
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid 

 

 

 

 datum 10 april 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34456 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 

het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging 

van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 april 2018  aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, PVV en FvD. 

Tegen: CDA, ChristenUnie, SGP, DENK. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II, onderdelen F en Fa 

12  16  20  (Koopmans en Kuiken) over het intact laten van de huidige artikelen 267, 

onderdelen 1 en 2, en 279 

 

De indieners steunen het streven van het wetsvoorstel om de strafbaarstelling van 

belediging van het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, zoals 

momenteel gegeven in artikel 267, onderdeel 3, van het Wetboek van Strafrecht, te 

schrappen. Zij zien echter geen reden om, zoals het initiatiefwetsvoorstel nu doet, 

onderscheid te maken tussen de belediging van verschillende soorten Nederlandse 

ambtenaren. Daarom regelt het amendement dat, behalve het schrappen van de 



 

 datum 9 februari 2018 

 blad 2 

 

 

strafbaarstelling van belediging van het hoofd of een lid van de regering van een bevriende 

staat, de huidige regels van artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht deels in stand 

blijven en dat het door het initiatiefwetsvoorstel voorgestelde klachtvereiste niet geldt voor 

de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens 

echtgenoot, de Regent, ambtenaren in functie en leden van algemeen 

vertegenwoordigende organen. Tegelijkertijd schaft het amendement de strafverhoging 

van eenderde ten aanzien van leden van algemeen vertegenwoordigende organen af. 

 

Inzake leden van algemeen vertegenwoordigende organen kunnen de indieners zich 

voorstellen dat het Openbaar Ministerie niet snel tot vervolging zal overgaan als 

betrokkene aangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft aan vervolging. 

 

Tot slot wordt, conform het initiatiefwetsvoorstel, de onduidelijke term “openbaar gezag” 

verwijderd uit het de nu geldende wetsbepaling. Het belang dat een strafbare belediging 

gedaan aan bijvoorbeeld een politieagente of brandweerman zou worden gelegitimeerd 

door simpelweg jegens hen de generieke term “politie” of “brandweer” te gebruiken – 

zodat handhaving in de praktijk zelfs in de ergste gevallen onmogelijk wordt – wordt 

ondervangen door de overige te handhaven bepalingen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

13  17  (Van Dam c.s.) over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning 

 

Dit amendement regelt dat de strafbaarstelling van het beledigen van de Koning, de 

echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot, of 

de Regent in stand wordt gehouden, zowel in het Europees deel van Nederland als op de 

BES-eilanden.  

Verworpen. Voor: DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

 

Invoeging Artikel I, onderdeel Da 

19 (Markuszower) over geen strafbaarheid bij belediging van buitenlandse staatshoofden 

 

De indiener wil het beroep op enkelvoudige belediging inperken voor een bevriend hoofd of 

lid van de regering van een bevriende staat.  

Buitenlandse staatshoofden met lange tenen die zich beledigd voelen moeten niet via het 

Nederlandse strafrecht onze grondrechten kunnen ondermijnen.  

Verworpen. Voor: PVV en FvD. 
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Artikel I, onderdelen E en F 

Artikel II, onderdelen F en Fa 

14  18 (Markuszower) over geen strafverhoging voor ambtenaren en geen klachtvereiste 

voor de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel 

 

Dit amendement regelt dat belediging van ambtenaren, waaronder met rechtspraak 

belaste rechterlijke ambtenaren en bestuurders,  net als volksvertegenwoordigers, niet 

onder de strafverzwaring van artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht valt. Tevens 

regelt het amendement dat het klachtvereiste ook geldt voor  ambtenaren, waaronder met 

rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren. Het klachtvereiste geldt niet in geval van 

belediging van de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel. 

Rechters zijn publieke figuren die zich in het publieke debat mengen. Zij moeten net als 

volksvertegenwoordigers en bestuurders tegen een stootje kunnen. De indiener is van 

mening dat de rechtsprekende macht gelijk zou moeten worden gesteld met de 

bescherming die de wetgevende macht en de uitvoerende macht toekomt. Ditzelfde wordt 

geregeld in het Wetboek van Strafrecht BES. 

Verworpen. Voor : PVV en FvD. 

 

 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II, onderdeel F 

10  11 (Koopmans en Kuiken) over uitbreiding van artikelen 267 en 279 met de Koning  

 

De indieners steunen het streven van het wetsvoorstel om de strafbaarstelling van 

belediging van het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, zoals 

momenteel gegeven in artikel 267 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, te schrappen. De 

indieners steunen verder het streven van het wetsvoorstel om de strafbaarstelling van 

majesteitsschennis in een aparte delictsbepaling te schrappen. Maar zonder het 

onderhavig amendement zou het wetsvoorstel ertoe leiden dat de Koning helemaal geen 

bijzondere bescherming meer ontvangt, en dus bijvoorbeeld ook zelf aangifte zou moeten 

doen van persoonlijk ervaren belediging, aangezien de Koning in het wetsvoorstel gelijk 

gesteld wordt met een burger. Dit terwijl ambtenaren op grond van artikel 267 van het 

Wetboek van Strafrecht een bijzondere bescherming behouden, met name doordat voor 

vervolging geen aangifte is vereist, en door de mogelijkheid van beperkte strafverhoging. 

Het wetsvoorstel zou zonder dit amendement tot resultaat hebben dat bijvoorbeeld 

een ambtenaar meer bescherming krijgt dan de Koning. Het ware beter als de Koning, de 

echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot, of 

de Regent op dezelfde wijze worden behandeld als een rechter, de Nationale ombudsman, 

een substituut-ombudsman of een ambtenaar. Ten behoeve van jurisprudentiële 

duidelijkheid vermelden de indieners dat het amendement geen additionele 

strafbaarheidsvereisten invoert, zoals dat de belediging door de betrokkenen ook als 

zodanig ervaren wordt. Dit amendement regelt een gelijkluidende bescherming in het 

Wetboek van Strafrecht BES. 

Ingetrokken. 


