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1 INLEIDING

1.1. De aanleiding voor het onderzoek.
Op 27 november 1997 werd door de Tweede Kamerleden Dittrich en KalsbeekJasperse de volgende motie ingediend:
'Constaterende, dat op strafbare feiten strafmaxima zijn gesteld, die deels historisch
bepaald zijn, maar thans op zichzelf en in hun onderlinge verhouding niet meer tot
uitdruklcing behoeven te brengen in welke mate het strafbare feit maatschappelijk
onaanvaardbaar wordt geacht;
overwegende dat er veel strafrechtelijke en strafvorderlijke consequenties aan het in
de wet opgenomen strafmaximum zijn verbonden;
verzoekt de regering aan de Kamer een inventarisatie toe te sturen, waarin de
strafmaxima - te beginnen bij het Wetboek van Strafrecht - zijn opgenomen en
daarbij voorstellen te doen met betrekking tot een eventuele herijking van deze
strafmaxima'.
Deze motie werd op dezelfde dag met algemene stemmen aanvaard. I De doelstellingen van nader onderzoek werden na het debat door de toenmalige Minister van
Justitie als volgt samengevat:
'het parlement heeft als medewetgever behoefte aan een overzicht om de
onderlinge verhouding tussen de hoogte van de strafbedreigingen te
kunnen herijken in het licht van de huidige maatschappelijke opvattingen
(de heer Dittrich);
het parlement heeft als medewetgever ook behoefte aan dat overzicht
vanyvege de aan die strafmaxima gerelateerde strafvorderlijke
bevoegdheden (mevrouw Kalsbeek-Jasperse);
de betekenis van de wettelijke strafmaxima als indicator van de ernst van
het feit, zo heb ik zelf benadrukt, valt niet los te zien van de praktijk van
de straftoemeting' 2.
Het departement heeft vervolgens in het bovenstaande kader een inventariserend
onderzoek uitbesteed, dat tot het onderhavige rapport heeft geleid. Doelstelling
• daarvan was te komen tot een 'handzaam overzicht' van de strafmaxima en een
algemene beschrijving te geven van de uitgangspunten die ter zake aan het
1. TK 27 november 1997, P. 30-2397. De motie werd ingediend in het kader van wetswijziging in
verband met de verlengingsprocedure van de voorlopige hechtenis (TK 1997-1998, 24 219, nr. 18).
Discussie over de motie is te vinden in Handelingen 11 27 november 1997, 30- 2331 - 2333.
2. MvA, EK 1997-1998, 24 219, nr. 158b, p. 4.
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Wetboek van Strafrecht van 1886 ten grondslag zijn gelegd en bovendien van de
wijzigingen in de strafmaxima - en eventueel de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten - die zich sindsdien hebben voorgedaan. Zo mogelijk zouden daarbij
inconsistenties moeten worden opgespoord. Voor een goed totaalbeeld wordt niet
alleen naar het commune strafrecht uit het Wetboek gekeken, maar ook naar een
aantal bijzondere strafwetten die na 1886 zo'n belangrijke plaats in de strafrechtspleging hebben ingenomen.

1.2. De uitvoering van het onderzoek.
De vakgroepen strafrecht van de Universiteit Leiden en van de Katbolieke
Universiteit Brabant hebben het onderhavige onderzoek gezamenlijk verricht.
Daarbij is in overeenstemming met de opdrachtgever gekozen voor de volgende
taakverdeling:
a) het onderzoek naar het commune strafrecht vond plaats onder primaire
verantwoordelijkheid van de Tilburgse vakgroep,
b) het onderzoek naar de bijzondere strafwetten vond plaats onder primaire
verantwoordelijkheid van de Leidse vakgroep,
c) het onderzoek als geheel - en meer in het bijzonder de analytische onderdelen
daarvan - vond plaats onder verantwoordelijkheid van beide vakgroepen.
Het materiaal is verzameld en verwerkt door J. Hoevenaars en M. van Oosten
(KUB) en F. Arps, A. Sennef en H. Heemskerk (RUL), onder verantwoordelijkheid
van Prof.mr. J. de HuIlu en mr. I.M. Koopmans (KUB) respectievelijk prof.mr .
Th.A. de Roos (RUL). Dit onderzoeksmateriaal is intern gepubliceerd. 3 Het
onderhavige eindrapport dat een samenvatting van het onderzoeksmateriaal en een
analyse daarvan bevat, is geschreven door Prof mr. J. de HuIlu, mr. I.M. Koopmans
en prof. mr . Th.A. de Roos.
Er is een begeleidingscommissie actief geweest ter ondersteuning van het
onderzoek. Deze commissie stond onder voorzitterschap van mr. N.A.M. Schipper
(raadsheer Hoge Raad) en telde verder als leden mr. F.D. van Asbeck (Ministerie
van Justitie), mr. A.J.T.M. Franken-Van Zinnicq Bergmann (A-G Hof Den Bosch),
drs. B. van der Linden (Ministerie van Justitie), drs. J.W.C. Dekker (WODC) en dr.
F. van Tulder (WODC).
Het onderzoek is verricht in de periode 1 juni tot 1 december 1998.

3. Het gaat om twee delen, Onderzoek naar strafmaxima in he Wetboek van Strafrecht en Onderzoek
naar strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze rapporten zijn tegen kostprijs
verlcrijgbaar via de Valcgroep strafrecht van de KUB. Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel: 0134662254; fax: 013- 4668102).
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1.3. De centrale onderzoeksvragen en het karakter van het onderzoek.
In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen:
1. welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij het vaststellen
van strafmaxima,
2. welke verschuivingen zijn daarbij eventueel waarneembaar in de loop der tijd,
3. is er ter zake een verschil waarneembaar tussen commune misdrijven en delicten
uit bijzondere strafwetten, en
4. kunnen er door de veranderingen in de loop der tijd inconsistenties worden
aangewezen in het stelsel van wettelijke strafmaxima?
Voor deze onderzoeksvragen zijn enkele vaststellingen van belang. In de eerste
plaats moet het begrip strafmaximum nader worden gedefinieerd. Wat wordt in dit
onderzoek precies onder het strafmaximum verstaan? De belangrijkste aandacht is
uitgegaan naar de vrijheidsstraffen die als maximum strafbedreiging aan een
bepaalde delictsomschrijving zijn gekoppeld. Die eenzijdige aandacht ligt in ieder
geval historisch gezien in de rede, en dit onderzoek is voor een niet onbelangrijk
deel wetshistorisch van aard. Zeker in de periode van de totstandkoming van het
Wetboek van Strafrecht stond immers voor misdrijven de vrijheidsstraf voorop. Dat
is later niet wezenlijk veranderd voor zover het om de bepaling van het wettelijk
strafmaximum gaat. Zo is bij de Wet indeling geldboetecategorieen voor de
bepaling van de maximumhoogte van de vermogenssancties nauwe aansluiting
gezocht bij het wettelijk strafmaximum voor de vrijheidsstraf: dat reeds bestaande
maximum was in beginsel richtinggevend. Ook voor de `taakstraf is de
vrijheidsstraf richtinggevend. Op het maximum van de vrijheidsstraf wordt dan ook
de aandacht geconcentreerd. Dat neemt niet weg dat in het oog springende punten
met betrekking tot de maxima voor de overige sancties eveneens worden
behandeld. Te denken valt hierbij ook aan bijkomende straffen zoals de ontzegging
van de rijbevoegdheid.
In de tweede plaats moet de aandacht worden gevestigd op het begrip
inconsistentie. Een van de achtergronden voor het onderhavige onderzoek is de
vraag in hoeverre er inconsistenties in het stelsel van strafmaxima zijn geslopen.
Die vraag kan pas van een antwoord worden voorzien wanneer een goede definitie
van het begrip inconsistentie bij strafmaxima kan worden gegeven en wanneer
inderdaad van een uitgebalanceerd stelsel, een zorgvuldig systeem van wettelijke
strafmaxima kan worden gesproken. Beide vereisten zijn al op voorhand problematisch. Er kunnen immers pas inconsistenties worden opgespoord wanneer er een
eenduidige maat bestaat waartegen een bepaald strafmaximum kan worden afgezet.
Een dergelijke maat heeft de wetgever echter nooit onder woorden gebracht en is
ook elders niet geformuleerd. Opvallend is daarbij dat het begrip 'inconsistentie'
ook niet nader is omschreven in de parlementaire discussie die tot het onderhavige
onderzoek heeft geleid. Op dit punt is het onderzoek dan ook verkennend van aard.
Bij het wetshistorisch onderzoek is gelet op in het oog springende
onevenwichtigheden. In de slotbeschouwing komt dit aspect nader aan de orde.
Het onderhavige onderzoek is ook exploratief van aard voor zover het is gegaan om
een zoektocht naar de uitgangspunten voor het vaststellen van strafmaxima
wanneer de wetgever bepaald gedrag als misdrijf aanmerkt. Ook daarvoor is
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immers geen standaardlijst voorhanden. De in dit onderzoek hiervoor gehanteerde
werkwijze komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Het onderzoek is bovendien voor een belangrijk deel wetshistorisch van aard:
centraal staan de vragen welke beslissingen de wetgever vanaf het huidige Wetboek
over strafmaxima heeft genomen en welke motivering daarbij een rol speelde, wat
indertijd mogelijk de ijkpunten zijn geweest voor het vaststellen van strafmaxima
en welke veranderingen er dienaangaande vallen waar te nemen?
Niet onvermeld mag blijven dat het onderzoek in een korte tijdspanne en met
beperkte middelen moest worden voltooid. Het was een arbeidsintensief onderzoek
op een nauwelijks ontgonnen terrein. Soms moest een redelijk grote inspanning
worden verricht om een relatief bescheiden resultaat te verkrijgen doordat de
redenering en overwegingen over het strafmaximum niets steeds een expliciete,
belangrijke plaats in het wetgevingsproces bleken te vervullen. Dat past op zichzelf
bij het exploratieve karakter van het onderzoek, maar het benadrukt dat karakter
eveneens.

1.4. De onderzoelcsmethode.
Voor het beschrijvend deel is een eenvoudige, voor de hand liggende onderzoeksmethode gekozen. Aan de hand van de wetsgeschiedenis - en daarbij ligt de
nadruk op de 'geschreven' stukken zoals de Memorie van Toelichting en het
(Voorlopig) Verslag - wordt compact en overzichtelijk beschreven:
a) welke beslissingen er door de wetgever zijn genomen over strafmaxima, en
b) met welke motivering dat is gebeurd.
Ten aanzien van het Wetboek van Strafrecht verdient opmerking dat voor de keuzes
die bij de invoering van dit Wetboek in de periode tot 1886 zijn gemaakt, gebruik is
gemaakt van de alom als betrouwbaar aangemerkte bronnenverzameling van H.J.
Smidt, Geschiedenis van ha Wetboek van Strafrecht, volledige verzameling van
regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz, deel I tot
en met V. Haarlem 1891 (tweede door J.W. Smidt herziene en aangevulde druk).
Het is overigens gebruikelijk in de juridische literatuur om van dit standaardwerk
gebruik te maken. Voor het overige is het onderzoek gebaseerd op de officiele
publicaties.
Een van de Onderzoeksopdrachten was om een handzaam overzicht te maken. Al
snel bleek dat onoverzichtelijkheid dreigde door de grote hoeveelheid gegevens van
zeer diverse aard die het onderzoek opleverde. Dat geldt in het bijzonder voor de
motivering van beslissingen over strafmaxima, waarbij veel onderzoekswerk soms
slechts weinig expliciete vondsten opleverde. Mede daarom is ervoor gekozen van
tevoren ten aanzien van de motiveringen (en dus ten aanzien van de in dit
onderzoek centraal staande uitgangspunten van de wetgever voor het vaststellen
van strafmaxima) een analytisch model op te stellen waarmee een zekere indeling
van de verlcregen gegevens kon worden verkregen.
Op basis van eerste gegevens, literatuur en dogmatiek is een set criteria
opgesteld waarvan verwacht kon worden dat deze een rol zouden kunnen spelen bij
de bepaling van het strafmaximum. Het gaat met andere woorden om een set
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'hypothetische ijkpunten voor de bepaling van strafmaxima'. Aan de hand van dit
analytisch model wordt in het beschrijvend deel reeds een zekere ordening van het
materiaal bereikt. De ijkpunten functioneren hierbij derhalve als descriptieve
ijkpunten. Zo zou kunnen worden onderzocht welke criteria feitelijk door de
wetgever werden en worden gehanteerd. Zo werd ook houvast voor de slotanalyse
geschapen, waarin ook de normatieve waarde van de ijkpunten aan de orde wordt
gesteld.

1.5. Hypothetische ijkpunten voor de bepaling van strafmaxima.
De door ons aldus onderscheiden hypothetische ijkpunten waren:
I. De 'ernst van het feit' zoals dat feit in algemene zin in de delictsomschrijving is
verwoord.
Binnen dit - voor de hand liggende - ijkpunt zijn enige accenten
aangebracht:
a. De 'objectieve ernst van het feit' die bijvoorbeeld blijkt uit de gevolgen,
uit de bijzondere positiekwetsbaarheid van het slachtoffer of uit het
misbruik van vertrouwen dat uit het delict spreekt. Ook de waardering van
die ernst onder invloed van de tijdgeest of van bepaalde maatschappelijke
ontwikkelingen of tot uiting komend in een straftoemetingspraktijk die op
een patroon van gevallen betrekking heeft, kan onder dit ijkpunt worden
gebracht.
b. De `subjectieve ernst van het feit' die vooral uit de gezindheid van de
dader spreekt. Hierbij kan worden gedacht aan specifieke
oogmerkvormen, aan een bestanddeel als 'met voorbedachte raad' of
andere aspecten die vooral op de psychische gesteldheid van de dader ten
tijde van het feit betrekking hebben. Nu al kan worden vastgesteld dat dit
ijkpunt in ieder geval impliciet invloed op de strafmaxima uitoefent
doordat de fundamentele onderscheiding tussen doleuze delicten, culpose
delicten en delicten zonder opzet- of schuldvereiste aan zowel het
Wetboek van Strafrecht als de bijzondere wetten ten grondslag ligt. Dit
onderscheid is (of was dat in ieder geval) richtinggevend voor
strafmaxima, met name wanneer het gaat om de onderlinge verhouding
tussen strafmaxima voor respectievelijk een doleuze, culpose en 'kale'
variant van bepaald strafwaardig gedrag.
c. Reactie op incident? Bijzondere aandacht bij de ernst van het feit als
ijkpunt verdient nog de mogelijlcheid dat een bepaald incident,
maatschappelijke beroering of straftoemeting in een enkel geval waarbij
rechters bijvoorbeeld het maximum opleggen (anders dan een patroon in
de straftoemeting zoals onder a bedoeld), de aandacht vestigen op de
betreffende ernst.
2. Vergelijking met andere strafmaxima die in de wet zijn voorzien. Men zou dit
het ijkpunt van `gewenste consistentie van wetgeving' op het punt van strafmaxima
kunnen noemen, waardoor evenwichtigheid, een soort `gelijkheid' of onderlinge
vergelijkbaarheid wordt nagestreefd.
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3. `Systematische overwegingen' liggen 'enigszins in het verlengde van het
consistentiecriterium; met systematische overwegingen wordt meer specifiek
gedoeld op onderlinge afstemming van strafmaxima voor delicten die een zekere
samenhang met elkaar vertonen. Overwegingen dat in bepaalde gekwalificeerde
gevallen al elders is voorzien of dat dergelijke gevallen in een andere titel zijn
geregeld vallen hieronder. Zulke redeneringen zijn bijvoorbeeld bekend over
delicten als openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) in relatie tot sgewone' mishandeling of vernieling (artt. 300 en 350 Sr).
4. Het `differentiatiecriterium' hangt samen met de inrichting van delictsomschrijvingen. Wordt gekozen voor een algemene, brede bepaling of is er aanleiding om te
differentieren voor mogelijke kwalificerende of privilegierende omstandigheden?
De keuze met betrekking tot differentiatie heeft consequenties voor het
strafmaximum. Bij differentiatie is een zekere verfijning mogelijk: een
geprivilegieerde variant zal lichter worden bestraft, de gekwalificeerde variant
zwaarder, terwijI de grondvorm met een gematigd maximum daartussenin kan
worden toebedeeld. Wanneer niet wordt gedifferentieerd, ligt een hoog maximum
in de rede teneinde alle varianten te kunnen omvatten.
5. Wetgevingstechnische overwegingen. Soms zullen `neutrale', technische
overwegingen van belang zijn. Te denken valt aan een streven naar eenvoud en
overzichtelijkheid met een beperkte variatie aan verschillende maxima of aan een
centralisatie- of harmonisatiestreven. Ook een technisch-systematische overweging
als overeenstemming met strafmaxima in lagere regelgeving kan hierbij voorkomen.
6. Internationale overwegingen. Hierbij kan worden onderscheiden in:
a. een internationale rechtsbron geeft een bindende aanwijzing voor een
strafmaximum, doordat een bepaalde sanctie of in ieder geval een bepaald
type sanctie dwingend wordt voorgeschreven in een verdrag.
b. overwegingen van rechtsvergelijking, waarbij in een ander, buitenlands
stelsel een ijkpunt wordt gezocht. Daarbij kan de aandacht zijn gericht op
het elders geldende maximum of op een elders geldende praktijk van
straftoemeting (of opvattingen daaromtrent) die een indicatie voor een
Nederlands strafmaximum geven.
c. overwegingen die met internationale rechtshulp samenhangen, zoals het
vaststellen van een strafmaximum waardoor aan een basisvereiste voor de
mogelijkheid van bepaalde rechtshulpvormen wordt voldaan.
7. Strafprocessuele overwegingen die, naar men kan vermoeden, regelmatig met de
vaststelling van strafmaxima zijn verbonden (zie ook de in de inleiding
aangehaalde parlementaire discussie over dit onderzoek). Daarbij valt met name te
denken:
a. aan overwegingen die met de toepasbaarheid van dwangmiddelen
verband houden of,
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b. aan effecten van strafmaxima op de verjaringstermijn 4 of,
c. aan andere overwegingen, zoals met betrekking tot de absolute competentie van de rechter.
8. Instrumentele overwegingen. Ook hierbij kan worden onderscheiden, en wel in:
a. overwegingen die met strafdoelen samenhangen, waarin bijvoorbeeld op
preventie of op waardenexpressie van strafbaarstelling wordt gewezen, of
b. executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen, bijvoorbeeld het
terugdringen van vrijheidsstraffen of het problematiseren van levenslange
vrij heidsstraf.
9. Andere, resterende argumenten, die - vermoedelijk - slechts incidenteel als
ijkpunt fungeren. Des te minder argumenten in deze categorie blijken te vallen, des
te completer is kennelijk de hierboven weergegeven set ijkpunten.
10. Het ontbreken van overwegingen, waarbij wij het oog hebben op die
wetswijzigingen waarbij wel het strafmaximum substantieel is gewijzigd (of voor
het eerst vastgesteld) zonder expliciete toepassing van bepaalde ijkpunten, met
andere woorden die wetten waarbij geen substantiele, expliciete overwegingen over
het vaststellen van het strafmaximum aanwijsbaar zijn. Deze categorie is van
belang om te bepalen in hoeverre er eigenlijk van fundamentele overweging, van
aantoonbare hantering van bepaalde ijkpunten sprake is in het wetgevingsproces.
Aan de hand van dit analytisch model kan het omvangrijke onderzoeksmateriaal
nader in een greep worden gekregen. Daarbij verdient opmerking dat in dit
exploratieve onderzoek vrij ruimhartig, enigszins marginaal toetsend is bekeken in
hoeverre ijkpunten aanwijsbaar waren. Zowel in het geval waarin een argument in
de Memorie van Toelichting als doorslaggevend werd aangemerkt (en vervolgens
ook werd geaccepteerd) als in het geval waarin bijvoorbeeld een criterium in het
parlement naar voren werd gebracht (zonder uiteindelijk resultaat), is een ijkpunt
`gescoord'. Vaak waren bepaalde ijkpunten vrij evident van betekenis, maar soms
moest ook een wat moeilijker keuze worden gemaakt om een bepaalde overweging
onder een bepaald ijkpunt te brengen. In overwegingen lopen de gronden voor
aansprakelijkheid en voor de vaststelling van het strafmaximum ook wel eens
dooreen. En bovendien speelt een rol dat er geen sprake is van een strikte
afgrenzing tussen de verschillende ijkpunten, maar zich soms een zekere overlap of
samenloop kan voordoen. Ook dan is ruimhartig gescoord omdat het doel van het
onderzoek was om de gehanteerde uitgangspunten zoveel mogelijk zichtbaar te
maken. Overigens geeft de beschrijving van de wetsgeschiedenis per delict steeds
nader inzicht in de gemaakte keuze. 5

4. De term strafprocessueel sluit strikt genomen niet naadloos aan bij de veijaring, maar ook hier geldt
ons inziens dat beoogde effecten van het strafmaximum op de strafprocedure de boventoon voeren.
5 Zie daarvoor de betreffende twee delen, Onderzoek naar strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en
Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze rapporten zijn tegen
kostprijs verlcrijgbaar via de Vakgroep strafrecht van de KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel:
013-4662254; fax: 013 -4668102).
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1.6. Wat hierna volgt; opbouw van en leeswijzer voor het rapport.
In het onderhavige eindrapport komen verder, nu in deze inleiding het kader van
het onderzoek is uiteengezet, de hoofdlijnen van het onderzoek aan bod en worden
de onderzoeksgegevens in een slotbeschouwing ingebed.
Het volledige wetshistorische en beschrijvende onderzoek is - vanwege de
omvang van het verslag - in een apart rapport gepubliceerd. 6 Over die rapportage
kan worden opgemerkt dat het Wetboek van Strafrecht in ieder geval in opzet en in
wetstechnische behandeling nogal verschilt van de bijzondere wetten. Dat leidt in
dit rapport ook tot een verschillend type rapportage. Bij het Wetboek is gekozen
voor een behandeling van de beslissingen en motiveringen over strafmaxima per
misdriff 7 Beslissend voor behandeling is daarbij de vraag of het delict in het
Wetboek van 1886 voorkwam of daarna is ingevoerd (de inmiddels vervallen
delicten zijn derhalve eveneens op strafmaximumoverwegingen onderzocht). Ook
de wijzigingen zijn vanzelfsprekend onderzocht, tenminste voor zover een wetsontwerp ook daadwerkelijk het Staatsblad heeft gehaald en in werking is getreden.
Ook thans bij de Kamer aanhangige wetsontwerpen zijn tenslotte in het onderzoek
betrokken. Sluitingsdatum voor een en ander was 1 november 1998.
De rapportage geschiedt volgens een standaardindeling: eerst wordt de
(vanaf 1886 gerekende) oorspronkelijke wet behandeld (onder a). Vervolgens
worden de veranderingen sindsdien besproken (onder b). Tenslotte volgt een korte
conclusie (onder c) over I. beslissingen over het strafmaximum en 2. de motivering
daarvan. In die korte conclusie kan ook de aard van het Wetgevingsproces worden
getypeerd en kunnen andere voor de slotanalyse opmerkelijke punten worden
aangewezen, bijvoorbeeld ten aanzien van inconsistenties. Teneinde enig breder
beeld te verlcrijgen is vervolgens per titel een tussenbalans opgemaakt. Deze
tussenbalansen zijn ook in het onderhavige eindrapport opgenomen.
Voor de bijzondere wetten vindt meer een behandeling per wet en per
wetswijziging plaats, omdat behandeling per bijzonder delict bij deze wetten veelal
ondoenlijk is. Wel zijn enkele kenmerkende bijzondere delicten (zoals onder
invloed rijden) nader onderscheiden in de tussenbalans die na elke bijzondere wet
wordt opgemaakt. Ook in deze tussenbalansen zijn conclusies getrokken over I.
beslissingen over het strafmaximum en 2. de motivering daarvan. Het zijn weer
deze tussenbalansen die tevens in het eindrapport zijn opgenomen. De
verantwoording van deze tussenbalansen en het materiaal waarop ze zijn gebaseerd,
zijn derhalve in de 'bronnenpublicaties' terug te vinden.
In de slotbeschouwing van het eindrapport worden deze gegevens tenslotte
met elkaar verbonden. Daarbij wordt ook teruggekeken op het door ons uitgevoerde
onderzoek, hetgeen leidt tot suggesties voor nader onderzoek. Uiteraard komen de
centrale onderzoeksvragen in de slotbeschouwing aan de orde en worden enkele
algemene conclusies over het vaststellen van strafmaxima in de hedendaagse
strafrechtspleging gegeven.

6. Onder de titel Onderzoek naar strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en Onderzoek naar
strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze mpporten zijn tegen kostprijs
verkrijgbaar via de Valcgroep strafrecht van de KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel: 0134662254; fax: 013- 4668102).
7. De overtredingen vielen buiten de onderzoeksopdracht.
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Algemene opmerkingen in Smidt over de strafbepaling.

Advies van de Raad van State
De staatscommissie heeft wat betreft de strafmaxima het Duitse strafwetboek soms ten
onrechte verlaten.
Ten aanzien van meerdere misdrijven is het bedreigde maximum te laag en daardoor wordt
de openbare orde niet voldoende gewaarborgd.

Rapport aan de Koning
De Raad van State vindt dat de strafmaxima te laag zijn. Maar het kan toch niet de
bedoeling zijn om voor een goed strafstelsel enkel heil te zoeken in de langdurige
gevangenisstraffen; dat is door studie en ervaring veroordeeld. In die geest zijn de
bedreigde strafmaxima niet te laag, noch op zichzelf, noch in onderling verband.
Wat betreft de strafposities betreft, zijn de twee volgende regels gevolgd:
1. Geen feit wordt bedreigd met een maximum, lager, dan waaraan blijkens de ervaring in
Nederland behoefte bestaat.
2. Evenredigheid wordt verkregen als volgt: als eenheid (maatstaf voor vergelijking) wordt
het meest voorkomende misdrijf genomen (eenvoudige diefstal) en de daarop gestelde
straf.
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Titeloverzicht
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb: 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
De artikelen moeten in onderling verband worden gezien. Zo worth de gevaarlijke
handeling van artikel 100 Sr slechts bestraft met een maximum van drie jaren
gevangenisstraf, maar met behulp van artikel 97 kan dat in sommige gevallen verhoogd
worden naar 12 of zelfs 15 jaren gevangenisstraf.
Het ernstig gevaar voor de veiligheid van de Staat is de grond voor strafbaarheid.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881:
objectieve ernst van felt;
systematische overwegingen.

•
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Artikel 92 Aanslag tegen de koning
Oorspronkelijke sanctie: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Reeds de minst ernstige aanslag is voor de veiligheid van de Staat zo gevaarlijk, dat
bedreiging met de zwaarste straf gerechtvaardigd is.
In artikel 92 worden de aanslagen op het leven, de vrijheid of de geschiktheid van het
hoogste staatsgezag gezamenlijk vermeld. Hieruit blijkt dat de veiligheid van de Staat op
de voorgrond treedt.
Beraadslagingen in de tweede kamer

Dhr. Cover Hooft maakt bezwaar tegen het beginsel van minimumstraffen. Hij brengt dat
hier ter sprake omdat het bij dit artikel voor het eerst wordt toegepast. Hij vindt het niet
goed dat deze schandelijke misdaad kan worden bestraft met een dag gevangenisstraf.
Dhr. Panjn reageert hierop door te zeggen dat dit beginsel reeds behandeld is. En als het
artikel toegepast gaat worden dan zal geen enkele rechter een gevangenisstraf van een dag
opleggen; zoveel vertrouwen moet er in de Nederlandse rechter gesteld worden.
Dhr. Modderman: hier is elk minimum ongepast. Elk minimum is te laag en geen enkele
rechter zal bij dit misdrijf slechts een minimum opleggen. Een minimum zou blijk geven
van een gebrek aan vertrouwen in de rechter en het zou soms te hoog zijn daar ook de
vrijheid van de Regent beschermd wordt.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van die artikelen vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 93 Aanslag tegen het Rijk
Oorspronkelijke sanctie: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.

Titel I Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

13

Artikel 94 Aanslag tegen de grondwettige regeringsvorm
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
De gevangenisstraf is verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste twintig jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting tegen de veiligheid van de
Staat en zijn burgers gepleegd kunnen worden. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Door de oorlog heeft men geleerd dat een verandering van de grondwettige regeringsvorm
gevolgen pleegt te hebben die diep in het volksleven ingrijpen. Voor de meerderheid van
de bevolking betekent een geslaagde aanslag groot leed. De straf van vijftien jaren
gevangenisstraf is niet meer in overeenstemming met de gevolgen die met de aanslag
worden beoogd. Voorgestelci wordt daarom de strafpositie te verhogen tot levenslange
gevangenisstraf.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is in 1952
verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 95 Geweld tegen de regeringsraad
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren (regeringsraad).
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren (lid van de regering).
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende in lid leen gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden.
Het begaan van dit delict stelt de veiligheid van de Staat in gevaar. Het is niet juist de straf
van lid 1 en lid 2 gelijk te stellen zoals de Code Penal Beige doet. De raad als geheel
neemt het koninklijk gezag waar, en niet elk lid afzonderlijk; de aanslag tegen een lid is
minder gevaarlijk voor de Staat dan die tegen de Regent. Maar ook voor een aanslag op de
Regent is niet de straf van artikel 92 nodig, want in geval van levensberoving,
mishandeling en vrijheidsberoving valt het delict onder artikel 92.
Voorzover de strafbare handeling verder reikt dan het uiteenjagen van de vergadering van
de raad van regering en tegen de instelling zelf van een raad is gericht, ligt daarin tevens
een aanslag tegen de grondwettige regeringsvorm, zodat artikel 93 van toepassing wordt.
De straf is verhoogd naar 6 jaren gevangenisstraf.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht
het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
Samenvoeging van lid 1 en 2 met een verhoging van het strafmaximum naar levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Het uiteenjagen van de Regeringsraad betekent dat men het hoogste staatsorgaan
belemmert te functioneren. Dit misdrijf behoort dus gestraft te worden met dezelfde straf
als de aanslag op de Koning.
Lid 2: wanneer men de regeringsraad wil beletten te functioneren, zal dit het makkelijkst
kunnen geschieden doordat men alle leden van de Raa ld afzonderlijk belemmert de
vergadering bij te wonen. Zo kunnen een aantal revolutionairen tezamen het functioneren
van het hoogste regeringsorgaan belemmeren en zich ieder voor zich slechts schuldig
maken aan artikel 95 lid 2 Sr. Het resultaat van hun actie is gelijk aan het uiteenjagen van
de Regeringsraad, doch de maximumstraf is niet hoger dan zes jaren.
Er wordt voorgesteld om het lid 1 en 2 samen te voegen en de straf op levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren te stellen.
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd:
Lid 1: de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is in 1952 verhoogd naar
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Lid 2: is bij lid 1 gevoegd en dientengevolge is de gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
- systematische overwegingen;
differentiatiecriterium;
andere resterende argumenten; er wordt vergeleken met de Code Penal Beige.
Er werd in 1881 gedifferentieerd naar regeringsraad als geheel en een lid van de regering.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
- differentiatiecriterium.
De differentiatie van 1881 naar regeringsraad als geheel en een lid van de regering wordt
in 1952 ongedaan gemaakt. In 1881 vond men het delict gepleegd tegen een lid minder erg
dan tegen de regeringsraad als geheel. In 1952 kijkt men naar de gevolgen en die kunnen
in beide gevallen hetzelfde zijn, dus worden de twee delicten samengevoegd.
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Artikel 95a geweld tegen de tninisterraad
Oorspronkelijke sanctie: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
a) Invoering
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
Memorie van Toelichting
•
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Door de aanslag op de Koning en op de regeringsraad belemmert men het hoogste
staatsorgaan te functioneren, maar dat doet men ook door de Raad van Ministers te
belemmeren, aangezien dit het constitutioneel instrument van de Kroon is.
Daarom wordt voorgesteld artikel 95a in te voegen, waarbij met dezelfde strafpositie
dezelfde feiten strafbaar worden gesteld, die artikel 95 ten aanzien van de regeringsraad en
zijn leden strafbaar stelt.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 96 Samenspanning/handelingen met oogmerk tot voorbereiding/bevordering
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Men vraagt zich af of de straf niet te gering is. Daarbij wordt er gekeken naar het Duitse en
het Belgische wetboek. In Duitsland kent men een straf van vijf jaren tuchthuis en in
Belgie een straf van 10 tot 15 jaren dwangarbeid.
De straf wordt verhoogd naar een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.
b) Wijzigingen
Wet van 28 juli 1920, Stb. 619, houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van
revolutionaire woelingen
Toevoeging van een tweede lid waarin het voorbereiden en bevorderen van misdrijven
genoemd in artikel 92-95 worden strafbaar gesteld met een maximumstraf van ten hoogste
vijf jaren.
Memorie van Toelichting

Er was hier sprake van een leemte in de wet.
.Voorlopig verslag

Vele leden vonden het strafbaar stellen van elke voorbereidingshandeling tot een misdrijf,
ongeacht de mate van gevaarlijkheid en haar geschiktheid tot het bereiken van het beoogde
doel; het stadium waarin de voorbereiding verkeert ongewenst. Personen die in een zeer
ver verwijderd of zelfs in geen verband staan tot enige revolutionaire beweging kunnen tot
vrij hoge straffen worden veroordeeld.
Memorie van Antwoord

De omschreven voorbereidingshandelingen zijn beperkt.
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht
het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
De straf in het eerste lid wordt verhoogd van vijf jaren gevangenisstraf naar tien jaren
gevangenisstraf.
Memorie van Toelichting

In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven.tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
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Wet van 22 juni 1958, Stb. 296, houdende wijziging van de bepalingen betreffende
verbeurdverklaring en inbeslagneming.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categoric.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren is in 1952 verhoogd
naar ten hoogste tien jaren.
Er is een tweede lid toegevoegd met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren
Ukpunten 1881:
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
likpunten 1920:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
IThpuriten 1952:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 97 In verbinding treden met buitenland in verband met oorlog
•

Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting:
Voor de in dit artikel omschreven feiten is de strafbepaling van artikel 93 niet voldoende.
Het strafbaar oogmerk in artikel 97 is ruimer en dan moet de straf naar verhouding lichter
zijn. Daarbij komt dat hij die met een buitenlandse mogendheid in misdadige
verstandhouding treedt, niet persoonlijk aan de aanslag tegen het rijk behoeft deel te
nemen.
Het overleg met een buitenlandse mogendheid tot hulpbetoon bij een reeds voorgenomen
oorlog is even strafwaardig als het aanzetten tot de oorlog. Daarentegen behoren de in de
wet gestelde grenzen van de op te leggen straf te verschillen naarmate al dan niet de oorlog
of vijandelijkheden werkelijk zijn gevolgd.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren in het eerste lid en
een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren in het tweede lid.
De straf is in vergelijking met artikel 101 veel te licht. Het misdrijf bedoeld in dit artikel is
veel zwaarder en veel gevaarlijker dan van artikel 101. In het in artikel 97 omschreven
geval ontstaat gevaar voor het gehele land. In artikel 101 is het vergrijp zonder nadelige
gevolgen voor de Staat.
Ten einde een redelijke verhouding in de straffen te verkrijgen, zou derhalve de straf in
artikel 101 verminderd moeten worden en in dit artikel moeten worden verzwaard. Het feit
is, althans wanneer de verzwarende omstandigheden van het tweede lid aanwezig is, van
niet minder betekenis dan dat van artikel 93.
De Commissie stelt voor in de eerste alinea de straf te brengen op 15 jaren en in de tweede
op levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Artikel 97 wordt voor wat betreft de strafrnaxima verhoogd. Het strafmaxima in artikel
101 kan echter niet worden verlaagd omdat dat delict onder zeer bezwarende
omstandigheden kan voorkomen. Men moet voor de bepaling van het strafmaxima uitgaan
van het ergste geval. Ook is het onmogelijk om toezegging van hulp zwaarder te straffen
dan de hulp zelf van artikel 101.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht
het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
In lid 1 wordt de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt vervangen door
levenslange of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
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In lid 2 wordt de delictsomschrijving veranderd. De voorbereiding van het misdrijf van
lid I wordt strafbaar gesteld. De straf op dit delict bedraagt maximaal lien jaren
gevangenisstraf.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving worth geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd -kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
De in de afgelopen oorlog opgedane ervaringen hebben geleerd, dat het geldende artikel
niet voldoende rekening houdt met het zeer ernstige karakter van het daarin omschreven
misdrijf. Voorgesteld worth daarom de strafpositie te verhogen tot levenslange
gevangenisstraf. Dit heeft tot gevolg, dat het thans geldende tweede lid kan vervallen.
Nieuwe lid 2: degene die handelingen verricht die nodig zijn om met een buitenlandse
mogendheid in verbinding te treden, waarbij de verbinding uiteindelijk niet tot stand komt
mod t strafbaar zijn. Om die reden is dit lid ingevoerd met een maximumstraf van tien
jaren.
Voorlonie verslar,
Sommige leden waren van oordeel, dat in verband met de vaagheid van het begrip "ter
voorbereiding" de maximumstraf van 10 jaren, op deze voorbereidingshandelingen
gesteld, te zwaar is. Anderen hadden in verband met de ernst van het feit tegen dit
maximum geen bezwaar; men kan huns inziens veilig aan de rechter overlaten een
interpretatie van het begrip voorbereiding te geven.
Memorie van Antwoord
Het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid veronderstelt, dat er ook
werkelijk een middellijke of onmiddellijke relatie met die buitenlandse mogendheid tot
stand is gekomen. Degenen echter, die, voordat deze verbinding tot stand is gekomen,
wordt ontdekt, kan toch niet straffeloos blijven, indien zonneklaar blijkt, dat hij het plan
had om een verbinding tot stand te brengen, doch dat uitsluitend ten gevolge van activiteit
van opsporingsorganen deze verbinding nog niet tot stand gebracht was. Men kan naar de
mening van de ondergetekenden de interpretatie van het begrip voorbereiding veilig aan de
rechter overlaten.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het de leden 1 en 2 vervalt en er wordt toegevoegd: of
geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
•
Wel relevant gewijzigd:
Lid 1: de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is in 1952 verhoogd naar
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
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Lid 2: de levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of
geldboete van de vijfde categorie is verlaagd naar ten hoogste tien jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat er in 1952 een volledig nieuw tweede lid is ingevoerd.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 97a In verbinding treden met buitenland in verband met omwenteling
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.
a) Invoering
Wet van 28 juli 1920, Stb. 619, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van
revolutionaire woelingen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafecht,
het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
De delictsomschrijving is veranderd en de straf is verhoogd naar levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Memorie van Toelichting
Het artikel bestond uit een sub 1 en 2.
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Het onder 1 strafbaar gestelde felt van het in verstandhouding treden met in het buitenland
gevestigde personen met het oogmerk om van die personen in enigerlei vorm steun voor
een omwenteling te verkrijgen is belangrijk ernstiger, naar uit ervaringen der laatste
decennia gebleken is, dan de beide onder 2 genoemde strafbare feiten, die slechts
betrekking hebben op voorwerpen, die geschikt zijn om omwentelingen te bevorderen.
Vooropgesteld wordt daarom het eerste lid in een afzonderlijk artikel onder te brengen,
waarbij de strafpositie verhoogd wordt tot levenslange gevangenisstraf.
De onder sub 2 genoemde feiten zijn samengevoegd en verplaatst naar artikel 97b.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wet relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren is in 1952 verhoogd
naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend is veranderd.
Ukpunten 1920:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 97b Stoffelijke steun aan omwenteling
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
a) Invoering
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht
het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
Doordat artikel 97a Sr drie strafbare, feiten van ongelijke waarde bevatte zijn de twee
laatste strafbare feiten ondergebracht in een nieuw artikel en is de sanctie verhoogd naar
10 jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Deze twee strafbare feiten stonden in het oude artikel 97a Sr, met een maximumstraf van
vijf jaren gevangenisstraf. Omdat men het in verstandhouding treden met in het buitenland
gevestigde personen met het oogmerk om van die personen steun voor een omwenteling te
lcrijgen veel ernstiger vond dan de twee andere strafbare feiten die betrekking hebben op
voorwerpen die geschikt zijn om een omwenteling te bevorderen heeft men het artikel
gesplitst in artikel 97a en 97b.
b) Wijzigingen
Wet van 26 juni 1975, 5th. 340, tot wijziging van enige artikelen van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Luchtvaartrampenwet, de WED, de
Advocatenwet, de Wet op de tandheelkundige inrichtingen, de Oorlogswet voor
Nederland, de Noodwet rechtspleging en de Uitleveringswet.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, 5th. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
De eerste zinsnede wordt als volgt gelezen: met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren
of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 98 Schending staatsgeheim
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting.
Het ontwerp maakte onderscheid tussen het doorspelen van staatsgeheimen aan een
buitenlandse mogendheid met een maximumstraf van zes jaren een het openbaar maken
van staatsgeheimen met een maximumstraf van vier jaren.
Het mededelen aan een buitenlandse mogendheid draagt een kenmerk van verraad en
verdient een zwaardere straf dan het openbaar maken. Ook kan de regering zich wapenen
tegen een eventuele publicatie of andere nadelige gevolgen van de openbaarmaking.
Regeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer
Op de nuance tussen openbaar maken en mededelen moet de rechter letten. Het opzettelijk
openbaar maken kan soms nog schadelijker zijn dan verraad aan een enkele mogendheid
en tevens daaraan gelijk staan.
De beide delicten worden samengevoegd in een artikel.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Corver Hooft: onder dit artikel vallen ook openbaarmaking door onvoorzichtigheid
of onbescheidenheid en daarvoor is zes jaren gevangenisstraf wel wat zwaar.
b) Wijzigingen
Wet van 5 april 1951, Stb. 92, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
aeboden.
Wijziging van lid 1 en toevoeging van lid 2 met een maximumstraf van zes jaren.
Memorie van Toelichting
De aanwijzing van tot verboden plaats is niet zonder betekenis; de strafrechtelijke
bescherming van lid 1 strekt zich uit tot alle gegevens, waarvan de dader wist of
rederlijkerwijs moest vermoeden, dat de geheimhouding door het belang van de Staat werd
geboden. Als het gegeven aan een verboden plaats ontleend dan is voor de strafbaarheid
van de dader voldoende, dat hij wist of rederlijkerwijs moest vermoeden, dat het gegeven
aan een verboden plaats was ontleend en tot de veiligheid van de Staat in betrekking stond.
Het is niet noodzakelijk dat de dader het oogmerk had het gegeven in buitenlandse handen
te brengen. Wel is noodzakelijk dat de dader wist dat de betreffende persoon of het
betreffende lichaam niet tot kennisname bevoegd was. Ook is vereist dat de dader de
geheime aard van het gegeven heeft gekend of redelijkerwijs heeft moeten vermoeden.
De strafbaarheid ten aanzien van het artikel van 1881 is uitgebreid, daar in 1881
uitdrukkelijke wetenschap vereist was. Dit is gebeurd om het verlcrijgen van bewijs te
vereenvoud igen.
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Het artikel bevat een vergaande strafbaarstelling, maar het kennis krijgen door
onbevoegden van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat
wordt geboden, brengt afgezien van de bedoeling van de betrokkene grote risico's met zich
mee die door de overheid niet geduld kunnen worden.
Voor wat betreft de strafbaarstelling wordt erop gewezen dat dit artikel hetzelfde
strafmaximum kent als artikel 98c.
Voorlopig verslag
De commissie heeft zich afgevraagd of het juist is om artikel 98 en artikel 98c sub I met
dezelfde straf te bedreigen. Er wordt een vergelijking gemaakt met artikel 177 (twee jaren
gevangenisstraf) en 363 (vier jaren gevangenisstraf; ambtsmisdrijf). De wetgever heeft
overwogen dat men aan een ambtenaar hogere eisen mag stellen dan aan een willekeurige
burger. Artikel 98 en 98c kunnen beide door ambtenaren worden begaan. Dock het eerste
felt zal doorgaans worden gepleegd door iemand, op wie een bijzondere plicht tot
geheimhouding rust, het tweede door iemand die deze plicht niet heeft.
Memorie van Antwoord
De plicht tot geheimhouding is geen element van het in artikel 98 omschreven feit, zodat
dit delict ook zal kunnen worden gepleegd in gevallen, waarin zodanige plicht niet bestaat.
Het wordt niet ontkend, dat in vele gevallen een overtreding van artikel 98 een ernstiger
karakter zal hebben dan cen handeling, in strijd met artikel 98c sub 1, doch aangezien het
omgekeerde niet ondenkbaar is, moet de rechter niet gebonden worden aan een verschil in
strafmaxima. En mocht het delict gepleegd worden door een ambtenaar, dan is
strafverzwaring met een derde wegens ambtsmisdrijf mogelijk.
Wet van 30 juni 1967, Stb. 377, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent
de bestraffing van schending van geheimen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb, 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vijfde categoric.
Memorie van Toelichting
De ernst van het felt maakt het verantwoord daarop de hoogste mogelijke geldboete te
stellen.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: er is een tweede lid toegevoegd met een gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren.
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objectieve ernst van het feit;
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gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 98a: Openbaar tnaken/doorgeven van staatsgeheim aan buitenland
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 2: levenslange of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 5 april 1951, Stb. 92, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
geboden.

Memorie van Toelichting
Lid I: gezien de ernst van het felt is de strafsanctie in overeenstemming met het ontwerp
van 1940 verhoogd tot vijftien jaren gevangenisstraf.
Lid 2: het is een gekwalificeerde vorm van het delict. Voorzover deze strafverzwaring
betrekking heeft op de omstandigheid, dat het felt in tijd van oorlog is begaan, is ook deze
verscherping in overeenstemming met het ontwerp van 1940. Voor eenzelfde
strafverzwaring bestaat aanleiding, indien komt vast te staan, dat de schuldige het feit heeft
begaan in dienst of in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een in het buitenland
gevestigd persoon of lichaam.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Sit. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Bij het eerste en het derde lid vervalt het leesteken aan het slot van die leden. Daaraan
wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorieen.
In het tweede lid wordt na "ten hoogste twintig jaren" ingevoerd: of geldboete van de
vijfde categorie.

Memorie van Toelichting
De ernst van het feit maakt het verantwoord daarop de hoogste mogelijke geldboete te
stellen.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1951:
objectieve ernst van het felt;
differentiatiecriterium.
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Artikel 98b Culpose schending staatsgeheim
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 5 april 1951, Stb. 92, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
geboden.
Voorlonig verslag
De commissie vraagt zich af of het maximum van een jaar niet te laag is voor een feit dat
zo ernstige gevolgen kan hebben. Anderzijds worden ook elders in het Wetboek van
Strafrecht tegen schuldmisdrijven zeer veel lagere straffen bedreigd dan tegen de
overeenkomstige opzetmisdrijven. Uit dit oogpunt bezien, is het maximum van artikel 98b
reeds vrij hoog te noemen, indien men het vergelijkt met dat van artikel 98a; 15/20 jaren.
Memorie van Antwoord
De veiligheid van de Staat staat bier op het spel en dus moet de rechter de mogelijkheid
hebben een gevoelige straf op te leggen in die gevallen, waarin het feit aan ergerlijke
slordigheid of onvoorzichtigheid te wijten is en de gevolgen inderdaad van ernstige aard
zijn. Anderzijds is geen hogere straf dan gevangenisstraf of hechtenis van een jaar
voorgesteld, nu dit de maximumstraf is, die het Wetboek van Strafrecht voor
schulddelicten kent.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er worth toegevoegd: of geldboete van
de derde categoric.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1951:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
-
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Artikel 98c Bemachtigen staatsgeheim
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 5 april 1951, Stb. 92, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
geboden.
Voorlopig verslag
In artikel 98c sub 2 en 3 worden andere feiten strafbaar gesteld, welke onder bepaalde
omstandigheden een ernstiger karakter kunnen hebben dan het felt in sub 1. In sub 2 en 3
is namelijk sprake van oogmerk en in sub 1 van opzet. Dit zou er toe kunnen leiden
onderscheid in strafmaxima te maken tussen het felt genoemd onder sub 1 en de feiten van
sub 2 en 3.
Memorie van Antwoord
Het delict omschreven in sub 1 is niet minder erg dan dat in sub 2, omdat het delict van
sub 2 als voorbereidingshandeling voor het felt van sub 1 kan worden beschouwd.
Het zou kunnen gebeuren dat het felt in sub 1 minder erg is dan dat in sub 2 als er is
gehandeld met opzet, maar zonder oogmerk. Maar een voltooid delict is ernstiger dan een
voorbereidingshandeling. Bovendien zal in vele gevallen het voltooide delict van sub 1
zijn gepleegd met de vooropgezette bedoeling om op onrechtmatige wijze de beschikking
over het geheime gegeven te verkrijgen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
De eerste zinsnede van het eerste lid wordt als volgt gelezen: Met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie worth gestraft.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Conclusies en bijzonderheden
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1951:
objectieve ernst van het felt;
differentiatiecriteri um.
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Artikel 99 Nadere onderhandelingen voeren
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
De gevangenisstraf is verhoogd naar ten hoogste vijftien jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot vervalt en daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categoric.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wet relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren is in 1952
verhoogd naar ten hoogste vijftien jaren.
1.1kpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IThpunten 1952:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 100 Gevaarzetting niet-deelneming aan oorlog/veiligheid Staat
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van zes jaren.

•

a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren in het eerste lid en een
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren in het tweede lid.
De regering heeft gezegd dat er bij de dader geen oogmerk bestond om de Staat in
moeilijkheden te brengen en daarom is de straf van drie jaren zwaar genoeg. En als het
oogmerk wel bestond dat kon er op grond van artikel 97 Sr bestraft worden.
De Commissie is het daar niet mee eens. Het is waar dat het om het bij dit strafbare felt
voldoende is om wetenschap te hebben, zonder dat daarboven oogmerk of bedoeling
vereist is. Maar dat neemt niet weg dat ook het zwaardere feit, wanneer het oogmerk wel
aanwezig is aan de hand van dit artikel berecht moet worden, in al die gevallen die niet
onder artikel 97 gebracht kunnen worden. Wanneer men dit in aanmerking neemt, schijnt
het hier gestelde maximum te laag, vooral voor het geval dat werkelijk oorlog het gevolg
is. De commissie stelt zes jaren voor.
De minderheid achtte de verhoging onnodig, omdat de onzijdigheid van de Staat, wanneer
deze zijn plicht doet, nimmer door een particulier in gevaar kan worden gebracht.
Daartegen wordt opgemerkt dat juist voor een klein land het gevaar niet zo ondenkbaar is,
en tegen misdrijven als deze die tot oorlog kunnen leiden moet worden gewaakt.
Artikel 97 is alleen van toepassing als er sprake is van een verstandhouding. Met het oog
op enkele zware feiten die alleen volgens de voorgestelde artikelen kunnen worden
gestraft, is de straf verhoogd.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
De delictsomschrijving is verruimd. In plaats van het in gevaar brengen van de
onzijdigheid van de Staat wordt het handelen waardoor er gevaar onstaat dat de Staat in
een oorlog wordt betrokken strafbaar gesteld. De sanctie wordt verhoogd naar tien jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Er kunnen zich gevallen voordoen, waarin een Staat weliswaar niet in een oorlog
betrokken is, maar ook niet als onzijdig kan worden aangemerkt, by. nonbelligerentie.
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Ook in een dergelijk geval behoort het strafbaar te zijn om zich zodanig te gedragen, dat
gevaar ontstaat, dat de Staat in een oorlog betrokken raakt. Daarom wordt voorgesteld de
sanctie van artikel 100 te verruimen zodat de daar genoemde stratbare feiten niet alleen op
de neutraliteit maar op elke vorm van niet-deelneming aan een oorlog betrekking hebben.
Voorlopig verslag
Er worth op gewezen dat onder sub I ook een journalist kan vallen, waardoor de vrijheid
van drukpers in gevaar zou komen, terwijI onder sub 2 ook een overtreding van
verduisteringsvoorschriften gebracht zou kunnen worden. Enkele leden achtten de
voorgestelde strafverzwaring in elk geval zwak gemotiveerd.
Andere leden waren het bier niet mee eens. Inderdaad kan een journalist door zijn
publicaties het gevaar doen ontstaan, dat de Staat in een oorlog wordt betrokken. Dan
verdient hij echter ook gestraft te worden.
Dat overtreding van verduisteringsvoorschriften de veiligheid van de Staat in gevaar zou
kunnen brengen, kwam de leden zeer twijfelachtig voor; indien dit echter het geval mocht
zijn, zijn de gevolgen daarvan zo ernstig, dat het feit een ernstige straf verdient.
Memorie van Antwoord
Overtreding van de verduisteringsvoorschriften kunnen moeilijk de veiligheid van de Staat
in gevaar brengen, tenzij zulks bijvoorbeeld geschiedt om de vijand signalen te geven, ten
einde een aanval te vergemakkelijken. Indien zulks het geval is, is de maximumstraf van
tien jaren niet te hoog.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
De eerste zinsnede wordt als volgt gelezen: Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren
of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: van gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren naar
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
likpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
Ukpunten 1952:
objectieve ernst van het feit.
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Artikei 101 Vreemde krijgsdienst in vooruitzicht oorlog
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
Het in krijgdienst treden bij een buitenlandse mogendheid die met Nederland in oorlog
verkeert of in dat vooruitzicht verkeert heeft een trouwloze en vijandige betekenis en de
gevolgen zijn voor Nederland gevaarlijk. Dat wettigt een strenge strafbedreiging.
Bij de behandeling van artikel 97 is er over gesproken om het strafmaxima van artikel 101
te verlagen. De eregering heeft die verlaging van de hand gewezen omdat het delict onder
zeer bezwarende omstandigheden kan voorkomen. Men moet voor de bepaling van het
strafmaxima uitgaan van het ergste geval. Ook is het onmogelijk om toezegging van hulp
zwaarder te straffen dan de hulp zelf van artikel 101.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot vervalt en daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 102 Hulpverlening aan de vijand
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste yijftien jaren.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
Lid 2 is een verzwaring van lid I.

Beraadslaging in de tweede kamer
Dhr. Corver Hooft: vindt dat er een aparte bepaling moet komen als het gaat om iemand
die het bovenbedoelde strafbare felt pleegt, maar zonder dat hij het doel heeft aan de Staat
nadeel te berokkenen en de verdediging van het land in gevaar te brengen.
Dit wit hij bestraft zien met een gevangenisstraf van zes jaren.
Dhr. Modderman: de voorgestelde zes is te laag. Ook al handelt de dader uit puur egoIsme,
bijvoorbeeld uit vrees voor zijn landbouwgoederen of zijn vee en heeft hij niet de intentie
de Staat in gevaar te brengen, er blijft sprake van opzet. In oorlogstijd en dreigende
oorlogstijd weet iedere burger dat verzet tegen de militaire autoriteiten de Staat in zijn
weerkracht benadeeld. Het maximum van zes is dan te laag. De rechter kan voldoende op
verzachtende omstandigheden letten.
Het voorstel wordt door dhr. Corver Hooft ingetrokken.
b) Wijzigingen
Wet van 5 april 1951, Stb. 92, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de
bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat worth
geboden.
Tekstuele wijziging
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de lnvoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
Lid 2 vervalt en de sanctie op lid I wordt verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogte twintig jaren.

Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving worth geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
De bijzondere gevallen, in het tweede lid vermeld, geven geen volledige opsomming van
de gevallen, waarin op hulpverlening aan de vijand de zwaarste straf moet staan.
•
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Een omschrijving van de verscheidenheid van mogelijke zeer ernstige vormen van
hulpverlening in de wet is niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld op hulpverlening als
maximum levenslange gevangenisstraf te stellen. Dit heeft tengevolge, dat het tweede lid
kan vervallen.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Na "ten hoogste twintig jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is in 1952
verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Daarbij moet worden opgemerkt dan lid twee is vervallen.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
di fferentiatiecriterium.
Ukpunten 1952:
differentiatiecriterium.

Titel I Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

38

Artikel 103 Samenspanning tot artikel 102
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met regeringsantwoord
Wordt hier de samenspanning niet te licht bestraft? In artikel 104 worden de aldaar
vermelde feiten "zonder oogrrierk om de vijand te begunstigen" bestraft met zes jaren
gevangenisstraf.
De straf is gelijk aan artikel 96 Sr. Daarbij komt dat samenspanning slechts een
voorbereidende handeling is.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
De straf is verhoogd naar gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren..
Memorie van Toelighting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd kunnen worden
tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
De redactie van artikel 103 is aangepast aan de nieuwe formulering van artikel 102.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategoriedn.
Het leesteken aan het slot vervalt en daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wet relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren is in 1952 verhoogd
naar ten hoogste lien jaren.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 103a Bijzondere schulduitsluitingsgrond
a) Invoering
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
Memorie van Toelichting
Er moest een moderatie op de ruime formulering van artikel 102 worden aangebracht. Dit
is gedeeltelijk gebeurd in artikel 10 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht. Dit bleek
niet voldoende te zijn en daarbij werd gewezen op gevallen van economische collaboratie
en op daden van ambtenaren die formeel hulp verleende aan de vijand maar niet die
vooropgezette bedoeling hadden.
Daarom wordt er voorgesteld om overtreding van artikel 102 en 103 niet strafbaar te
stellen als het is gepleegd in de redelijke overtuiging dat het Nederlands belang niet
geschaad zou worden.
Voorlopig verslag
Vele leden vonden dat de uitzonderingsbepaling voor degene die in de redelijke
overtuiging verkeerden het Nederlands belang niet te schaden te ver gaat: Er moet wel een
uitzondering zijn voor degene die het Nederlands belang dienen.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevance wijzigen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1952:
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 104 Hulp aan spion/teweegbrengen of bevorderen desertie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
Na "ten hoogste zes jaren" wordt er ingevoegd: of geldboete van de vijfde categoric.
Memorie van Toelichting
De ernst van het felt maakt het verantwoord daarop de hoogste mogelijke geldboete te
stellen.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 105 Bedrieglijk handelen bij levering benodigdheden krijgsmacht
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De veiligheid van de Staat, het !even en de gezondheid van de troepen wordt in gevaar
gebracht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot vervalt en daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categoric.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.
-
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Artikel 106 Bijkomende straffen
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: ontzetting van in artikel 28 nummer 1-5 vermelde rechten
Lid 2: ontzetting van in artikel 28 nummer 1-3 vermelde rechten
Lid 3: ontzetting van de uitoefening van het beroep waarin het misdrijf is begaan,
ontzetting van de in artikel 28 nummer 1-4 vermelde rechten en openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak.
•
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Omdat artikel 92 ook moord en doodslag bevat, behoort de mogelijkheid te bestaan tot
ontzetting van dezelfde rechten als in titel XIX.
Verslag van de Tweede kamer met regeringsantwoord.
Overwogen moet worden of aan een persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan artikel
98 het uitoefenen van bepaalde beroepen moet kunnen worden ontzegd (lid 2).
Eveneens is het nuttig artikel 36 nummer 6 van toepassing te verklaren in geval van artikel
105.
De rechter is bevoegd de ontzegging uit te spreken. Het komt de Commissie voor dat als
het aan de rechter wordt overgelaten of er termen zijn om de ontzegging uit te spreken,
ook aan hem kan overlaten ontzetting van welke rechten moeten worden uitgesproken.
Daarin is het voordeel gelegen, dat in elk concreet geval de onzetting beter verband zal
kunnen houden met de aard van het misdrijf en de omstandigheden waaronder het
gepleegd is.
Met ontzetting van de uitoefening van een beroep moet men behoedzaam zijn; het is een
zeer zware straf welke alleen door buitengewone omstandigheden en in sommige
recidivegevallen te rechtvaardigen is.
b)

Wijzigingen

Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht benevens verder voorzieningen in verband met wijziging en aanvulling van de
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en
daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verbandhoudend
voorschrift van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 107 Bestraffing feiten tegen of met betrekking tot bondgenoten
Oorspronkelijke sanctie: straffen van artikel 102-105 zijn ook van toepassing als de feiten
zijn gepleegd tegen of met betrekking tot de bondgenoten van de Staat in een
gemeenschappelijke oorlog.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 107a Gewapend conflict niet zijnde oorlog
a) Invoering
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Sub jectieve ernst van het felt
Reactie op incident
Gewenste consistentie van
wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale overwegingen;
internationale rechtsbron
Internationale overwegingen;
rechtsvergelijking
Internationale overwegingen;
rechtshulp

1886
10
2

1920
1

2
2
3

1

1

1951
3

1952
7

2

I

Totaal
21
5

1

3

6

4

4
8

1

I

1

Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen 3 1 1 1 6

Tussenbalans
a. IJkpunten:
De oorspronkelijke grond voor het strafmaximum in deze titel was het ernstig gevaar voor
de veiligheid van de Staat. 'Reeds de minste dezer aanslagen is voor de veiligheid van den
Staat zoo gevaarlijk, dat de bedreiging der zwaarste straf geregtvaardigd is'.
Als we vervolgens de ontwikkeling bezien zoals deze titel die daarna heeft
doorgemaakt blijkt daarbij dat de objectieve ernst van het felt steeds weer op de voorgrond
treedt. Dat dit nauw samenhangt met de turbulente tijdgeest blijkt vooral bij de wijziging
van 1952 waarbij het strafmaximum in vrijwel alle bepalingen aanzienlijk wordt verhoogd.
In de aan deze verhogingen ten grondslag liggende motivering klinken duidelijk de
ervaringen van de Tweede Wereldoorlog (WO II) door. Zo stelt de Memorie van
Toelichting in het algemeen dat: 'in de bestaande wetgeving geen rekening wordt
gehouden met de mogelijkheid van een vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens
deze bezetting gepleegd kunnen worden tegen de veiligheid van de Staat en zijn burgers.
Deze misdrijven kunnen een ernstige bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en haar
burgers hebben', terwfil er ook bij de individuele artikelen specifiek verwezen wordt naar
de ervaringen in WO II. Vergelijk bijvoorbeeld de artikelen 94, 97, 100 en 103a Sr.
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Opvallend is voorts dat daar waar in 1886 nog veelvuldig gekozen werd om te
differentieren naar kwalificerende omstandigheden, deze differentiatie in 1952 vrijwel
geheel ongedaan is gemaakt en veelal werd volstaan met een algemene brede bepaling met
den, aanzienlijk verhoogd strafmaximum.
Daarnaast is opmerkelijk dat rechtsvergelijking wel aan de orde is geweest, maar dan
vooral in die zin dat juist geen aansluiting is gezocht bij de wijze waarop deze materie in
het buitenland is geregeld. Zo werd in 1886 bewust afstand genomen van de in het Duitse
Wetboek gehanteerde terminologie inzake hoogverraad en landverraad, terwij1 ook bij
afzonderlijke artikelen juist is gekozen voor een van het buitenland afwijkende regeling
(zie art. 95 Sr waarin wordt afgeweken van de Code Penal Beige).
Voorts blijkt dat er vrij duidelijk sprake is van een streven naar consistentie van
strafmaxima zowel in 1886 als in 1951. Wellicht dat dit streven voor een deel verklaard
kan worden door de vergaande differentiatie in 1886 en het grotendeels ongedaan maken
daarvan in 1952. Dit lijkt ook het geval voor wat betreft de systematische overwegingen
die eveneens zowel in 1886 als in 1951 een rol spelen.
b. Conclusie
- Er heeft een forse ophoging van de strafmaxima over de gehele linie plaatsgevonden,
welke vooral lijkt te kunnen worden verklaard uit de ervaringen die zijn opgedaan in
WO II.
- De objectieve ernst van het feit is door de jaren heen het belangrijkste ijkpunt gebleven.
- De oorspronkelijke differentiatie zoals die in 1886 in aangebracht, is door de jaren heen
ongedaan gemaakt.
- De consistentie in de titel is door de jaren heen gewaarborgd.
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Artikel 108 Aanslag op leven/vrijheid echtgenoot koning, ect.
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting:
Wegens het hoge standpunt van deze personen mod t de rechter bevoegd zijn, ook bij
doodslag en poging tot moord de zwaarste straf op te leggen. De bevoegdheid van de
rechter om de zwaarste straf op te leggen is bij artikel 92 reeds aanwezig wegens het
onmiddellijk gevaar voor de staat ook al volgt er geen doodslag en is er ook geen de
bedoeling geweest.
De objectieve zwaarte van de aanslag sluit onderscheidingen zoals die voorkomen in de
artikelen 109112 naar gelang van de aangetaste personen uit.
b) Wijzigingen
Wet van 7 mei 1981, Sib. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
De kring van personen tegen wie dit delict begaan kan worden wordt beperkt tot de
echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en diens echtgenoot.
Memorie van Toelichting
Aileen voor een kleine Icing van personen, die zeer nauw .betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede titel.
Een aanslag op het leven de Koning en de Regent valt onder de eerste titel. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze Icing is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De aanslag op de Koning en de Regent is reeds in artikel 92 behandeld, zodat in dit artikel
alleen de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en diens
echtgenoot genoemd worden.
Wet van 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie".
In het tweede lid wordt na " ten hoogste twintig jaren" ingevoegd: of geldboete van de
vijfde categorie.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1981:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 109 Feitelijke aanranding persoon van de Koning
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De Koningin heeft voorrang boven de naaste erfgenaam van de !Croon. De aanslag of
belediging van de Koningin treft ook de Koning.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Er wordt een voorstel gedaan om artikel 109 en 110 samen te voegen, aangezien in artikel
108 de Koningin ook wordt gelijk gesteld met de naasten erfgenaam van de Kroon en de
leden van her Koninklijk Huis. Er zou geen reden zijn om her kleine verschil in
strafmaxima te behouden.
Samenvoeging is geen verbetering.
Wijzigingen
Wet van 7 mei 1981, Stb. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
In plaats van "van den persoon des Konings of der Koningin" wordt gelezen: van de
persoon van de Koning.
Memorie van Toelighting
AIleen voor een kleine kring van personen, die zeer nauw betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede titel.
Een aanslag op het leven de Koning en de Regent valt onder de eerste tire!. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze kring is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
In de wijziging is alleen de Koning genoemd, zodat het artikel alleen betrekking heeft op
degenen die als Koning regeert, ook indien deze een vrouw is. Het gaat hier om een
bijzondere bescherming die alleen mod t worden voorbehouden aan de drager van de
Kroon. De echtgenote valt onder artikel 110. Zo wordt de echtgenoot van de drager van de
Kroon gelijk gesteld met de echtgenoot van de vermoedelijk opvolger.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categoric".
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1981:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
Opvallend is dat in 1881 de echtgenoot van de drager van de Kroon genoemd werd in
hetzelfde artikel als de drager van de kroon omdat de aanslag of belediging van de
Koningin ook de Koning zou treffen. In 1981 werd er juist andersom geredeneerd. Het
gaat om een speciale bescherming die alleen zou zijn vodrbehouden aan de drager van de
Kroon en de echtgenoot van de drager van de Kroon moest gelijk gesteld worden met de
echtgenoot van de vermoedelijk opvolger. Blijkbaar werd er in 1981 van uitgegaan dat
aanslag of belediging van de Koningin de Koning niet zou treffen.
Inpunten 1984:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 110 Feitelijke aanranding persoon echtgenoot Koning, etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
De Koningin heeft voorrang boven de naaste erfgenaam van de Kroon. De aanslag of
belediging van de Koningin treft ook de Koning.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Er wordt een voorstel gedaan om artikel 190 en 110 samen te voegen, aangezien in artikel
108 de Koningin ook wordt gelijk gesteld met de naasten erfgenaam van de Kroon en de
leden van het Koninklijk Huis. Er zou geen reden zijn om het kleine verschil in
strafmaxima te behouden.
Samenvoeging is geen verbetering.
b) Wijzigingen
Wet van 7 mei 1981, Stb. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
De zinsnede "van den persoon van de troonopvolger, van een lid van het koninklijk huis,
of van den Regent, die niet valt in een zwaardere strafbepaling" wordt als volgt gewijzigd:
van de persoon van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijk opvolger van de
Koning, van diens echtgenoot of van de Regent, die niet valt in een zwaardere
strafbepal ing.

Memorie van Toelichting
Aileen voor een kleine Icring van personen, die zeer nauw betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede . titel.
Een aanslag op het leven de Koning en de Regent valt onder de eerste titel. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, bun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze kring is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Wet van 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categoric".
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Memorie van Toelichting
Artikel 110 verschilt slechts gradueel van artikel 109 en dat komt ook tot uiting in de
hoogte van de strafbedreiging (zes jaren, respectievelijk zeven jaren en zes maanden).
Vanwege dit graduele verschil wordt ook artikel 109 ingedeeld in categoric V in plaats van
categoric IV.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881
objectieve ernst van het felt;
differentiatiecriterium.
Ukpunten 1981:
- objectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
- gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 111 Belediging Koning
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Met het oog op de personen tegen wie het misdrijf gepleegd wordt, draagt de belediging
een zo ernstig karakter, dat de onderscheidingen van titel XIV buiten beschouwing blijven,
en het strafmaxima hoger moet zijn dan dat van !aster.
Aan de rechter is een grote ruimte gelaten om bij de toepassing van de straf op de aard van
de belediging acht te kunnen slaan.
Vet- slag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het voorstel wordt gedaan om de artikel 1 1 I en 112 samen te voegen, aangezien in artikel
108 de Koningin ook worth gelijk gesteld met de naasten erfgenaam van de Kroon en de
leden van het Koninklijk Huis. Er zou geen reden zijn om het kleine verschil in
strafmaxima te behouden.
Samenvoeging is geen verbetering.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogte zeshonderd gulden.
Wet van 7 mei 1981, Stb. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
In plaats van "Opzettelijke belediging van den Koning of der Koningin aangedaan" wordt
gelezen: Opzettelijke belediging van de Koning.
Memorie van Toelichting
Alleen voor een kleine Icing van personen, die zeer nauw betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede titel.
Een aanslag op het leven de Koning en de Regent valt onder de eerste titel. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze kring is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
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In de wijziging is alleen de Koning genoemd, zodat het artikel alleen betrekking heeft op
degenen die als Koning regeert, ook indien deze een vrouw is. Het gaat hier om een
bijzondere bescherming die alleen moet worden voorbehouden aan de drager van de
Kroon. De echtgenote valt onder artikel 110. Zo wordt de echtgenoot van de drager van de
Kroon gelijk gesteld met de echtgenoot van de vermoedelijk opvolger.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
differentiatiecriterium.
Ukpunten 1981:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
Opvallend is dat in 1881 de echtgenoot van de drager van de Kroon genoemd werd in
hetzelfde artikel als de drager van de kroon omdat de aanslag of belediging van de
Koningin ook de Koning zou treffen. In 1981 werd er juist andersom geredeneerd. Het
gaat om een speciale bescherming die alleen zou zijn voorbehouden aan de drager van de
'Croon en de echtgenoot van de drager van de ICroon moest gelijk gesteld worden met de
echtgenoot van de vermoedelijk opvolger. Blijkbaar werd er in 1981 van uitgegaan dat
aanslag of belediging van de Koningin de Koning niet zou treffen.
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Artikel 112 Belediging echtgenoot Koning etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Met het oog op de personen tegen wie het misdrijf gepleegd wordt, draagt de belediging
een zo ernstig karakter, dat de onderscheidingen van titel XIV buiten beschouwing blijven,
en het strafmaxima hoger moet zijn dan dat van laster.
Aan de rechter is een grote ruimte gelaten om bij de toepassing van de straf op de aard van
de belediging acht te kunnen slaan.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het voorstel wordt gedaan om de artikel 111 en 112 samen te voegen, aangezien in artikel
108 de Koningin ook wordt gelijk gesteld met de naasten erfgenaam van de Kroon en de
leden van het Koninklijk Huis. Er zou geen reden zijn om het kleine verschil in
strafmaxima te behouden.
Samenvoeging is geen verbetering.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogte zeshonderd gulden.
Wet van 7 mei 1981, Stb. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
In plaats van: "Opzettelijke beleediging van den troonopvolger, een lid van het koninklijk
huis of den Regent aangedaan" worth gelezen: Opzettelijke belediging van de echtgenoot
van de Koning, van de vermoedelijk opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van
de Regent.
Memorie van Toelichting
Aileen voor een kleine kring van personen, die zeer nauw betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede titel.
Een aanslag op het leven de Koning en de Regent valt onder de eerste titel. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze lcring is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1981:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 113 Verspreiden etc. van beledigend geschrift
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Ontzetting van beroep bij recidive binnen twee jaar
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Bij mondelinge bespreking is gebleken dat de Minister met de Commissie van oordeel is
dat het ter lezing geven van een zelfde exemplaar aan meerdere personen niet strafbaar
moet zijn. Het woord "verspreiden" sluit echter een pluraliteit van in omloop gebrachte
exemplaren in.
b)

Wijzigingen

Wet van 19 juli 1934, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare
orde.
Het woordje "oogmerk" in de delictsomschrijving vervalt en wordt vervangen door "indien
hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden".
•
Memorie van Toelichting
Het woordje "oogmerk" levert bewijstechnische problemen op. Door de wijziging sluit het
artikel beter aan bij artikel 240.
Wet van 4 mei 1954, 8th. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 7 mei 1981, Stb. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
In plaats van "den Koning, de Koningin, den troonopvolger, een lid van het koninklijk huis
of den Regent" wordt gelezen: de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijk
opvolger van de Koning, diens echtgenoot, of de Regent.
Memorie van Toelichting
Aileen voor een kleine luing van personen, die zeer nauw betrokken zijn bij de uitoefening
van de Koninklijke functie geldt nog de bijzondere bescherming van de tweede titel.
Een aanslag op het !even de Koning en de Regent valt onder de eerste titel. Het
staatsbelang vormt daar een reden voor strafverhoging. Hieruit vloeit voort dat ook degene
die de koning vermoedelijk gaat opvolgen in de bijzondere strafbepaling wordt genoemd.
Ook de echtgenoten van de Koning en diens vermoedelijke opvolger moeten genoemd
worden in strafbepalingen. De conclusie is dat voor de werking van de speciale
strafbepalingen alleen in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van
de Koning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze kring is gelijk aan die van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Titel II Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid

59

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1934:
andere resterende argumenten; zware bewijslast.
Ukpunten 1981:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 114 Bijkomende straffen
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting uit rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht, houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen in het BW omtrent de
vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikeleen, alsmede van een
daarmede verbandhoudend voorschrift van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Technische wijziging.
Wet van 7 mei 1981, Sib. 330, houdende wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende leden van het Koninklijk Huis.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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label van gevonden ijkpunten

Jaar
Objectieve ernst
van het feit
Subjectieve ernst
van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie
van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale overwegingen;
Strafprocessuele overwegingen;
Instrumentele overwegingen;
Resterende
argumenten
Het ontbreken
van overwegingen

1886
8

1934

1981
6

2

2
1

5

1
1

1984

Totaal
14

1

3

7
1

1
1

Tussenbalans

a. Ukpunten
Ook in deze titel komt de objectieve ernst van het felt als ijkpunt nadrukkelijk naar voren,
al ligt dit hier in tegenstelling tot bij de vorige titel, meer besloten in de positie die het
slachtoffer inneemt.
Voorts is opmerkelijk dat in de oorspronkelijke strafbedreiging bij een groot aantal
artikelen reeds voorzien werd in een geldboete, aangezien de grootschalige invoering van
de geldboete dateert van duidelijk later datum, terwijl deze geldboeten een forse verhoging
hebben ondergaan.
Hoewel dit zich meer op het niveau van de aansprakelijkheidsstelling afspeelt, is toch
opvallend dat in 1886 de echtgenoot van de drager van de Kroon genoemd werd in
hetzelfde artikel als de drager van de Kroon, omdat de aanslag of belediging van de
Koningin ook de Koning zou treffen. In 1981 werd er echter tegengesteld geredeneerd en
was men van mening dat het een speciale bescherming betreft die slechts dient te worden
voorbehouden aan de drager van de Kroon. De echtgenoot van de drager van de Kroon
diende gelijkgesteld te worden met de echtgenoot van de vermoedelijke troonopvolger.
Wellicht dat dit verschil in waardering een gevolg is van het feit dat men wilde
benadrukken dat de echtgenoot van de Koningin niet de titel van Koning draagt, terwijl dit
andersom wel het geval is.
Dat men in 1981 meer in het algemeen een 'soberder' opvatting met betrekking tot de
bescherming van de leden van het koningshuis was toegedaan, lijkt ook te volgen uit het
felt dat de kring van personen die wordt beschermd tegen de in de titel genoemde
aantastingen aanzienlijk is verkleind.
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Voor het overige valt op dat er vanuit systematisch oogpunt vergeleken wordt met
andere strafmaxima, waarbij de vergelijking met taster aan de orde komt. Daarbij valt de
strafbedreiging in de onderhavige titel onder verwijzing naar de positie van het slachtoffer
hoger uit.
b. Conclusie
- Reeds in 1886 werd bij een aantal delicten voorzien in een geldboete, welke een forse
verhoging hebben ondergaan.
- In 1886 werd er niet gedifferentieerd, terwij1 dit daarna wel is gebeurd. Deze
differentiering heeft plaatsgevonden op basis van de groep van personen waartegen het
delict kan worden gepleegd en heeft in sommige gevallen per saldo geleid tot een
verlaging van het strafmaximum.
- De consistentie in de titel is door de jaren been gewaarborgd.
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Artikel 115 Aanslag op leven/vrijheid hoofd bevriende Staat
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
a)

Invoering

•

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 25 maart 1978, Sib. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
In het tweede lid wordt na "ten hoogste twintig jaren" ingevoerd of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
Dit artikel kent hetzelfde strafmaxima als artikel 108. Bij artikel 108 wordt het
strafmaxima gemotiveerd met het argument dat het om belangrijke personen gaat.
Dezelfde motivering had men op artikel 115 los kunnen laten, maar daarentegen wordt er
in het geheel niet gemotiveerd.
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Artikel 116 Feitelijke aanranding persoon van hoofd bevriende Staat
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categoric.
Memorie van Toelichting
Het strafbare felt in dit artikel lijkt sterk op de delicten van de artikelen 109 en 110. Dit
delict is op zich zelf at een ernstige inbreuk op de nationale rechtsorde en kan daarnaast
een zware weerslag hebben op de internationale betrekkingen. Dit rechtvaardigt een
indeling in dezelfde categorie als artikel 110.
c)

Bijzonderheden en conclusies.

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
Ukpunten 1984:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 117 Aanslag op leven/vrijheid internationaal beschermd persoon
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Belediging is een nomen generis waaronder smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige
belediging en lasterlijke aanklacht vallen. Voor eenvoudige belediging kan dus het hier
bedreigde maximum worden toegepast. Dit kan echter leiden tot vergaande hardheid en de
beoordeling van Regeringsdaden van vreemde vorsten belemmeren op een wijze die niet
strookt met de in onze staat geldende begrippen van vrijheid.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging
Het artikel vervalt.
Memorie van Toelichting.
Belediging van het hoofd of een andere regeringspersoon van een bevriende staat hoeft
niet als afzonderlijk misdrijf strafbaar te worden gesteld. Er kan worden volstaan met
artikel 261 en verder. De commissie wilde deze strafbepaling wel behouden omdat
belediging van een staatshoofd door de buitenlander gevoeld zal worden als belediging van
het gehele yolk. Dit zou tot benadeling van een goede internationale verstandhouding
kunnen leiden.
Er is hier tegen in gebracht dat de nationale gevoelens van een ander yolk op verschillende
wijzen gekrenkt kunnen worden. Als men zo'n krenking als grond voor strafbaarheid of
strafverzwaring aanvaard dan zijn er ook bijzondere strafbepalingen nodig voor symbolen
als vlag, wapen en volkslied. De mogelijkheid dat gevoelens van gekwetstheid kunnen
worden opgewekt die kunnen leiden tot benadeling van een goede internationale
verstandhouding is geen goede motivering voor strafbaarstelling.
Er wordt door de commissie ook nog op gewezen dat de meeste met Nederland
vergelijkbare landen een vorm van speciale bescherming van de eer van het vreemde
staatshoofd kent.
Maar, zo wordt hier tegen in gebracht, dit wetsvoorstel heeft de bedoeling om elke vorm
van bijzondere strafrechtelijke bescherming van hoofden van bevriende staten tegen
beledigingen af te schaffen. Zo wordt artikel 267 verhoogd en is er een nieuwe bepaling
aan artikel 118 toegevoegd.
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De Commissie had voorgesteld om de delictsomschrijving iets te wijzigen zodat het aantal
personen die door deze bepaling beschermd werden groter werd en de gevangenisstraf te
verlagen naar twee jaren gevangenisstraf en de geldboete te verhogen naar ten hoogste
duizend gulden.
De straf van vier jaren achtte de Commissie onevenredig hoog. Ten tijde van de invoering
van het Wetboek werd het staatshoofd vereerd in dusdanige mate die in de huidige tijd niet
meer voorkomt.
De groep van personen moest worden uitgebreid, omdat de minister-president of de
minister van buitenlandse zaken in nagenoeg gelijke mate als symbool van de staat in
internationale kringen wordt gezien als het staatshoofd zelf.

Yoorlooig verslag
De discussie omtrent artikel 117 was in 1968 op gang gekomen, omdat artikel 117 werd
toegepast op de personen die hun onlustgevoelens over het Vietnambeleid van het
Amerikaanse staatshoofd hadden laten blijken.
Wet van 19 mei 1988, houdende uitvoering van tot stand gekomen verdrag inzake de
voorkoming van en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen
met inbegrip van diplomaten en het tot stand gekomen verdrag tegen het nemen van
gij zelaars.
Herinvoering van artikel 117.
Sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categoric.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
of geldboete
van de vijfde categoric

Memorie van Toelichting
Verandering van het titelopschrift. Het was "Misdrijven tegen hoofden en
vertegenwoordigers van bevriende staten. En het wordt: Misdrijven tegen hoofden van
bevriende staten en andere internationaal beschermde personen.
De motivering di hiervoor gegeven worth is dat de artikel 117, 117a en I 17b ook
betrekking hebben op strafbare feiten tegen vertegewoordigers van het Koninkrijk in het
buitenland gepleegd.

Memorie van Toelichting
Artikel 2 lid 2 van het verdrag van 14 december 1973 (New York) verlangt dat de door het
Verdrag bestreken misdrijven met "passende" straffen worden strafbaar gesteld, rekening
houdend met het ernstige karakter van die misdrijven. Het strafmaximum van twaalf jaren
in het eerste lid is ingegeven door de overweging, dat dit maximum in verhouding tot de
maxima, voorzien in vergelijkbare artikelen 108 lid l,en artikel 115 lid 1 gerechtvaardigd
lijkl.
De dader moet op de hoogte geweest zijn van de status van het slachtoffer.
Er dient een zeker onderscheid te worden gemaakt tussen aanslagen op de in de artikelen
108 en 115 bedoelde categorieen personen en andere internationaal beschermde personen.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren is in 1988 naar ten
hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie respectievelijk levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hOogste twintig jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend gewijzigd is.
IJkpunten 1881:
andere resterende argumenten.
Er wordt op gewezen dat reeds bij eenvoudige belediging de maximumstraf kan worden
opgelegd en dat leidt tot hardheid en de beoordeling van Regeringsdaden van vreemde
vorsten belemmeren op een wijze die strookt met de in onze staat geldende, begrippen van
vrijheid.
IJkpunten 1978:
objectieve ernst van het felt;
systematische overwegingen;
rechtsvergelijking.
IJkpunten 1988:
objectieve ernst van het feit;
internationale overwegingen; internationale rechtsbron;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 117a Feitelijke aanranding persoon van internationaal beschermd
persoon

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie.
a) Invoering
Wet van 19 mei 1988, houdende uitvoering van tot stand gekomen verdrag inzake de
voorkoming van en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen
met inbegrip van diplomaten en het tot stand gekomen verdrag tegen het nemen van
gijzelaars.
Memorie van Toelichting
Bij de bepaling van het strafmaxima is overwogen, dat dit maximum iets hoger dient te
liggen dan de maxima voorzien voor eenvoudige vormen van geweldpleging (artikel 284)
of van mishandeling (artikel 300), doch niet zo hoog dat het feit op zich zelf aanleiding
kan geven tot toepassing van voorlopige hechtenis. De dader moet op de hoogte geweest
zijn van de status van het slachtoffer.
Hier geldt dat een verschil in waardering van het belang van de status van het slachtoffer
verschil in strafmaxima tussen artikel I I7a enerzijds en de artikelen 110 en 116 anderzijds
rechtvaardigt.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies.

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1988:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
internationale overwegingen, verdragen;
strafprocessuele overwegingen, dwangmiddelen.
Opvallend is dat men er rekening mee houdt bij de bepaling van het strafmaxima dat er
geen voorlopige hechtenis mag worden opgelegd. Meestal wordt het maxima verhoogd om
ervoor te zorgen dat voorlopige hechtenis wel kan worden toegepast.
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Artikel 117b Opzettelijke geweldpleging tegen beschermde goederen van
internationaal beschermd persoon
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de
vijfde categoric.
a) Invoering.
Wet van 19 mei 1988, houdende uitvoering van tot stand gekomen verdrag inzake de
voorkoming van en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen
met inbegrip van diplomaten en het tot stand gekomen verdrag tegen het nemen van
gijzelaars.
Memorie van Toelichting
De dader moet op de hoogte geweest zijn van de status van de persoon aan wie de
goederen toebehoren. De geweldpleging behoeft niet openlijk te gebeuren. Juist de
heimelijk voorbereide geweldplegingen vormen voor internationaal beschermde personen
een grote bedreiging. De geweldpleging dient zodanig te zijn dat daarvan gevaar voor de
veiligheid of vrijheid van de te treffen internationaal beschermde persoon te duchten is.
De maxima strafbedreiging is voorgesteld met het oog op de maximum strafbedreiging,
welke artikel 141 lid 2 voorziet voor opzettelijke geweldpleging tegen personen, en
vernieling van goederen.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1988:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 118 Opzettelijke belediging hoofd/lid regering bevriende Staat etc.
Oorspronkelijke sanctie:. gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststeIling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging
De delictsomschrijving is veranderd ten aanzien van de persoon tegen wie dit delict
gepleegd kan worden en de straf is verlaagd naar een gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van ten hoogste duizend gulden.
Tevens is ontzetting van de in artikel 28 nummer I en 2 vermelde rechten mogelijk
geworden.

Memorie van Toelichting
Het bestaande maxima van vier jaren gevangenisstraf is onevenredig hoog.
Wet van 10 maart 1984, SW. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste duizend gulden" wordt gelezen: of geldboete
van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren is in 1978 verhoogd
naar ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categoric en de mogelijkheid tot
ontzetting van rechten genoemd in artikel 28 nummer I en 2.
•

Ukpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
Ukpunten 1978:
objectieve ernst van het felt.
Opvallend is dat de gevangenisstraf is verlaagd en dat daar geen duidelijke motivering
voor wordt gegeven.
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Artikel 118 kende oorspronkelijk hetzelfde strafmaxima als artikel 112. In 1978 is het
strafmaxima van artikel 118 naar twee jaren verlaagd omdat vier jaren onevenredig hoog
werd geacht. Het strafmaxima van artikel 112 is nooit verlaagd.
Daaruit zou de conclusie kunnen worden getroklcen dat het overtreden van artikel 112 een
ernstiger delict werd geacht dan het overtreden van artikel 118.
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Artikel 119 Verspreiden etc. van beledigend geschrift/afbeelding
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Bij recidive binnen twee jaren kan ontzetting van beroep worden uitgesproken.
a)

Invoering.

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht
Verslag van de tweede kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid van de Commissie kan zich niet met het artikel verenigen. De verspreiding
met het oogmerk om te beledigen is al strafbaar gesteld in artikel 117.
Het felt is niet van dien aard dat de strafmaxima van artikel 271 niet voldoende zou zijn.
De Commissie vindt juist omdat het zwaardere felt al strafbaar is gesteld in artikel 117 dat
er een afzonderlijke bepaling voor het lichtere feit van verspreiding zonder oogmerk om te
beledigen moet blijven bestaan.
Volgens de minister is verspreiding nooit belediging in de zin van titel 16, en kan dus
nooit vallen onder belediging in artikel 126. Voor verspreiding geldt alleen artikel 290, en
dus is alleen op artikel 290 een uitzondering gemaakt in de zwaardere strafbepaling van
artikel 128. Het maximum van artikel 290 voor de zwaarste feiten van verspreiding is niet
voldoende.
b)

Wijzigingen

Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde. Het woordje "oogmerk" wordt vervangen door "indien hij weet of ernstige
reden heeft om te vermoeden".
Memorie van Toelichting
Het woordje "oogmerk" levert bewijstechnische problemen op. Door de wijziging sluit het
artikel beter aan bij artikel 240.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging
•
Inhoudelijk wijziging van ondergeschilct belang.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetccategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: geldboete van de derde categoric.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
differentiatiecriterium;
systematische overwegingen.
IJkpunten 1934:
gewenste consistentie van wetgeving;
andere resterende argumenten, bewijsproblemen.
Artikel 113 en 119 kennen dezelfde delictsomschrijving, maar het strafmaxima van artikel
119 is lager (zes maanden ten opzichte van een jaar). Daaruit kan worden afgeleid dat
belediging van het nationale koningshuis strafwaardig wordt geacht dan belediging van het
hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.
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Artikel 120 Bijkomende straffen
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: ontzetting van de in artikel 28 sub 1-5 vermelde rechten
Lid 2: ontzetting van de in artikel 28 sub 1-4 vermelde rechten
Lid 3: ontzetting van de in artikel 28 sub 1-3 vermelde rechten
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht, houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmee samenhangende artikelen, alsmede
van een daarmede verbandhoudend voorschrift van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Technische wijziging.
Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies.
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IThpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
-
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Tabel van gevonden ijkpunten

Jaar
Objectieve ernst van het felt
, Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van
wetgeving
Systematische overwegingen
Di fferentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale overwegingen
internationale rechtsbron
Internationale overwegingen
rechtsvergelijking
Internationale overwegingen
rechtshulp
Strafprocessuele
overwegingen dwangmiddelen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van
overwegingen

1886
1

1934

1978
2

1
1
1

1984
1

1988
3
1

Totaal
7
1

1

3

5
2
1

1

2
1

2
1

,
1

1
4

1

1
4

Tussenbalans

a. Inpunten
•
Ook met betrekking tot deze titel geldt dat de positie van het slachtoffer een belangrijke rol
speelt hetgeen terugkomt in het ijkpunt `objectieve ernst van het feit'.
Daarnaast valt op dat de vergelijking met de strafmaxima van belediging een voorname
rol speelt. Ook hier leidt deze vergelijking er evenals in de vorige titel toe dat de
strafmaxima in de onderhavige titel hoger uitvallen dan bij belediging, opnieuw onder
verwijzing naar de positie van het slachtoffer.
Opvallend is voorts dat in deze titel het belang van de Nederlandse Staat een rol speelt
en in die context internationale overwegingen genoemd worden. Immers, het aanzien van
de Nederlandse Staat zou kunnen worden geschaad indien aan bevriende staatshoofden en
andere internationaal beschermde personen in Nederland op welke wijze dan ook schade
zou worden toegebracht.
Daarnaast worden de strafmaxima in deze titel ook naar boven toe beInvloed door uit
internationale verdragen voortvloeiende verplichtingen (zoals onder meer het verdrag van
New York van 14 december 1973 dat spreekt van een passende bestraffing van `deze
ernstige misdrijven', zoals bedoeld in de onderhavige titel).
Bij artikel 117a Sr blijken daarentegen strafprocessuele overwegingen aanleiding te
geven voor beperking van het strafmaximum, aangezien men bij de bepaling van het
strafmaximum rekening heeft gehouden met het felt dat men voorlopige hechtenis niet
mogelijk wilde maken.
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Bij vergelijking van de strafbepalingen in deze titel en de vorige valt op dat er grote
overeenkomsten bestaan tussen beide. Desalniettemin zijn er enkele opvallende verschillen
in strafmaxima. Zie bijvoorbeeld artikel 118 en artikel 112 Sr. Beide kennen dezelfde
delictsomschrijving en werden oorspronkelijk dan ook met een zelfde straf bedreigd. In
1978 is het strafmaximum van 118 Sr echter verlaagd omdat dit onevenredig hoog zou
zijn. Hetzelfde verschil doet zich voor bij de artikelen 113 en 119 Sr. De
delictsomschrijving is hetzelfde, de strafbedreiging echter niet. Wellicht dat de genoemde
verschillen samenhangen met het feit dat aan de koninklijke waardigheid meer belang
wordt toegekend dan aan de verhouding met bevriende Staten en andere internationaal
beschermde personen en er aldus is gedifferentieerd. Dit komt echter niet naar voren in de
parlementaire geschiedenis. Bovendien was het vanuit die optiek logischer geweest indien
de verschillen in strafmaxima alle bepalingen in de titel hadden betroffen.

b. Conclusie
- Opvallend is dat voor wat betreft de gehanteerde ijkpunten, de gewenste consistentie
van strafmaxima vooral . in 1988 een belangrijke rol heeft gespeeld. Er lijkt derhalve een
verschuiving te hebben plaatsgevonden tussen de ijkpunten objectieve ernst van het feit
en gewenste consistentie van strafmaxima.
- Hoewel de strafbepalingen in titel II en titel III grote overeenkomsten vertonen, bestaan
er enkele opmerkelijke verschillen in strafmaxima. Deze verschillen kunnen noch
herleid worden tot de strafbepaling, noch tot het door de bepalingen beschermde belang
en ook de parlementaire geschiedenis geeft geen uitsluitsel.
- De consistentie in de titel is door de jaren heen over het algemeen gewaarborgd, zij het
dat enkele opmerkelijke en onverklaarbare inconsistenties kunnen worden
waargenomen. Het lijkt alsof er is gedifferentieerd, zij het enigszins willekeurig en niet
gemotiveerd.
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Artikel 121 Geweld tegen de Staten-Generaal
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Advies van de Raad van State
Het strafmaximum moet gelijk zijn aan dat van artikel 95 en moet derhalve tot 15 jaren
worden verhoogd.
Tevens acht de Raad van State het niet juist dat zij niet genoemd zijn in dit artikel. Als een
vergadering van de Raad van State wordt verhinderd dan zou dat het nemen van
regeringsmaatregelen kunnen verhinderen of belemmeren.
Ook zouden de vergaderingen van Gedeputeerde Staten, van B&W, van polderbesturen en
stemgerechtigde ingelanden moeten worden beschermd door dit artikel. Geweldpleging ten
aanzien van de twee laatste instellingen is zeer denkbaar.
Rapport aan de Koning
Het wordt betwijfeld of artikel 121 dezelfde strafsanctie moet kennen als artikel 95. In
artikel 95 gaat het om de regering en dat is het hoogste gezag van de Staat. Op die grond
wordt een hogere strafmaxima voor artikel 95 ten opzichte van artikel 121
gerechtvaardigd.
De Raad van State oefent geen zelfstandig gezag uit en wordt om die reden niet genoemd.
Geweldpleging tegen de vergadering van de Raad van State en van de andere genoemde
vergaderingen die het karaker van openbaarheid missen zal worden beteugeld door art 284,
141 en 143.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Artikel 121 kan met artikel 123 worden verenigd. Het verschil in strafmaxima is geen
bezwaar omdat de strafwaardigheid van de feiten in concreto aan de rechter kan worden
overgelaten.
De minister gaat niet akkoord met de vereniging omdat er in artikel 123 afzonderlijk van
"den voorzitter" moet worden gesproken.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
De straf is verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting tegen de veiligheid van de
Staat en zijn burgers gepleegd kunnen worden. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
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De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Voorlopig verslag
Er is werd voorgesteld omdat maximumstraf van het uiteenjagen van de Regeringsraad en
van de ministerraad (artikel 95, 95a en 96) te verhogen, maar er zijn geen voorstellen
gedaan om het maximum van artikel 121 en 122 te verhogen. Vele leden drongen op een
overeenkomstige verhoging van de strafpositie voor deze misdrijven aan. In de Memorie
van Antwoord werd hiermee akkoord gegaan.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren is in 1952
verhoogd naar levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Ilkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
systematische overwegingen.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 122 Samenspanning tot misdrijf artikel 121
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Artikel 122 kan met artikel 124 worden verenigd. Het verschil in strafmaxima is geen
bezwaar omdat de strafwaardigheid van de feiten in concreto aan de rechter kan worden
overgelaten.
De minister gaat niet akkoord met de vereniging omdat er in artikel 123 afzonderlijk van
"den voorzitter" moet worden gesproken.
Als de wit van de dader niet op de verhindering gericht was dan is er geen sprake van een
politiek misdrijf en dus wordt voorgesteld om het woordje opzettelijk in te voegen.
De minister gaat hiermee akkoord.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
De straf is verhoogd naar een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting tegen de veiligheid van de
Staat en zijn burgers gepleegd kunnen worden. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Voorlopig verslag
Er is werd voorgesteld om de maximumstraf van het uiteenjagen van de Regeringsraad en
van de ministerraad (artikel 95, 95a en 96) te verhogen, maar er zijn geen voorstellen
gedaan om het maximum van artikel 121 en 122 te verhogen. Vele leden drongen op een
overeenkomstige verhoging van de strafpositie voor deze misdrijven aan.
In de Memorie van Antwoord werd hiermee akkoord gegaan. Het oude artikel 122 werd
bij artikel 121 gevoegd en artikel 122 werd een samenspannigsartikel met een strafmaxima
van tien jaren.
Wet van 20 november 1963, Stb. 485, houdende wijziging van enige artikel van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet RO en het beleid der
justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet
gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet
en de Kieswet.
Technische wijziging.
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren is in 1952 verhoogd
naar ten hoogste tien jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het oude artikel 122 bij artikel 121 is gevoegd en dat
artikel 122 een samenspanningsartikel is geworden.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
di fferentiatiecriterium.
IThpunten 1952:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 123 Geweld tegen Provinciale Staten/Gemeenteraad
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Artikel 121 kan met artikel 123 worden verenigd. Het verschil in strafmaxima is geen
bezwaar omdat de strafwaardigheid van de feiten in concreto aan de rechter kan worden
overgelaten.
De minister gaat niet akkoord met de vereniging omdat er in artikel 123 afzonderlijk van
"den voorzitter" moet worden gesproken.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categoric".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentiatiecriterium.
In de wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht hebben veel leden aangegeven dat zij de straffen, bedreigd tegen het
uiteenjagen, enz. van de lagere vertegenwoordigende lichamen verhoogd willen zien. Juist
in oorlogstijd, zo beargumenteren zij, is het van groot belang dat de democratische
staatsinstellingen normaal kunnen functioneren.
Op dat voorstel is in de memorie van antwoord gereageerd. Er is daarin geoordeeld dat het
belang van het functioneren van de hoogste Regeringsinstellingen veel groter is dan het
belang van het goed functioneren van plaatselijke organen. Een aanslag op de StatenGeneraal heeft veel diepgaander gevolgen dan een aanslag op een gemeenteraad, terwijI de
opzet van de daders bij een aanslag op de Staten-Generaal ook gevaarlijker is dan de
intentie van degene, die een plaatselijk vertegenwoordigend lichaarn willen verhinderen te
functioneren. En dus is de strafmaxima van negen jaren niet onredelijk.
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objectieve ernst van het felt;
subjectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.

82

Titel IV Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten

83

Artikel 124 Geweld tegen voorzitter/lid Provinciale Staten/Gemeenteraad
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Artikel 122 kan met artikel 124 worden verenigd. Het verschil in strafmaxima is geen
bezwaar omdat de strafwaardigheid van de feiten in concreto aan de rechter kan worden
overgelaten.
De minister gaat niet akkoord met de vereniging omdat er in artikel 123 afzonderlijk van
"den voorzitter" moet worden gesproken.
Ten gevolge van het invoeren van het woordje "opzettelijk" in artikel 122 is dat ook in dit
artikel ingevoegd.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
De straf is verhoogd naar een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Memorie van Toelichting
In de bestaande wetgeving wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
vijandelijke bezetting en misdrijven die tijdens de bezetting tegen de veiligheid van de
Staat en zijn burgers gepleegd kunnen worden. Deze misdrijven kunnen een ernstige
bedreiging vormen en gevolgen voor de Staat en de burgers hebben.
De gevolgen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zijn zo omvangrijk en ernstig
dat hoge strafmaxima op zijn plaats zijn.
Voorlopig verslag
Vele leden zouden de straffen, bedreigd tegen het uiteenjagen, enz, van de lagere
vertegenwoordigende lichamen verhoogd te willen zien.
Memorie van Antwoord
Het belang van het functioneren van de hoogste Regeringsinstellingen is veel groter dan
het goed functioneren van plaatselijke organen. Ook is er duidelijk verschil in gevolgen en
intentie van de dader.
De straf wordt verhoogd naar negen jaren.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren is in 1952 verhoogd
naar ten hoogste negen jaren.
Ukpunten 1881:
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het felt;
subjectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
Opvallend is dat er in 1952 in de Memorie van Antwoord vooral argumenten worden
gegeven om het strafmaxima van artikel 124 niet te verhogen en het verschil tussen
staatsorganen en lagere organen worth benadrukt en tegelijkertijd de straf wordt verhoogd
met zeven jaren. Met andere woorden; de handeling en de motivering spreken elkaar
tegen.
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Artikel 125 Geweld bij verkiezing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Deze bepaling moet aan artikel 284 worden onttrokken; de hoofdstraf mag nimmer tot
enkele geldboete afdalen.
Er is behoefte aan de bijkomende straf van ontzetting van rechten.
In het ontwerp van 1847 was samenspanning ook als middel tot het plegen van dit misdrijf
vermeld. Men achtte de ruimte van de straf in het ontwerp van 1881 groot genoeg om het
afzonderlijk noemen van samenspanning als een verzwarende omstandigheid overbodig te
make n.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Ten gevolge van het invoeren van het woordje "opzettelijk" in artikel 122 is dat ook in dit
artikel ingevoegd.
b) Wijzigingen
Wet van 21 juli 1928, Stb. 288, tot wijziging van de Kieswet, de Provinciale Wet en de
Gemeentewet.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt aan toegevoegd: "of geldboete
van de derde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 126 Omkopen kiezer/gemachtigde kiezer
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
Hier kan worden volstaan met een lichtere straf in vergelijking met artikel 125, omdat er
geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke vrijheid van iemand.
b) Wijzigingen
Wet van 21 juli 1928, Sib. 288, tot wijziging van de Kieswet, de Provinciale Wet en de
Gemeentewet.
Tekstuele wijziging
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enlcele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de derde categoric.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 127 Bedrieglijk handelen plegen bij verkiezing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit artikel stelt bedriegerijen tegen argeloze en onwetende kiezers, waardoor zij anders
stemmen dan dat zij zich voorgenomen hadden, strafbaar.
b) Wijzigingen
Wet van 21 juli 1928, Stb. 288, tot wijziging van de Kieswet, de Provinciale Wet en de
Gemeentewet.
Tekstuele wijziging
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de derde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
ilkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 128 Valselijk deelnemen aan verkiezingen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Verslag van de Tweede Kamer
Het ontwerp kende een geldboete van ten hoogste vijftig gulden. De strafbepaling gaat te
ver ging. Er werd stilgestaan bij het felt dat het stembureau tegen dit delict kan en moet
waken.
De regering heeft de delictsomschrijving veranderd; strafbaar werd het opzettelijk zich
voor een ander uitgeven. En de straf werd veranderd in een gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de derde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
andere resterende argumenten; praktische overwegingen.
-
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Artikel 129 Stemming verijdelen/uitslag vervalsten
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van een jaar en zes maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

•

Memorie van Toelichting
Deze bepaling beschermt de uitkomst van de verkiezing.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
Wet van 25 oktober 1989, Stb. 480, houdende vervanging van de Wet Europese
verkiezingen alsmede aanpassing van enige andere wetten in verband met de herziening
van de Kieswet.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.
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Artikel 130 Bijkomende straffen
Oorspron kelijke sane tie:
Lid 1: ontzetting van de in artikel 28 sub 1-3 vermelde rechten.
Lid 2: ontzetting van de in artikel 28 sub 3 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrechten enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van kiesrecht.
In het tweede lid wordt "de artikelen 122 en 124-129" vervangen door: de artikelen 122,
124 en 129.
Memorie van Toelichting
De bepalingen van titel IV zijn gericht op de bescherming van de vertegenwoordigende
organen (artikel 121-124) en op het tegengaan van fraude en verstoringen bij verkiezingen
(125-129). Het functioneren van de Staten-Generaal, provinciale staten en gemeenteraad
zijn de fundamenten van de democratic en aantasting daarvan moet met ontzetting van het
kiesrecht worden bestraft.
Dit ligt anders bij de artikelen 125-129. Het ongestoord verloop van verkiezingen behoort
tot de basis van de democratic, maar er kan niet worden gesteld dat door een individueel
geval van fraude of verstoring de basis wordt aangetast. De in verhouding met de strafbare
feiten van artikelen 121-124, lage strafmaxima bevestigen deze opvatting. Enkel op grond
van de lage strafmaat kan geen ontzetting van kiesrecht worden opgelegd, met
uitzondering van artikel 129, want daar gaat het niet langer om een individueel geval van
fraude of verstoring.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Wel relevant gewijzigd: in het tweede lid zijn de artikelen 125-128 vervallen.
Ukpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
Ukpun ten 1986:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
Opvallend is dat de ontzetting van kiesrecht afhangt van de hoogte van het strafmaximum.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van
wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrurnentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
6

1952
4
2

1986
1

Totaal
11
2

2

3

1

6

1
4

2

1
1

1

1
1

Tussenbalans

•

a. IJkpunten
Opnieuw vormt de objectieve ernst van het feit een belangrijk ijkpunt bij de bepaling van
de strafmaxima in deze titel.
Daarbij is opmerkelijk dat hetgeen in 1952 gesteld werd ten aanzien van de
differentiatie naar regeringsraad als geheel en een lid van de regering, welke differentiatie
bij Titel I ongedaan gemaakt werd omdat men van mening was dat de gevolgen in beide
gevallen even erg zijn en dus een vergelijkbare strafbedreiging verdienen, in deze titel
wordt doorgetrokken. Dit heeft tot gevolg gehad dat het oude artikel 122 Sr is
samengevoegd met artikel 121 Sr, waardoor een nieuw samenspanningsartikel (artikel 122
Sr nieuw) is ontstaan. Deze samenvoeging heeft tot gevolg gehad dat het oorspronkelijke
strafmaximum aanzienlijk is verhoogd (van 3 jaren naar 10 jaren), terwijl ook het
strafmaximum van artikel 121 Sr een behoorlijke verhoging heeft ondergaan (van 12 jaren
naar levenslang of tijdelijk ten hoogste van twintig jaren). Deze verhoging lijkt echter we!
consistent.
Daarnaast blijkt dat de rangorde tussen de diverse organen van de Staat wordt
weerspiegeld in de strafbedreiging. Het belemmeren van het functioneren van de
Regeringsraad worth ernstiger gevonden dan het belemmeren van de Provinciale Staten of
de Gemeenteraad en dit komt tot uitdrukking in de strafmaxima.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit is in deze titel opnieuw van belang geweest en heeft
invloed gehad op de wijze van differentiatie.
- De consistentie is zowel intern, binnen de titel, als ook extern in vergelijking met de
andere titels door de jaren heen gewaarborgd.
- In deze titel blijkt duidelijk dat er ook gestreefd is naar differentiatie tussen de
verschillende qua onderwerp samenhangende titels.
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Titeloverzicht
a) Invoering
Memorie van Toelighting
De in deze titel strafbaar gestelde handelingen leiden in de regel tot andere, zwaardere
misdrijven hetzij van de dader zelf (artikel 138-140, 141), hetzij van de personen die tot
het misdrijf opwekt of laat begaan (artikel 131-137) hetzij van personen wiens
rechtsgevoel door zijn handeling worth gekrenkt (artikel 143-151).
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het is niet mogelijk de opruiers, naar de mate van invloed die zij kunnen uitoefenen, in
twee soorten te splitsen. Het is beter om het strafmaximum te verhogen.
b)

Wijzigingen.

c)

Bijzonderheden en conclusies

IThpunten 1881:
differentiatiecriterium.
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Artikel 131 Opruiing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende in het eerste lid een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden en in lid 2 een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren.
Naast de algemene strafbepaling tegen elke op in lid 1 wijze bedreven opruiing tot het
plegen van een strafbaar feit, is een bijzonder voorschrift met zwaardere strafbedreiging
nodig voorzover de opruiing een gevaarlijk misdrijf ten doel heeft en daarvoor dient lid 2.
Een geldboete is gezien de eerst van de feiten genoemd in lid 2 niet mogelijk.
Verslag van de Tweede Kamer met Reieringsantwoord
Het maximum van de straf moet worden verhoogd, met weglating van het tweede lid en de
waardering en van de meerdere of mindere invloed en van de meerdere of mindere ernst
van het feit waartoe opgeruid wordt, en van het meerdere of mindere succes dat de opruier
had, moet aan de rechter worden overgelaten.
b)

Wijzigingen

Wet van 28 juli 1920, Stb. 619 houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van
revolutionaire woelingen.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" gelezen: of geldboete van
de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IThpunten 1881:
differentiatiecriterium.
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Artikel 132 Verspreiding ter opruiing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Bij recidive binnen vijf jaren kan ontzetting uit het beroep worden uitgesproken.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende in het eerste lid een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden en in het tweede lid een gevangenisstraf van
ten hoogste twee jaren.
De straf tegen verspreiding van opruiende geschriften behoort lager te zijn dan die tegen
de opruiing zelf en in billijke verhouding te staan tot de strafmaxima van de overige
gevallen van stratbare verspreiding (artikel 113, 119, 134, 240, 271 en 388).
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het maximum moet op 4 jaren worden gebracht en het tweede lid vervalt.
Artikel 131 en 132 met dezelfde straf bedreigen is in strijd met het stelsel elders in het
ontwerp (artikel 113, 119 en 271) ten aanzien van de verspreiders. De straf wordt drie
jaren.
b)

Wijzigingen

Wet van 28 juli 1920, Stb. 619 houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van
revolutionaire woelingen.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Het woordje "oogmerk" in de delictsomschrijving vervalt en wordt vervangen door "indien
hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden".
Het woordje "oogmerk" levert bewijstechnische problemen op.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
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Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
In 1934 is het woordje "oogmerk" vervangen door: indien hij weet of ernstige reden heeft
om te vermoeden
Ukpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
Inpunten 1934:
andere resterende argumenten, zware bewijslast.
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Artikel 133 Aanbieden van medeplichtigheid
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het gaat hier niet om een rechtstreeks streven tot verzet tegen de wet, maar er is te weinig
eerbied voor de wet om zich van ongeoorloofd winstbejag te onthouden. Om die reden is
de straf bij deze bepaling lager dan die bij opruiing.
b) Wijzigingen
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 134 Aanbieden van medeplichtigheid als verspreidingsdelict
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Bij recidive binnen vijf jaren kan ontzetting uit een beroep worden uitgesproken.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht..
b)

Wijzigingen

Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Het woordje "oogmerk" in de delictsomschrijving vervalt en wordt vervangen door "indien
hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden".
Memorie van Toelichting
Het woordje "oogmerk" levert bewijstechnische problemen op.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldbocte van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigen met betrekking tot het strafmaximum.
In 1934 is het woordje "oogmerk" vervangen door: indien hij weet of ernstige reden heeft
om te vermoeden
IThpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
Ukpunten 1934:
andere, resterende argumenten, bewijstechnische problemen.
-
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Artikel 134 bis Mislukte uitlokking (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden
a) Invoering
Wet van 28 juli 1924, Stb. 370, tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht
met betrekking tot uitlokking.
Memorie van Toelichting
Bij de bepaling van de strafmaxima is geen verband gelegd met de straf die is gesteld op
het misdrijf waartoe is aangezet, zulks in navolging van hetgeen in de artikel 131 e.v. is
geschied. De grond van deze strafbaarstelling is immers de in de aanzetting gelegen
verleidingshandeling en dan kan de bepaling van de straf worden overgelaten aan de
rechter die wel rekening moet houden met het misdrijf waartoe is aangezet.
Voorlopig verslag
Het bedreigde maximum is te hoog. Het leidt ertoe dat in vele gevallen een hoger
strafmaxima geldt als de poging tot uitlokking niet slaagt dan als zij we! slaagt.
Een aantal leden zouden het Wetboek van Strafrecht aangevuld willen zien met een
voorschrift, ontleend aan ons nationaal recht, dat uitlokking wanneer het misdrijf niet
mocht zijn gevolgd, als poging wordt aangemerkt en als zodanig gestraft zal worden.
Memorie van Antwoord
De uitlokking is het delict; de invloed van de aard van het misdrijf op de strafmaat behoort
de rechter te beoordelen.
Hetzelfde stelsel wordt gevolgd bij opruiing die met dezelfde straf wordt bedreigd, indien
het betreft een misdrijf, waarop levenslange gevangenisStraf is gesteld, dan wel een
overtreding, waartegen slechts een geringe geldboete is voorzien.
De mogelijkheid dat onder omstandigheden de wettelijke strafpositie voor een mislukte
uitlokking een zwaardere zou zijn dan voor de geslaagde uitlokking zou een grond kunnen
zijn voor het maken van een voorbehoud, dat niet een zwaardere straf zal kunnen worden
opgelegd dan ter zake van een strafbare poging van het misdrijf of, voor zover poging niet
strafbaar is, van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Sib. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
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Wet van 27 januari 1994, Sib. 60, wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake
algemene stratbaarstelling van voorbereidingshandelingen.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting
Het artikel is vervallen door het nieuw ingevoerde artikel 46a Wetboek van Strafrecht.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1924:
gewenste consistentie van wetgeving;
di fferentiatiecriteri um.
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Artikel 135 Verzwijging van bekendheid met samenspanning tot misdrijf
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Voor het niet aangeven van beraamde misdrijven geldt in het algemeen straffeloosheid,
waarop alleen een uitzondering wordt gemaakt voorzover een groot en dreigend gevaar
voor de veiligheid van de staat of de Kroon, of een onherstelbaar nadeel voor iemands
!even, vrijheid of eerbaarheid door een tijdige aangifte kan worden voorkomen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid van de Commissie zou graag willen dat dit artikel vervalt. Het bewijs zal
moeilijk te leveren zijn. Ook preventief achtte zij de werking van de strafbepaling zeer
gering.
De Commissie acht de bezwaren niet overwegend. De moeilijkheden van bewijs mogen
geen argument zijn om dit feit niet strafbaar te stellen. Er zal tevens wet een preventieve
werking van deze bepaling uitgaan, ook al zal in sornmige gevallen vrees een motief voor
niet-aangifte opleveren.
b) Wijzigingen
Wet van 10 juli 1952, Stb. 408, houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht
alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
instrumentele overwegingen; strafdoelen.
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Artikel 136 Verzwijging van voornemen tot misdrijf
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Voor het niet aangeven van beraamde misdrijven geldt in het algemeen straffeloosheid,
waarop alleen een uitzondering wordt gemaakt voorzover een groot en dreigend gevaar
voor de veiligheid van de staat of de Kroon, of een onherstelbaar nadeel voor iemands
leven, vrijheid of eerbaarheid door een tijdige aangifte kan worden voorkomen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Sib. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen : of geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 137 Strafuitsluitingsgrond
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 137a Belediging openbaar gezag, openbaar lichaam of openbare instelling
(vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorziening ter bescherming van de
openbare orde
Memorie van Toelichting
Het verschijnsel, dat in het openbaar op krenkende, kwetsende of smadelijke wijze over
het openbaar gezag of over openbare lichamen of instellingen wordt gesproken of
geschreven of afbeeldingen worden gepubliceerd die krenkend zijn, neemt de laatste tijd
een stelselmatigheid aan, waardoor strafbaarstelling noodzakelijk is.
Voorlopig verslag
Vele leden maakte een vergelijking met de artikelen omtrent belediging van personen; het
maximum bedraagt voor smaad 6 maanden, voor smaadschrift I jaar, voor eenvoudige
belediging slechts drie maanden. Een maximum van 2 jaren, ook voor een uitsluitend in de
vorm beledigende uiting omtrent een of andere openbare instelling, is voor velen erg hoog.
In het bijzonder werd gewezen op het verschil tussen de straf, gesteld op belediging van
ambtenaren ter zake van hun functie (voor eenvoudige belediging is het maximum dan 4
maanden), en die, welke wordt bedreigd tegen geheel dezelfde belediging, gericht tegen
dezelfde ambtenaren, eveneens ter zake van hun functie, maar dan in algemene vorm en
zonder namen te noemen; in het laatste geval is het maximum 2 jaren.
Memorie van Antwoord
De vergelijking welke het Verslag maakt, met bepaalde misdrijven uit Titel XVI gaat niet
op. Allereerst betreft deze Titel alleen belediging van individuele personen, terwijl hier
belediging van openbaar gezag en van openbare lichamen en instellingen wordt strafbaar
gesteld. Dat het publiekrechtelijk object van de belediging strafverzwarend werkt, kan
reeds blijken uit het bestaande artikel 267, hetwelk een geval van indirecte belediging van
het openbaar gezag regelt. Men behoort naast de maxima genoemd in het Verslag de
maximumstraf te stellen van laster, aangedaan aan ambtenaren gedurende of ter zake van
de uitoefening hunner bediening (vier jaren). Artikel 137a bevat evenals de artikelen 111
en 117 alle vormen van belediging. Dat het algemene maximum in artikel 137a
automatisch ook zal gelden voor lichtere vormen, kan hierbij nauwelijks een bezwaar zijn.
De rechter houdt met bij zijn strafoplegging rekening met de aard van het concrete feit.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
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Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting
Het artikel is bij artikel 266 gevoegd.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigen met betreklcing tot het strafmaximum.
Inpunten 1934:
reactie op incident;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 137b Verspreiden enz. beledigende geschriften enz. (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering.
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorziening ter bescherming van de
openbare orde
Memorie van Toelichting
Het verschijnsel, dat in het openbaar op krenkende, kwetsende of smadelijke wijze over
het openbaar gezag of over openbare lichamen of instellingen wordt gesproken of
geschreven of afbeeldingen worden gepubliceerd die krenkend zijn, neemt de laatste tijd
een stelselmatigheid aan, waardoor strafbaarstelling noodzakelijk is.
Memorie van Antwoord
De straffen voorgesteld voor de artikelen 137 b t/m d zijn in evenredigheid met het
maximum, gesteld in artikel 137a.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb. 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting
Het artikel is bij artikel 266 gevoegd.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1934:
reactie op incident;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 137c Belediging van groep mensen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorziening ter bescherming van de
openbare orde.

Memorie van Toelichting
Het feit dat in deze bepaling strafbaar wordt gesteld is in strijd met de Christelijke
naastenliefde en ethisch verwerpelijk. Het brengt het saamhorigheidsgevoel in gevaar. Ook
uit staatsrechtelijk oogpunt is het ontoelaatbaar. Degene die zich op het grondgebied van
het Rijk bevinden hebben recht op bescherming van persoon en goederen. Onder de
persoonlijkheid vallen eer en goede naam.
Tenslotte bedreigt het ook de openbare orde. Op den duur zal het stelselmatig Icrenken en
kwetsen van een deel van de bevoIking leiden tot ordeverstoring en relletjes.

Memorie van Antwoord
De straffen voorgesteld voor de artikelen 137 b t/m d zijn in evenredigheid met het
maximum, gesteld in artikel 137a.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Sib. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 18 februari 1971, Stb. 96, tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New
York inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Verhoging van de geldboete naar ten hoogste tienduizend gulden.

Memorie van Toelichting
Uitvoering van het verdrag.
Op lange termijn zijn goede internationale verhoudingen niet mogelijk als de mensheid er
niet in slaagt een einde te maken aan rassendiscriminatie en de daarmede verband
houdende verschijnselen.
Wet van 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
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Wet van 14 november 1991, Stb. 623, houdende aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van ras,
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de geldboete van ten hoogste driehonderd gulden is in 1971
verhoogd naar ten hoogste tienduizend gulden.
likpunten 1934:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
Inpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
internationale overwegingen, internationale rechtsbron.
De geldboete is in 1971 verhoogd naar tienduizend gulden, terwijl de gevangenisstraf niet
is verhoogd. De motivering dat internationale verhoudingen niet mogelijk zouden zijn als
er eind wordt gemaakt aan de rassendiscriminatie geeft net zo goed aanleiding tot het
verhogen van de gevangenisstraf.
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Artikel 137d Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorziening ter bescherming van de openbare orde.
Memorie van Toelichting
Het felt dat in deze bepaling strafbaar wordt gesteld is in strijd met de Christelijke
naastenliefde en ethisch verwerpelijk. Het brengt het saamhorigheidsgevoel in gevaar. Ook
uit staatsrechtelijk oogpunt is het ontoelaatbaar. Degene die zich op het grondgebied van
het Rijk bevinden hebben recht op bescherming van persoon en goederen. Onder de
persoonlijkheid vallen eer en goede naam.
Tenslotte bedreigt het ook de openbare orde. Op den duur zal het stelselmatig Icrenken en
kwetsen van een deel van de bevolking leiden tot ordeverstoring en relletjes.
Memorie van Antwoord
De straffen voorgesteld voor de artikelen 137 b t/m d zijn in evenredigheid met het
maximum, gesteld in artikel I 37a.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 18 februari 1971, Stb. 96, tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New
York inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Aanpassing van het artikel met een verhoging van de gevangenisstraf van 6 maanden naar
een jaar en een verhoging van de geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden naar ten
hoogste tienduizend gulden.
Memorie van Toelichting
Uitvoering van het verdrag.
Op lange termijn zijn goede internationale verhoudingen niet mogelijk als de mensheid er
niet in slaagt een einde te maken aan rassendiscriminatie en de daarmede verband
houdende verschijnselen.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
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Wet van 14 november 1991, Stb. 623, houdende aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van ras,
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies.
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden is in 1971
verhoogd naar ten hoogste een jaar. De geldboete van ten hoogste driehonderd gulden is
verhoogd naar ten.hoogste duizend gulden.
Ukpunten 1934:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het felt;
internationale overwegingen, internationale rechtsbron.
In tegenstelling tot artikel 137c is hier zowel de geldboete als de gevangenisstraf
verhoogd, terwijl dezelfde motivering wordt gegeven.
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Artikel 137e Openbaar maken, toezenden, verspreiden van uitlating
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste
vijfduizend gulden.
Lid 2: ontzetting uit het beroep
a) Invoering
Wet van 18 februari 1971, Stb. 96, tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New
York inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Memorie van Toelichting
•
Uitvoering van het verdrag.
Op lange termijn zijn goede internationale verhoudingen niet mogelijk als de mensheid er
niet in slaagt een einde te maken aan rassendiscriminatie en de daarmede verband
houdende verschijnselen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
Wet van 14 november 1991, Stb. 623, houdende aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van ras,
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1971:
objectieve ernst van het felt
internationale overwegingen, internationale rechtsbron.
-
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Artikel 137f Dee!name aan, steunen van discriminatoire activiteiten
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
tweede categorie.
a) Invoering
Wet van 14 november 1991, Stb. 623, houdende aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van ras,
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1991:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 137g Beroepsmatige discriminatie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categoric.
a) Invoering
Wet van 14 november 1991, Stb. 623, houdende aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van ras,
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IThpunten 1991:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 138 Huisvredebreuk
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
Lid 4: verhoging bij bepaalde omstandigheden met een derde.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Het ontwerp kende in het eerste lid een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden.
Lid 2: Indien het binnendringen gepaard gaat met bedreigingen of met het aanwenden van
vreesverwekkende middelen, vermeerdert het gevaar en behoort mitsdien strafbedreiging
te worden verzwaard.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Een minderheid van de Commissie achtte de straf in lid 3 veel te gering, op grond, dat
onder deze bepaling ook zullen vallen vele feiten waar thans een zeer gewrongen
jurisprudentie poging tot diefstal aanneemt onder verzwarende omstandigheden.
De Commissie deelt deze zienswijze niet. Het argument voor een zware strafbedreiging
voor de feiten welke hier omschreven worden, strekt om indirect voor een ander misdrijf
straf te kunnen toepassen, ook dan als het bewijs van dat misdrijf ontbreekt. Dergelijke
bepalingen zijn echter met de beginselen van strafrecht in strijd. Alleen waar het bewijs
van de poging tot diefstal of andere zwaarder misdrijf werkelijk geleverd kan worden moet
de aan die zwaardere vergrijpen een evenredige straf kunnen worden opgelegd. Waar dat
bewijs ontbreekt kan niet anders dan het betrekkelijk lichte vergrijp van schending van
huisvrede in aanmerking komen.
In artikel 138 geldt het eigenlijke huisvredebreuk en in artikel 139 lokaliteiten, niet voor
rust en kalmte bestemd. Om die reden heeft de minister in het eerste lid van artikel 138 de
straf verhoogd.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Sib. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: geldboete van de derde categorie.
In het derde lid vervalt het leesteken aan het slot van dat lid en wordt toegevoegd: of
geldboete van de derde categorie.
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Wet van 12 april 1995, St'. 227, tot partiele wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wet van Burgerlijke
Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
-

Titel V Misdrijven tegen de openbare orde

117

Artikel 138a Computervredebreuk
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categoric
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categoric.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categoric
a)

Invoering.

Wet van 23 december 1992, Stb.1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht. en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek

Memorie van Toelichting
De wenselijkheid van internationale harmonisatie, de mogelijke bedreigingen van
computercriminaliteit en de feitelijke ontwikkelingen in het buitenland vormen voldoende
grond voor dit wetsvoorstel.
De straf is lager dan die in artikel 138. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het fysiek
binnendringen in eens anders woning als ernstiger wordt beschouwd dan het
binnendringen in een beveiligde computer waarin verder geen schade worth aangericht. De
straf komt overeen met die van artikel 139 over het binnendringen van een voor de
openbare dienst bestemd lokaal.
b)

Wijzigingen

Wet van 16 juni 1994, Stb. 628, houdende wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering. in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie.
Tekstuele wijziging.
Wet van 12 april 1995, Sib. 227, tot partiele wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkel andere wetten.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
likpunten 1993:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriteri um ;
internationale overwegingen; rechtsvergelijking.
-
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Artikel 139 Voor openbare dienst bestemd lokaal
Oorspronkelijke sanctie:
Lid I: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
Lid 4: verhoging met een derde.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Verschil in straf in het eerste lid met artikel 138 wordt verklaard uit het feit dat het in
artikel 139 gaat om lokaliteiten, niet voor rust en kalmte bestemd en waarin de regel
mannen genoeg aanwezig zijn om de indringer te keren. In artikel 138 speelt de eigenlijke
huisvredebreuk.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategoriegn.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
In het derde lid vervalt het leesteken aan het slot van dat lid. Daaraan wordt toegevoegd of
geldboete van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie Van wetgeving;
differentiatiecriterium.
-
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Artikel 139a Gesprek afluisteren, opnemen, gegevens aftappen in woning etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste twintigduizend gulden.
a) Invoering
Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel 14a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
aeldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
Wet van 23 december 1992, Stb.1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht. en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 16 juni 1994, Stb. 628, houdende wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering. in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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Artikel 139b Gesprek afluisteren, opnemen, aftappen gegevens elders dan in woning
etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste tienduizend gulden
a) Invoering.
Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel !evert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel 14a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden"
gelezen: of geldboete van derde categoric.
Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
Wet van 23 december 1992, Stb.1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht. en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het felt
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Artikel 139c: Gegevens aftappen, opnemen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste twintigduizend gulden
a) Invoering.
Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichtinp

Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel 14a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
Memorie van Antwoord

Het geldboetemaximum is aangepast aan dat van artikelen over afluisteren van andere dan
telefoongesprekken.
Nader voorlopig verslag

Er zijn geen gronden aangevoerd in de memorie van antwoord voor de verhoging van het
strafmaxima. De vraag wordt gesteld of er onderzocht is of een hogere boete effectiever is
dan een lage.
Nadere memorie van antwoord

De verhoging heeft plaatsgevonden om het maximum in overeenstemming te brengen met
dat in de bepalingen over het afluisteren van andere dan telefoongesprekken.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste twintigduizenden gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Memorie van Toelichting

Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
Wet van 23 december 1992, Stb.1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht. en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek
De gevangenisstraf is verhoogd naar ten hoogste een jaar.
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Memorie van Toelichting
De wenselijkheid van internationale harmonisatie, de mogelijke bedreigingen van
computercriminaliteit en de feitelijke ontwikkelingen in het buitenland vormen voldoende
grond voor dit wetsvoorstel.
Wet van 16 juni 1994, Stb. 628, houdende wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering. in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden is in 1992
verhoogd naar ten hoogste een jaar.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
Inpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
Inpunten 1992:
objectieve ernst van het feit;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
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Artikel 139d Plaatsen opname-, aftap-c.q. afluisterapparatuur
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste twintigduizend gulden.
a)

Invoering.

Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel I4a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stralbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van of geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
Wet van 23 december 1992, Stb.1993133, wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Tekstuele wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Likpunten 1971:
objectieve ernst van het felt;
subjectieve ernst van het feit.
Ukpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 139e Hebben en gebruiken van door wederrechtelijk afluisteren,
aftappen c.q. opnemen verkregen gegevens
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste twintigduizend gulden.
a)

Invoering

Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel 14a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categoric.
Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
Wet van 23 december 1992, Stb.1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering. in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 1391 Gebruik verborgen camera in woning etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste twintigduizend gulden.
a) Invoering.
Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel I4a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.

Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het felt.
Ukpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 139g Openbaar maken van afbeelding
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste honderdduizend gulden.
a) Invoering.
Wet van 7 april 1971, Stb. 180, houdende enige strafbepalingen tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Memorie van Toelichting
Het afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel levert grote gevaren voor
onaanvaardbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op.
Er kunnen hoge geldboetes opgelegd worden. De achtergrond hiervan is dat winstbejag
een voorname drijfveer voor het plegen van dit delict kan zijn. De rechter zou ook bij een
lager boetemaxima met behulp van artikel 14a en 24 Wetboek van Strafrecht. een hogere
geldboete op kunnen leggen. Er is echter de voorkeur aangegeven om in de bepalingen zelf
de mogelijkheid van een hoge geldboete aan te geven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie
Memorie van Toelichting
Dit artikel kent in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf een hoge boete. Er is zo nauw
mogelijk aangesloten bij het bestaande geldpatroon.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het fejt;
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 140 Deelnen0ng aan misdadige of verboden rechtspersoon
Oorspronkelijke sanctie:
Lid I: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden
Lid 3: verhoging met een derde
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 13 mei 1939, Stb. 200, tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van
vereeniging en vergadering, en van eenige daarmede verband houdende artikelen van de
Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering.
In het tweede lid wordt de straf verhoogd van zes maanden naar een jaar.
Memorie van Toelichting
Het strafmaximum is verhoogd om de deelneming aan verboden verenigingen, niet gericht
op het plegen van misdrijven, in overeenstemming te brengen met de toenemende
betekenis van het verenigingswezen. Het bestaande maximum van zes maanden geeft
onvoldoende waarborgen voor de mogelijkheid van een bevredigende bestraffing ook in de
zeer ernstige gevallen, welke op dit gebied mogelijk zijn. Bovendien is het onevenredig in
vergelijking met de maximumstraf van lid I.
Wet van 4 mei 1954, Sib. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 8 april 1976, tot vaststelling van de hoofdstukken 2,3,4 en 5 van de Invoeringswet
Boek 2 nieuw Burgerlijk Wetboek.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, SM. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid vervalt het leesteken aan het slot van dat lid en wordt daaraan toegevoegd:
of geldboete van de vierde categorie.
In het tweede lid wordt in plaats van: "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de derde categorie.
Het derde lid wordt als volgt gelezen: "Ten aanzien van de oprichters of bestuurders
kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd, en kan een geldboete van
de naast hogere categorie worden opgelegd".
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Memorie van Toelichting
In het derde lid is een uitzondering gemaakt op de regel dat een bijzondere strafverhoging
geen aanleiding geeft tot een verhoging van de boetecategorie. Deze bepaling benadrukt de
bijzondere verantwoordelijkheid van de oprichters en bestuurders van verboden
rechtspersonen. Dit verschil moet ook in de hoogte van het geldboetemaximum tot
uitdrukking worden gebracht.
Wet van 17 maart 1988, Stb. 104, tot wijziging van enige bepalingen over verboden
rechtspersonen.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden in lid 2 is in
1939 verhoogd naar ten hoogste een jaar.
Ukpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1939:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1984:
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 141 Openlijke geweldpleging
Oorspronkelijke sanctie:
Lid I: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden
Lid 2:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a)

Invoering.

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In het eerste lid vervalt het leesteken aan het slot van dat lid. Daaraan wordt toegevoegd:
of geldboete van de vierde categorie.
In het tweede lid wordt ingevoerd onder sub I na "ten hoogste zes jaren": of geldboete van
de vierde categorie.
Onder sub 2 na "ten hoogste negen jaren": of geldboete van de vijfde categorie;
Onder sub 3 na "ten hoogste twaalf jaren": of geldboete van de vijfde categoric.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
-
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Artikel 142 Rustverstoring, misbruik alarmnummer
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van ten
hoogste zestig gulden
a)

Invoering.

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Door het maken van valse alarmkreten of het maken van valse signalen kan groot gevaar
ontstaan en wordt een straf van twee weken gerechtvaardigd.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zestig gulden" wordt er gelezen: geldboete van
ten hoogste honderdtwintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
Wet van 14 september 1995, Stb. 442, houdende strafbaarstelling van misbruik van een
alarmnummer voor publieke diensten.
Toevoeging van een tweede lid waarbij de misbruik van een alarmnummer is strafbaar
gesteld met als straf een gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of een geldboete van
de tweede categorie.
Memorie van Toelichtin_g
Voor wat betreft de strafmaxima is er aansluiting gezocht bij die van vals alarm; de
gevolgen van het gedrag zijn vergelijkbaar, in de zin dat degene die daadwerkelijk voor
spoedeisende hulp op hulpverlenende instanties zijn aangewezen niet- of in mindere matetoegang tot die instanties krijgen.
Voorlopig verslag
De VVD wijst op het cellentekort en vraagt of er nagedacht kan worden over alternatieve
sancties, bijv. Bureau Halt in de zin van dienstverlening bij de plaats van vestiging van het
06-11 nummer, de brandweer, de GG en de politie.
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Nola naar aanleidin: van het voorlo.i. versla
De oplegging van de vrijheidsstraf zal tot de grote uitzonderingen behoren. Het ligt meer
voor de hand dat primair andere sancties, vooral de eveneens opgenomen geldboete, maar
ook alternatieve sanctievormen zoals Bureau Halt aan de orde komen. Werkzaamheden bij
de plaats van vestiging van het alarmnummer lijken aantrekkelijk door de directe band met
het gepleegde strafbare felt, maar kunnen als bezwaar hebben de eventuele inbreuk op de
vertrouwelijkheid van de op alarmnummers inkomende informatie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: er is een tweede lid toegevoegd met een gevangenisstraf van ten
hoogste twee weken of een geldboete uit de tweede categorie.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.
IThpunten 1995:
gewenste consistentie van wetgeving;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
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Artikel 143 Verhinderen van vergadering of betoging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Sib. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Stafrecht.
Memorie van Toelichting
Verhindering eist zwaardere straf (artikel 143 en 145) dan een enkele stoornis (artikel 144
en 146)
Verslag van de Tweede Kamer
De aard van ons yolk brengt mee dat inbreuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder
vergrijp wordt opgevat dan inbreuk op de vrijheid van geoorloofde vergaderingen in het
al gemeen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
Wet van 20 april 1988, Stb. 157, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging.
Tekstuele wijziging.
c)

B ijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 144 Verstoring vergadering of betoging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van ten
hoogste zestig gulden
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Verhindering eist zwaardere straf (artikel 143 en 145) dan een enkele stoornis (artikel 144
en 146)
Verslag van de Tweede Kamer
De aard van ons yolk brengt mee dat inbreuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder
vergrijp wordt opgevat dan inbreuk op de vrijheid van geoorloofde vergaderingen in het
algemeen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zestig gulden" wordt gelezen: geldboete van ten
hoogste honderdtwintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
Wet van 20 april 1988, Stb. 157, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Inpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 145 Verhinderen van godsdienstige bijeenkomst
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Verhindering eist zwaardere straf (artikel 143 en 145) dan een enkele stoornis (artikel 144
en 146)
De verhindering van een godsdienstige bijeenkomst is veel pijnlijker en die verhoogde
prikkelbaarheid verhoogt het gevaar voor algemene rustverstoring.
Verslag van de Tweede Kamer
De aard van ons yolk brengt mee dat inbreuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder
vergrijp wordt opgevat dan inbreuk op de vrijheid van geoorloofde vergaderingen in het
algemeen.
b) Wijzigingen
Wet van 7 juli 1955, Sib. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lijken.
Tekstuele wijziging
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de derde categorie".
Wet van 20 april 1988, Stb. 157, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 146 Storen van godsdienstige bijeenkomst
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van ten
hoogste honderdtwintig gulden
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Verhindering eist zwaardere straf (artikel 143 en 145) dan een enkele stoornis (artikel 144
en 146)
De verhindering van een godsdienstige bijeenkomst is veel pijnlijker en die verhoogde
prikkelbaarheid verhoogt het gevaar voor algemene rustverstoring.
Verslag van de Tweede Kamer
De aard van ons yolk brengt mee dat inbreuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder
vergrijp wordt opgevat dan inbreuk op de vrijheid van geoorloofde vergaderingen in het
algemeen.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 20 mei 1955, Stb. 207, houdende wijziging van de artikelen I4j, .23 vijfde en
negende lid, 146, 175, 351, 368, 429ter, 435bis, 435bis a, 438, 460 en 461 van het
Wetboek van Strafrecht
De straf is verhoogd naar gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Memorie van Toelichting
Het strafmaxima van artikel 2 Zondagswet is 2 maanden hechtenis of driehonderd gulden
boete. Het delict in de Zondagswet is een minder ernstig felt dan artikel 146 en dus wordt
de strafmaxima verhoogd om deze discrepantie op te heven.
Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer
Dhr. Gortzak: het felt dat er in een andere wet een voor een minder felt een grotere
gevangenisstraf en een hogere boete is gesteld is geen aanleiding om het strafmaxima van
artikel 146 te verhogen. Aannemelijker was geweest om het strafmaxima van de
Zondagswet terug te brengen naar de oorspronkelijke straf.
Dhr. Donker, minister van Justine: verhoging van artikel 146 is evenredig met de ernst

van het felt. En daarnaast gaat het hier om een maximum waardoor de rechter een grote
bewegingsvrijheid heeft om rekening te houden met alle omstandigheden waaronder het
strafbaar felt is gepleegd.
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Wet van 7 juli 1955, Stb. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lijken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
Wet van 20 april 1988, Stb. 157, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste een maand is in 1955
verhoogd ten hoogste twee maanden. De geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden
is verhoogd naar ten hoogste driehonderd gulden.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1955:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving.
Bijzonder is dat de straf verhoogd is om zo de discrepantie met artikel 2 Zondagswet op te
heven. In de Mernorie van Toelichting wordt aangegeven dat artikel 146 een ernstiger
vergrijp is, maar de straf wordt niet hoger dan de straf van artikel 2 Zondagswet. Het
verschil in mate van ernst wordt met andere woorden niet in de strafmaxima duidelijk
gemaakt.
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Artikel 147 Smalende godslastering
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste honderdtwintig gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit felt is kwetsend voor het godsdienstig gevoel en is een gevaar voor de openbare orde.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 november 1932, Stb. 524, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met
voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens lcrenkende uitingen.
Er is een extra sub ingevoerd die hetzelfde strafmaximum kent.
Relevante informatie ontbreekt.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van • 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "geldboete van ten hoogste tweehonderdveertig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categoric.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
In 1932 is er wel een extra sub ingevoerd met hetzelfde strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.
Opgemerkt moet worden dat bij de behandeling van artikel 147a wordt over artikel 147
gezegd door de Minister dat deze straf (3 maanden) wellicht te licht is, maar dat het niet de
juiste gelegenheid is om hem te verhogen. Hij wordt echter ook niet op een later tijdstip
verhoogd.
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Artikel 147a Geschrift of afbeelding verspreiden etc.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van
ten hoogste honderdtwintig gulden.
a) Invoering
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Voorlopig Verslag
Enkele leden vroegen zich af of het strafmaxima wel in overeenstemming is met de andere
voorgestelde artikelen.
Hierop antwoordde de Minister dat men de strafbedreiging van artikel I47a moet zien in
verband met die van artikel 147. De straf gesteld op artikel 147 is wellicht tamelijk laag,
maar het aanhangige wetsvoorstel is niet de juiste gelegenheid om de straf van artikel 147
te verhogen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tweehonderdveertig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1934:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 148 Toegang tot, vervoer van lijk naar begraafplaats verhinderen.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van een maand of geldboete van ten hoogste
honderdtwi ntig gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 7 juli 1955, Stb. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lijken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stralbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "geldboete van ten hoogste tweehonderdveertig gulden" worth gelezen: of
geldboete van de tweede categoric.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
1.1kpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.

Titel V Misdrijven tegen de openbare orde

141

Artikel 149 Grafschennis
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord.
Een jaar als maximum voor dit misdrijf is niet te veel
Verslag van de Eerste Kamer
De maximumstraf van een jaar is zeer laag gezien de eerbied die onze volksaard voor
lijken heeft. Op het stelen van een geldsom staat een maximum van vier jaar dus dat i is niet
evenredig.
.

Antwoord van de Regering.
De straf is al zwaarder dan die van het oorspronkelijke ontwerp en het geldende recht (wet
van 10 april 1869 Stb. 65). De wet van 1869 kende voor grafschennis een maximum van
een jaar gevangenisstraf met of zonder boete van honderd gulden.
En als het graf geschonden wordt met het oogmerk zich jets toe te eigenen dan zijn ook de
bepalingen van diefstal toepasselijk.
b) Wijzigingen
Wet van , 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen;
andere resterende argumenten, er wordt gekeken naar een wet uit 1869.
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Artikel 150: Opgraven, wegnemen, vervoeren van lijk
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord.
Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Soms is een
geldboete voldoende, maar er zijn gevallen denkbaar waarin drie maanden gevangenisstraf
niet voldoende zijn, dus wordt de gevangenisstraf verhoogd naar een jaar.
Verslag van de Eerste Kamer
De maximumstraf van een jaar is zeer laag gezien de eerbied die onze volksaard voor
lijken heeft. Op het stelen van een geldsom staat een maximum van vier jaar dus dat is niet
eve nred ig.
Antwoord van de Regering.
De straf is al zwaarder dan die van het oorspronkelijke ontwerp en het geldende recht (wet
van 10 april 1869 Stb. 65). De wet van 1869 kende voor dit artikel een maximum van een
jaar gevangenisstraf met of zonder boete van honderd gulden.
En als het graf geschonden wordt met het oogmerk zich lets toe te eigenen dan zijn ook de
bepalingen van diefstal toepasselijk.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van stratbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen;
andere resterende argumenten; er wordt vergeleken met een wet van 1869.
-
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Artikel 151 Onttrekken van lijk aan nasporing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering.
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit misbruik maakt inbreuk op de geloofwaardigheid van de registers van de burgerlijke
stand. Het delict wordt dikwijls gepleegd om andere misdrijven te bedekken om een
wederrechtelijk voordeel te verkrijgen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere vvetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 7 juli 1955, Stb. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lij ken.
De straf wordt verhoogd naar gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
ten hoogste tweeduizend gulden.
Memorie van Toelichting
In vergelijking met de Wet op de Lijkbezorging is de straf te laag.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden is in 1955
verhoogd naar ten hoogste twee jaren. De geldboete van ten hoogste driehonderd gulden is
verhoogd naar ten hoogste tweeduizend gulden.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1955:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 151a Bevorderen van afstaan en opnemen van pleegkind
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste duizend gulden.
a) Invoering
Wet van 26 januari 1956, Stb. 42, houdende invoering van de mogelijkheid van adoptie en
wijziging, in verband daarmede, van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste duizend gulden" wordt gelezen: of geldboete
van derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1956:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 151b Bevorderen draagmoederschap
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie.
a)

Invoering

Wet van 16 september 1993, Stb. 486, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met
enige bepalingen strekkende tot het tegengaan van commercieel draagmoederschap.
Memorie van Toelichting

Het draagmoederschap is door de vele risico's een ongewenst verschijnsel en moet worden
ontmoedigd. Ook op internationaal niveau wordt er een gereserveerde houding
aangenomen.
b) Wijzigingen
Wet van 6 december 1995, Stb. 592, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet
houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige
kinderen.
Tekstuele wijziging
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
- objectieve ernst van het felt;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
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Artikel 151c Bevorderen onderhandelingen draagmoederschap
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie.
a) Invoering.
Wet van 16 september 1993, Stb. 486, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met
enige bepalingen strekkende tot het tegengaan van commercieel draagmoederschap.

Memorie van Toelichting
Het draagmoederschap is door de vele risico's een ongewenst verschijnsel en moet worden
ontmoedigd. Ook op internationaal niveau wordt er een gereserveerde houding
aangenomen.
b)

Wijzigingen

Geen relevante wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
objectieve ernst van het felt;
internationale overwegingen; rechtsvergelijking.
-
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Tabel van gevonden ijkpunten

Objectieve ernst
van het feit
Subjectieve ernst
van het felt
Reactie op incident
Gewenste
Consistentie
Systematische
Overwegingen
Differentiatie
Wetgevingstechn.
overwegingen
Internationale
rechtsbron
Internationale
rechtsvergelijking
Strafprocessuele
overwegingen
Instrumentele over.
strafdoelen
Resterende argum.
Ontbreken van
overwegingen

6
1
3
2

2
4

3
4
1

5
5
1

3
9
1

5
6

..

7
1
1
0
7

8
4

9
1

2
1

9
3
1

9
5

28

.
10

1

2
1

5

1

2

Tot

1

1

1

2
22
2

2

12

1

2

9

.
3

3
1

2

1

_

1

1
2
3

2
1

1

2

2
4
7

Tussenbalans
a. IJkpunten
In deze titel spelen zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit als
ijkpunten een belangrijke rol. Voor wat betreft de subjectieve ernst van het felt valt op dat
deze vooral in 1971 van belang is geweest. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in het
feit dat het 'winstbejag' een belangrijke drijfveer is geweest bij de keuze om hoge
geldboeten in het strafmaximum op te nemen (vgl. de artikelen 133, 139a-139g Sr).
Daarnaast. geldt dat de objectieve ernst van het feit ook een rot heeft gespeeld als
motief voor strafbaarstelling als zodanig. In deze titel is namelijk, in tegenstelling tot wat
in het buitenland gebruikelijk was, bewust gekozen voor strafbaarstelling wegens het niet
doen van aangifte gelet op de ernst van de feiten. Zie de artikelen 135 en 136 Sr.
Ook speelt de vergelijking met andere strafmaxima zowel binnen deze titel als buiten
deze titel een belangrijke rot. Voor wat betreft de vergelijking tussen de titels onderling
speelt de vergelijking met belediging (Titel XVI) wederom een belangrijke rot. Dat de
strafmaxima in de onderhavige titel ook nu weer hoger uitvallen hangt opnieuw samen met
de aard van het slachtoffer, te weten het openbaar gezag en openbare lichamen en
instellingen.
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Daarnaast is in deze titel gewerkt met zogenaamde 'clusters' van bepalingen omtrent
bepaalde typen gedragingen zoals belediging (137a-137g Sr) en aftappen (139a-I39g Sr)
welke van later datum zijn, waardoor ook de interne vergelijking een belangrijke rol heeft
gespeeld bij het op elkaar afstemmen van de verschillende bepalingen binnen een
zogenaamd 'cluster'.
Ook blijken wetgevingstechnische overwegingen een rol te spelen daar waar gestreefd
wordt baar afstemming met de bepalingen in de Zondagswet en de Wet op de
Lijkbezorging.
Opmerkelijk is voorts het fell dat de artikelen 149 en 150 Sr een zelfde strafbedreiging
kennen, terwijler in artikel 150 Sr in feite een strafverzwarende omstandigheid beschreven
wordt. Daar betreft het immers niet alleen de schending van een graf, maar tevens de
opgraving, wegneming of wegvoering van het daarin begraven lijk. Het enige verschil
tussen de beide bepalingen is dat artikel 150 Sr naast een gevangenisstraf tevens een
geldboete kent.
Daarnaast valt op dat in deze titel gedragingen van zeer uiteenlopende aard
bijeengebracht zijn. Zo treffen we bepalingen aan die betrekking hebben op het
waarborgen van de privacy (bepalingen inzake het aftappen of afluisteren), het tegengaan
van opruiing en discriminatie, de deelneming aan de misdadige organisatie, het tegengaan
van openlijke geweldpleging, maar ook bepalingen inzake het draagmoederschap,
grafschennis en godslastering. Dit lijkt enkele inconsistenties in het strafmaximum tot
gevolg gehad te hebben. De meeste bepalingen in deze titel kennen een strafbedreiging
varierend van 3 maanden tot een jaar gevangenisstraf. Er kunnen echter enkele
opmerkelijke uitschieters naar boven worden gesignaleerd. Zo kent artikel 131 Sr een
strafbedreiging van 5 jaar en ditzelfde geldt voor artikel 140 Sr. In artikel 141 Sr is op het
gronddelict 4 jaar en 6 maanden gesteld, terwij1 in artikel 138a op zowel lid 2 als lid 3 Sr
een maximum van 4 jaar is gesteld. Deze in het oog springende verschillen kunnen
wellicht, gedeeltelijk verklaard worden door instrumentele overwegingen, maar dit blijkt
niet als zodanig uit de parlementaire geschiedenis.
Opmerkelijk is voorts dat een enkele keer is gedacht aan alternatieve sancties bij de
vraag naar het strafmaximum (artikel 142 Sr), hetgeen ook een indicatie vormt voor het
feit dat instrumentele overwegingen in deze titel (soms) een rol lijken te spelen.
Aparte vermelding verdient het feit dat met betrekking tot artikel 140 Sr op dit moment
een wetswijziging in voorbereiding is. In dat verband wordt in de Memorie van
Toelichting verwezen naar de conclusies van de parlementaire enquetecommissie
opsporingsmethoden, waaruit naar voren komt dat de georganiseerde criminaliteit een
bedreiging vormt voor de Nederlandse samenleving. De bedreiging schuilt in dit geval niet
alleen in de misdrijven waarmee het illegaal gewin wordt behaald, maar gaat veel meer uit
van de macht die de organisatie over haar leden en over delen van de samenleving
uitoefent, met name ook door de corrumperende invloeden die van haar uitgaan. De aard
en de omvang van de bedreiging die van sommige georganiseerde verbanden uitgaan,
wordt echter onvoldoende weerspiegeld in het strafmaximum dat dit artikel op dit moment
kent. Zo kent het huidige artikel in die gevallen waarin het een bestuurder betreft, mede
gelet op de mogelijkheden tot verhoging, een maximale strafbedreiging van zes jaar en
acht maanden. Hoewel de straf hoger kan uitvallen in geval er sprake is van handel in en
invoer van soft drugs, van fraude met EG-subsidies of van milieudelicten, blijft de
maximale gevangenisstraf onder de negen jaar. In dergelijke gevallen dient echter een
gevangenisstraf van meer dan tien jaar mogelijk te zijn en dat is precies wat het
wetsvoorstel beoogt. In dergelijke gevallen zou de maximale strafbedreiging namelijk
komen te liggen op maximaal tien jaar en acht maanden gevangenisstraf.
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Ook wordt in dit verband uitdrukkelijk gewezen op de niet onbelangrijke neveneffecten
van een dergelijke strafverhoging. Deze leidt er namelijk toe dat ook ten aanzien van
verdachten die de criminele organisatie niet leiden, de instelling van een strafrechtelijk
financieel onderzoek mogelijk wordt. Juist omdat criminele organisaties zich dikwijls
bezig houden met criminaliteit waarmee veel geld te verdienen valt, is een dergelijke
bevoegdheid wenselijk. Een ander wenselijk neveneffect is het felt dat de strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen kan worden toegepast in het geval van artikel 140 lid 3 Sr.
Tenslotte is opmerkelijk dat uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de voorgestelde
wetswijziging in geen enkel opzicht tot doel heeft om de reikwijdte van artikel 140 Sr te
wijzigen, maar dat slechts een verhoging van het strafmaximum is beoogd.
b. Conclusie
- Voor het eerst blijkt naast de objectieve ernst ook de subjectieve ernst een belangrijke
rol te spelen die er in deze titel toe heeft geleid dat hoge geldboeten zijn opgenomen.
- De consistentie van strafmaxima heeft een belangrijke rot gespeeld, zowel intern als
extern in vergelijking met andere titel(s).
- De consistentie is dan ook redelijk goed gewaarborgd, zij het dat er enkele
opmerkelijke uitschieters kunnen worden vastgesteld. Deze uitschieters lijken samen te
hangen met het uiteenlopende karakter van de bepalingen die in deze titel zijn
samengebracht.
- De voorgestelde wetswijziging van artikel 140 Sr zou een verder doorbreking van de
consistentie van strafmaxima met zich meebrengen.
- De bedoelde wijziging van artikel 140 Sr benadrukt overigens de objectieve ernst van
het felt als gehanteerd ijkpunt en geeft tevens aan dat eventuele strafprocessuele
neveneffecten weliswaar wenselijk geacht worden, maar niet als het primaire doel van
de voorgenomen wetswijziging beschouwd mogen worden. In dat verband wordt
gewezen op het feit dat de toepassing van dergelijke dwangmiddelen strookt met de
objectieve ernst van het onderhavige felt.
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Artikel 152 Aanzetten tot (aannemen) uitdaging/overbrengen uitdaging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Mackay: tweegevecht kan beter bestraft worden met hechtenis. Hechtenis heeft een
minder oneervolle betekenis dan gevangenisstraf, en het zou meer overeenkomstig de aard
van het tweegevecht zijn, daar geen gewone mishandeling is, maar het vooral te doen is
om de eer, als deze daad met hechtenis werd gestraft.
Dhr. Amorie van der Hoeven: als het tweegevecht zo licht bestraft werd als dhr. Mackay
wenst dan zou aan dit misdrijf en brevet van fatsoenlijkheid worden uitgereikt, dat noch de
Minister noch de Commissie wil geven. Het misdrijf mag niet even zwaar geacht worden
als moord en mishandeling met voorbedachte rade, maar hechtenis is een te lichte strati
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Sib. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
De eerste zinsnede worth als volgt gelezen: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van de derde categorie worth gestraft
c) Bijzonderheden en conclusies
Inpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
Opvallend is dat in 1881 er nog een duidelijk verschil werd gemaakt tussen hechtenis en
gevangenisstraf. Hechtenis had een minder oneervolle betekenis.
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Artikel 153 Verwijtingen doen/aan bespotting prijsgeven
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord.
Door de terugtred te straffen werkt men de terugtred tegen.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Mackay: tweegevecht kan beter bestraft worden met hechtenis. Hechtenis heeft een
minder oneervolle betekenis dan gevangenisstraf, en het zou meer overeenkomstig de aard
van het tweegevecht zijn, daar het geen gewone mishandeling is, maar het vooral te doen
is om de eer, als deze daad met hechtenis werd bestraft.
Dhr. Amorie van der Hoeven: als het tweegevecht zo licht bestraft werd als dhr. Mackay
wenst dan zou aan dit misdrijf en brevet van fatsoenlijkheid worden uitgereikt, dat noch de
Minister noch de Commissie wit geven. Het misdrijf mag niet even zwaar geacht worden
als moord en mishandeling met voorbedachte rade, maar hechtenis is een te lichte straf.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
Opvallend is dat in 1881 er nog een duidelijk verschil werd gemaakt tussen hechtenis en
gevangenisstraf. Hechtenis had een minder oneervolle betekenis.
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Artikel 154 Tweegevecht
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste een jaren.
Lid 3: gevangenisstaf van ten hoogste drie jaren.
Lid 4: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of twaalf jaren
a)

Invoering

Wet van 3. maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende in lid I een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, in lid 2 ten
hoogste twee jaren, in lid 3 en in lid 4 van de hoogste twaalf jaren
In vergelijking met artikel 300 zijn deze straffen veel te zwaar, dus verlaging naar zes
maanden, een jaar, drie jaren, zes jaren en twaalf jaren.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Kook er is sprake van een onevenredigheid in de straffen in vergelijking met

artikel 300. In artikel 154 is de maximumstraf bij zwaar lichamelijk letsel drie jaren en bij
artikel 300 vier jaren. Zowel bij dood tengevolge van mishandeling als tengevolge van
duel is de straf zes jaren. Bij zwaar lichamelijk letsel zijn de strafmaxima van artikel 154
en 300 verschillend en bij de dood zijn de strafmaxima van artikel 154 en 300 gelijk.
De straf in lid 3 moet worden verhoogd naar vier jaren of die in lid 4 verlagen naar vijf
jaren.
Dhr. Modderman: artikel 154 moet niet alleen vergeleken worden met artikel 300 en 301,

maar ook met artikel 302 en 303. De onderscheidingen die bij mishandeling zijn gemaakt
of de opzet al dan niet gericht was op het zwaar lichamelijk letsel heeft men bij het duel
niet in de wet opgenomen, maar is aan de waardering van de rechter overgelaten.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Lid I en 2: het leesteken aan het eind van deze leden vervalt en daaraan wordt toegevoegd:
of geldboete van de derde categoric.
Lid 3: het leesteken aan het eind van het lid vervalt en er wordt aan toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
Lid 4: na "ten hoogste zes jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categoric.
Aan het slot van het lid vervalt het leesteken en daaraan wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categoric.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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154

Artikel 155 Onregelmatig tweegevecht met lichamelijk letsel of levensberoving
Als er niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan en er is sprake van lichamelijk letsel ten
gevolge van het tweegevecht dan kunnen bepalingen omtrent moord, doodslag of
mishandeling worden toegepast.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
De voorwaarden zijn: een voorafgaande regeling en de nakoming van de geregelde
voorwaarden, de aanwezigheid van wederzijdse getuigen, de afwezigheid van bedrog. Het
afwijken van de voorwaarden verhoogt de strafbaarheid alleen als het ten nadele van de
tegenpartij gebeurt.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Ukpunten 1881:
objectieve ernst van het felt.

155

Titel VI Tweegevecht

Artikel 156 Getuigen en geneeskundigen
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
De bepalingen van moord, doodslag of mishandeling zijn op de getuige bij een
tweegevecht toepasselijk als een van de partijen van het leven is beroofd of enig
lichamelijk letsel is toegebracht. Daarnaast moet de getuige opzettelijk en ten nadele van
die partij zich aan een bedrieglijke handeling hebben schuldig gemaakt, een bedrieglijke
handeling hebben toegelaten of hebben toegelaten dat ten nadele van de verslagene of
verwonde van de voorwaarden is afgeweken.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Lid 1: Na "ten hoogste twee jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vierde categorie.
Lid 2: Na "ten hoogste drie jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 11 november 1993, Stb. 655, houdende regelen inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het felt

1886
I

Totaal
I

Subjectieve ernst van het felt
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving 2 2
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgev ngstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen; strafdoelen

I
I
Instrumentele overwegingen; executie- of
I
I
penitentiairrechtelijke overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen I I

Tussenbalans
a. Ukpunten
In deze titel spelen instrumentele overwegingen een belangrijke rot bij de strafbaarstelling
als zodanig. De aan de strafbaarstelling ten grondslag liggende overwegingen beogen het
gedrag te sturen en het tweegevecht te voorkomen, aangezien dit als een onwenselijk
fenomeen beschouwd wordt. Dit instrumentele karakter komt ook tot uitdrukking bij de
overwegingen welke straf het meest passend is: hechtenis of gevangenisstraf.
Daarnaast komt de relatie tussen het tweegevecht en andere delicten, zoals
mishandeling en belediging nadrukkelijk aan de orde. Enerzijds is dit het gevolg van het
streven naar consistentie van strafmaxima, anderzijds spelen ook systematische
overwegingen hierbij een duidelijke rol. Dit laatste wordt vooral ingegeven door de
duidelijk instrumentele achtergrond van de strafbaarstelling van het tweegevecht als
zodanig.
Voorts is het vermeldenswaard dat in deze titel het verschil tussen hechtenis en
gevangenisstraf nadrukkelijk naar voren komt, waarbij hechtenis in 1886 een duidelijk
minder oneervolle betekenis had dan gevangenisstraf.
Tenslotte is het opvallend dat vrijwel alle bepalingen van een uitgebreide motivering
zijn voorzien.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het felt speelt in deze titel een rol, hetgeen onder meer naar
voren komt bij de benadrukking van het verschil tussen hechtenis en gevangenisstraf.
- De consistentie is bij de totstandkoming nadrukkelijk gewaarborgd.
- Na de totstandkoming zijn er geen wijzigingen van betekenis aangebracht in deze titel.
- De systematische samenhang in de titel wordt versterkt door de instrumentele
achtergrond van de strafbaarstelling van het tweegevecht als zodanig, waarbij de
nadruk ligt op overwegingen die betrekking hebben op het strafdoel.
- Vrijwel alle bepalingen zijn bij de totstandkoming uitgebreid gemotiveerd.

