. Het lijkt de ondergete-
kenden overbodig, uitdrukkelijk te bepalen dat die regeling 
niet van toepassing is in gevallen waarin de diplomatieke 
weg wordt gevolgd. Evenmin zal het nodig zijn voor te 
schrijven aan wie het verzoek, of de kennisgeving van de 
intrekking, in die gevallen dan wèl moet worden gericht. 
De vormen die bij het diplomatieke verkeer in acht zijn te ne-
men, behoeven noch behoren in het Wetboek van Strafvor-
dering te worden geregeld. Alleen is, om alle mogelijke 
twijfel dienaangaande uit te sluiten, in het vierde lid van 
het voorgestelde artikel 166a Sv. bepaald dat als datum van 
indiening, c.q. intrekking, van de klacht zal gelden de dag 
waarop het verzoek om strafvervolging, respectievelijk de 
intrekking daarvan, ter kennis van de Nederlandse regering 
is gebracht. 

Voer een toelichting op het vijfde lid van het ontwerp-
artikel waarin de mogelijkheid is uitgesloten om, bij beledi-
ging van het hoofd of een lid van de regering van een be-
vriende staat, ambtshalve te vervolgen, zij verwezen naar § 5 
van het algemene deel van deze memorie. 

Het nieuwe artikel zal toepassing kunnen vinden in geval 
van een niet ambtshalve te vervolgen belediging van het 
hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, 
dus wanneer het feit is begaan anders dan ter gelegenheid 
van een officieel bezoek aan ons land. Intussen zal er ook 
bij andere, tegen zulke personen gerichte en alleen op klachte 
te vervolgen, delicten (b.v. afdreiging; zie art. 318 W.v.S.), 
gebruik van kunnen worden gemaakt. De ondergetekenden 
zien geen goede reden om alleen bij belediging te voorzien 
in de mogelijkheid van indiening of intrekking van de klacht 
langs diplomatieke weg. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 


