
Hoofdstuk 12

Artikel 267 Sr: strafverhoging en ambtshalve vervolging

12.1 Inleiding

Art. 267 Sr bevat binnen Titel XVI Sr geen zelfstandige strafbaarstelling. Het omvat een aantal
strafverzwarende omstandigheden op grond waarvan de in de artt. 261-266 Sr genoemde
vrijheidsstraffen met een derde kunnen worden verhoogd. De strafverzwaring is mogelijk als
de smaad of de eenvoudige belediging is aangedaan aan:

(i) het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
(ii) een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
(iii) het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

De strafverhoging betreft, blijkens de tekst van de aanhef van art. 267 Sr, slechts een verhoging
van de gevangenisstraf. De mogelijkheid van verhoging van het strafmaximum geldt niet ten
aanzien van de bij een veroordeling wegens smaad, laster of eenvoudige belediging op te leggen
geldboetes.

Een voor de rechtspraktijk belangrijk gevolg is niet zozeer de mogelijkheid van het opleggen
van een zwaardere vrijheidsstraf. De praktische relevantie van art. 267 Sr schuilt vooral in de
ambtshalve vervolgingsmogelijkheid van de pleger van smaad, laster of eenvoudige belediging,
aangedaan aan het openbaar gezag, een lichaam of een openbare instelling en aan een ambtenaar
in functie. De vervolging van deze feiten is op grond van art. 269 Sr niet afhankelijk van een
door het slachtoffer ingediende klacht.

De in art. 267 Sr genoemde omstandigheden gelden als wettelijke strafverzwaringsgronden
in de zin van art. 312 Sv. Op basis van deze bepaling kan tijdens het onderzoek ter terechtzitting
- zowel in eerste als in tweede aanleg (vgl. art. 415 Sv) - de telastelegging mondeling worden
aangevuld door de OvJ.

Materieelrechtelijk is art. 267 Sr ten opzichte van de artt. 261-266 Sr een gekwalificeerde
specialis. Ten aanzien van de delicten omschreven in de artt. 268 en 270 Sr is het niet van
toepassing. De wetgever heeft geen gevolgen willen verbinden aan de bijzondere status van
de in art. 267 sub 1˚-3˚ genoemde slachtoffers in geval tegen hen de delicten van de artt. 268
en 270 Sr worden gepleegd.1 Uit de redactie van de aanhef van art. 267 Sr volgt reeds dat het
slechts ziet op ’de voorgaande artikelen van deze Titel’. Dat zijn derhalve de artt. 261-266 Sr.

In dit hoofdstuk staat, zoals gezegd, de bespreking van de bijzondere status van de hier
genoemde slachtoffers centraal. In paragraaf 12.2 bespreek ik achtereenvolgenshet openbaar
gezag, een openbaar lichaam en een openbare instelling. In paragraaf 12.3 volgt een bespreking
van het bestanddeelambtenaar. In paragraaf 12.4 komt het bestanddeelbevriende buitenlandse
staatshoofden hetlid van een regering van een bevriende staataan de orde.
12.2 Artikel 267 sub 1° Sr: het openbaar gezag, een openbaar lichaam en een openbare

instelling

1 Art. 270 Sr bevat een van art. 269 Sr afwijkende klachtregeling.
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12.2.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, vindt de strafbaarstelling van belediging van de in art. 267
sub 1° Sr genoemde organen haar oorsprong in de Wet van 19 juli 1934, S. 405. Bij deze wet
werd art. 137a (oud) Sr ingevoerd. Deze bepaling stelde strafbaar een uitlating in beledigende
vorm, aangedaan aan het openbaar gezag, openbare lichamen of openbare instellingen. De
strafbaarstelling ondervond destijds algemene instemming. Zo schreef Langemeijer dat

’Terecht aangenomen [is] dat gemeenschapsorganen als de hier bedoelde, belichaamd in men-
sen, en als geheel, zonder dat bepaalde individuen naar voren komen, handelend zoals ook
mensen kunnen handelen, een eigen eer hebben, die op gelijke wijze voor aanranding vatbaar
is als die van de individuele mens, een aanranding die des te erger is wegens de boven het
individu verheven plaats, die deze organen in de gemeenschap innemen’.2

Met de wetswijziging van 25 maart 1978, S. 155 werd het oude art. 137a Sr verplaatst naar
het huidige art. 267 Sr. In het navolgende beschrijf ik de bestanddelen openbaar gezag (paragraaf
12.2.3) en openbaar lichaam en openbare instelling (paragraaf 12.2.4). Hieraan voorafgaand
geef ik een korte schets van de strekking van art. 267 sub 1˚ Sr.

12.2.2 De strekking van art. 267 sub 1˚ Sr

De ratio legis van art. 267 sub 1° Sr is gelegen in de bescherming van het ordelijk functioneren
van de openbare dienst. Dat beschermingsaspect is niet altijd benadrukt. Uit de parlementaire
behandeling van de Novelle Cort van der Linden in 1900, die strekte tot het wettelijk verbieden
van het beledigen van het gezag, blijkt dat de regering de aan het openbaar gezag ’verschuldigde
eerbied’ centraal stelde.3

De Novelle heeft, zoals gemeld in hoofdstuk 5.2.2, nimmer de status van wet bereikt. Pas
bij de invoering van de Wet van 19 juli 1934 werd belediging van het gezag strafbaar gesteld.
De in 1900 benadrukte eerbied voor het gezag verdween als ratio naar de achtergrond. De
regering zag in de gedraging eerder een aanval op de openbare orde. Vandaar dat plaatsing van
deze delicten in Titel V voor de hand lag.4

In 1978 werd het delict in gewijzigde vorm naar Titel XVI Sr verplaatst. Deze verplaatsing
geschiedde om twee redenen. In de eerste plaats voerde de regering een praktisch argument
aan. Over de strafwaardigheid van de belediging aangedaan aan overheidscollectiviteiten werd
niet anders geoordeeld dan over die van belediging aangedaan aan de individuele ambtenaar
in functie. Het lag dan ook in de rede om de belediging van genoemde overheidscollectiviteiten
bij die van de ambtenaar te plaatsen. Bovendien werd zo duidelijk gemaakt dat smaad, laster
en eenvoudige belediging aan overheidscollectiviteiten aangedaan strafbaar waren. In de tweede
plaats gaf de regering door de verplaatsing naar Titel XVI Sr aan dat de dader zou kunnen
profiteren van de voorgestelde exceptie van art. 266 lid 2 Sr.5

2 T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, 6e dr., bew. door G.E. Langemeijer, Arnhem, 1954, aantek. 2 op
art. 137a Sr. Eerder had Van Bemmelen al instemmend gereageerd op de introductie van deze strafbaarstelling
(Van Bemmelen, De bescherming van de openbare orde ..., o.c.).

3 Vgl. Herziening van het Wetboek van Strafrecht, o.c., p. 140.
4 Tweede Kamer 1933-34, 237, MvA, nr. 5, p. 16.
5 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 9.
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Met de verplaatsing naar art. 267 Sr kwam een accentverschuiving in de ratio legis aan
het licht. Benadrukt werd het voorkómen van ongewenste krenking der reputatie van het be-
treffende gezagsorgaan, de openbare instelling of het openbaar lichaam. Mededelingen van de
regering wezen althans in die richting. In een reactie op de suggestie van enkele fracties uit
de Tweede Kamer om art. 137a (oud) Sr in zijn geheel te schrappen, antwoordde zij namelijk
dat ’het algemeen belang ermee gediend is dat bepaalde staatsorganen of ambtenaren worden
gezuiverd van enige op hen geworpen blaam, omdat het bestuursapparaat als zodanig anders
in diskrediet dreigt te komen’.6 Ook biedt de bepaling bescherming tegen aantasting van het
gezag van de overheid. Een gekrenkte reputatie van het overheidsapparaat alsmede de (openlijke)
minachting van die overheid zou het vertrouwen in de overheid aantasten en daarmee tot het
disfunctioneren van de overheid kunnen leiden.

Vandaar dat de ratio legis van art. 267 sub 1° Sr geformuleerd kan worden als de
bescherming tegen de aantasting van de integriteit van de overheid en de bescherming van het
ordelijk functioneren van die overheid.

12.2.3 Het openbaar gezag

Van Bemmelen/Van Veen verstaan onder het openbaar gezag het gezag van de overheid:

’De regering, de vertegenwoordigende lichamen, de rechterlijke macht en die ambtenaren die
zijn belast met de uitvoering van wetten en beslissingen, met het opsporen van strafbare feiten,
het handhaven van de openbare orde en het controleren van de naleving van wetten’.

Deze omschrijving van het begrip gezag wordt in verband met de delicten tegen het openbaar
gezag gegeven (de artt. 177 e.v. Sr).7 Als omschrijving van het bestanddeel gezag in art. 267
sub 1˚ Sr is zij te ruim. Het bestanddeel gezag is destijds in art. 137a (oud) Sr - de voorloper
van art. 267 sub 1° Sr - opgenomen

’Met het oog op gevallen, waarin een uitlating in beleedigenden vorm zich niet richt tegen
een bepaald aangewezen openbaar lichaam, of een bepaald aangewezen openbare instelling,
doch bijv. tegen "de Regeering" of "de Heeren in Den Haag"’.8

Dat betekent in elk geval dat onder het openbaar gezag als bedoeld in art. 267 sub 1˚ Sr geen
individuele gezagsdrager valt. Belediging gepleegd tegen een individuele gezagsdrager valt onder
de bepaling van art. 267 sub 2° Sr en niet onder art. 267 sub 1°, aldus ook HR 13-10-1992,
NJ 93 145, m.n. Th.W. van Veen.9

6 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 22; een amendement van D’66 om art. 267 sub 1° Sr
te schrappen werd verworpen (vgl. Handelingen Tweede Kamer, 2-2-1978, p. 661).

7 Van Bemmelen/Van Veen, deel III, o.c., p. 59-60.
8 Tweede Kamer 1933-34, 237, MvT, nr. 3, p. 3. Onder het bestanddeel gezag valt niet het koninklijk gezag;

dat gezag wordt door de bepaling van art. 111 Sr beschermd: de belediging van het staatshoofd. Volgens
de regering is de ratio van art. 111 Sr gelegen in de bescherming van de in de bepaling genoemde personen
tegen beledigingen en daarmee bescherming van het functioneren van het koningschap en van het staatsbelang
(Tweede Kamer 1979-80, 16 032, MvT, nr. 3, p. 8-9). Art. 111 Sr vormt geen specialis van art. 267 sub 1°
Sr.

9 Vgl. ook HR 25-10-1994, nr. 97.691 (ongepubl.).
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De door de regering in 1934 gegeven toelichting op het bestanddeel in het oude art. 137a
Sr lijkt er van uit te gaan dat het gezag enerzijds en openbare instelling en openbaar lichaam
anderzijds elkaar uitsluiten. De term ’bepaald’ wekt de suggestie dat de grens tussen openbaar
gezag en openbaar lichaam en openbare instelling is gelegen in de concrete aanduiding van
de overheidscollectiviteit die wordt beledigd.

De vraag is of de concrete aanduiding van een overheidscollectiviteit inderdaad het
onderscheid tussen het gezag en de instelling of het lichaam aangeeft. Gelet op de ratio van
art. 267 sub 1˚ Sr zou men kunnen verdedigen dat die bepaling het gezag beschermt doordat
het in twijfel trekken van de legitimiteit waarmee het orgaan dat bij of krachtens de wet zijn
taken uitoefent, strafbaar is gesteld. Het bestanddeel gezag ziet naar mijn mening derhalve niet
op een minder concreet aangeduid overheidsorgaan, maar op datgene wat aan een
overheidsorgaan rechtens toegedeeld is, namelijk het uitoefenen van bevoegdheden welker
uitoefening aan het recht gebonden is. Met andere woorden: de strafrechtelijke bescherming
van het openbare gezag ziet op de bescherming van de rechtens vastgelegde macht die de
overheid toekomt en die zij door middel van haar organen kan uitoefenen om bepaalde
doelstellingen te verwezenlijken.10

In dit licht zijn de volgende twee uitspraken te begrijpen. In HR 2-12-1935, NJ 36 241
was de Rb Amsterdam beledigd. De verdachte had over deze rechtbank beweerd dat ’de Recht-
bank Amsterdam zich uitgesproken had en dat zij ten dienste stond van onze klasse-vijand, dus
Klasse-justitie was’. De Hoge Raad overwoog dat’gezien de inhoud van de ingevolge art. 29
R.O. door alle leden der rechterlijke macht (...) af te leggen eed of belofte, een betichting van
de rechtbank’belediging van hetgezagopleverde. De bedoelde eed of belofte gebiedt de rechter,
kort gezegd, onpartijdig recht te spreken. Hieraan ontleent hij zijn gezag. De belediging tast
de legitimiteit van dat gezag aan. In HR 25-10-1994, nr. 97.691 (ongepubl.) werd de rechter
door de verdachte verweten zich van ’SS-methoden’ te bedienen. Het Openbaar Ministerie kreeg
van hem de kwalificatie van ’misleidende’ instantie. Ook hier werd de verdachte veroordeeld
wegens belediging van het openbaar gezag.11

Niet alleen de rechterlijke macht is met gezag bekleed. Hetzelfde geldt voor de politie12

en de marechaussee.13 Deze organen zijn overheidsorganen die ingevolge de wet gezag over
de burgers uitoefenen. Zij zijn derhalve bekleed met openbaar gezag in de betekenis van art.
267 sub 1˚ Sr.
Het gaat bij de belediging van het openbaar gezag in de betekenis van art. 267 sub 1˚ Sr naar
mijn mening niet om een belediging tegen een overheidsorgaan als zodanig. De belediging is
veeleer gericht tegen de wijze waarop het zijn wettelijke taak uitoefent. De legitimiteit van het

10 Men vindt deze bescherming terug in art. 222 Code Pénal. Daarin werden ’magistraatspersoonen van
regeeringsbestuur of regtsbewind’ tegen de belediging beschermd die ’hun eer of kieschheid’ aantastte.
Volgend de Hoge Raad werden de genoemde functionarissen’en in hen (...) de magt te doen eerbiedigen,
waarmee zij bekleed zijn’tegen de belediging beschermd (HR 7-10-1848, W. 776; vgl. verder Janssens, Ik
zal jelui ..., o.c., p. 60-61). Men vindt enige verwantschap met de Anglo-Saksische rechtsfiguur van de
’contempt of court’.

11 Zie ook Hof Amsterdam 23-9-1958, NJ 58 482: belediging van de Krijgsraad is belediging van het openbaar
gezag.

12 HR 14-2-1956, NJ 56 309.
13 HR 13-10-1959, NJ 60 41. Zie paragraaf 12.3 voor de belediging van individuele ambtenaren. Niet uitgesloten

is dat een aan een individuele ambtenaar gerichte belediging (ook) belediging van het openbaar gezag kan
opleveren (art. 55 lid 1 Sr).
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gezag wordt aangetast. Dit sluit niet uit dat een dergelijke belediging ook het orgaan dat feitelijk
met het gezag is bekleed raakt. Overlapping met (de belediging van) een openbaar lichaam is
niet uitgesloten.

12.2.4 Een openbaar lichaam en een openbare instelling

De parlementaire behandeling van art. 137a (oud) Sr en die van het huidige art. 267 Sr geven
weinig duidelijkheid over de onderlinge afbakening van de bestanddelen openbaar lichaam en
openbare instelling. Klaarblijkelijk meende de wetgever dat deze termen elk een voldoende
duidelijke betekenis hebben.

Men mag aannemen dat in ieder geval openbare lichamen in de betekenis van art. 267 sub
1˚ Sr die organen zijn, die in hoofdstuk 7 van de Grondwet worden genoemd: provincies,
gemeenten, waterschappen en de ingevolge art. 134 GW in te stellen openbare lichamen voor
beroep en bedrijf. Dat betekent dat ook publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties een openbaar
lichaam zijn.14

Wat een overheidsorgaan een openbaar lichaam maakt, is onduidelijk. In hoofdstuk 7 GW
waarin de openbare lichamen genoemd worden, wordt geen omschrijving van het begrip
gegeven. Niet uitgesloten mag is dat het noemen van de organen in hoofdstuk 7 GW de
grondwettelijke basis moet bieden voor de aan hun toegekende verordenende bevoegdheid.
Daarmee zou het kenmerk van het openbaar lichaam zijn dat het een dergelijke bevoegdheid
heeft. Dit zou het van een openbare instelling onderscheiden.

De kwestie van de interpretatie van openbaar lichaam komt ook bij het vraagstuk van het
daderschap van de overheid aan de orde (art. 51 Sr). Terecht merken Brants en De Lange bij
hun bespreking van deze kwestie op dat het criterium van de verordeningsbevoegdheid niet
altijd soelaas biedt. Een regionaal brandweerkorps, zo voeren zij aan, heeft geen
verordeningsbevoegdheid maar is, omdat het is ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling
in de zin van art. 135 GW, wel een openbaar lichaam. Het brandweer korps oefent evenwel
geen gezag uit.15 Dat kan evenmin van een politieregio of -korps worden gezegd.16

Een wezenlijk kenmerk van een openbaar lichaam in de context van de strafbare belediging
is naar mijn mening dat het een verordenende bevoegdheid heeft. Het gezagsaspect speelt hierbij
een rol. Het creëren van verordeningen en de zorg voor de naleving ervan veronderstelt immers
een gezagsrelatie met degene voor wie de verordeningen gelden.

Uit de rechtspraak blijkt dat onder een openbaar lichaam in de zin van art. 267 sub 1˚ Sr
een gemeentebestuur wordt verstaan (HR 8-4-1935, NJ 35, p. 995). Ook het College van B&W,
de gemeenteraad en de gemeente zelf zijn, als organen van het gemeentebestuur, een openbaar
lichaam (HR 22-12-1992, nr. 92.210, ongepubl.). Dat betekent, zoals gezegd, dat overlapping
met de belediging van het openbaar gezag niet uitgesloten is. Een college van B&W is immers
ook met gezag bekleed.

14 Zie hierover: Chr.H. Brants en R. de Lange, Strafvervolging van overheden, Deventer, 1996, p. 23 e.v.
15 Brants en De Lange, o.c., p. 28.
16 Ingevolge art. 21 lid 4 Politiewet 1993 bezit de politieregio rechtspersoonlijkheid. Als (functioneel) bestuur

laat zij zich moeilijk met andere bestaande bestuursvormen vergelijken. Uitdrukkelijk is vastgesteld dat de
regio geen openbaar lichaam is in de zin van art. 134 GW (vgl. hierover D.J. Elzinga, P.H.S. van Rest en
J. de Valk, Het Nederlandse politierecht, Zwolle, 1995, p. 223-224).
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Over de betekenis van de openbare instelling in art. 267 sub 1˚ Sr is weinig te vinden in de
parlementaire stukken. In de rechtspraak vindt men nauwelijks aanwijzingen over de uitleg van
dit bestanddeel.

Als openbare instelling is mijns inziens te beschouwen het overheidsorgaan waaraan de
feitelijke uitvoering van overheidstaken is opgedragen. De instelling onderscheidt zich van het
openbare lichaam doordat zij geen verordenende bevoegdheid heeft en het aspect van
gezagsuitoefening niet of nauwelijks een rol speelt. Centraal bij de openbare instelling in de
zin van deze bepaling staan de te verrichten feitelijke handelingen. Aangenomen mag worden
dat de wetgever dacht aan overheidsinstanties, waarvan de taakstelling zich in de publieke sfeer
bevindt.17 Men zou voor de uitleg van instelling kunnen aansluiten bij art. 1 van de voormalige
Ambtenarenwet van 1921. In het tweede lid werd bepaald dat tot openbare diensten ’alle
diensten en bedrijven behoren die door de Staat en de openbare lichamen worden beheerd’.
Zij zijn belast met de uitvoering van overheidstaken.

In de eerste plaats is de instelling een openbare instelling in de zin van art. 267 sub 1˚ Sr
als zij bij of krachtens de wet is belast met de uitvoering van overheidstaken. In de tweede
plaats dient het om instellingen te gaan die door de openbare lichamen worden beheerd. Dat
wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de instelling, waarbij zij
bijvoorbeeld de instelling financieel beheren en als werkgever optreden.

Het is de vraag of de belediging van een geprivatiseerde instelling die een overheidstaak
uitvoert, een belediging in de zin van art. 267 sub 1˚ Sr is, voorzover het gaat om de openbare
instelling.

In het geval van privatisering onderscheiden Brants en De Lange - in het kader van hun
onderzoek naar criteria van strafrechtelijke vervolging van overheidsorganen - drie vormen.
In de eerste plaats noemen zij het afstoten van voorheen typische overheidstaken.18 Van een
publieke taak kan dan niet meer worden gesproken.

In de tweede plaats wordt door Brants en De Lange gewezen op gevallen waarin openbare
lichamen in de zin van hoofdstuk 7 GW de uitvoering van bepaalde overheidstaken op grond
van een privaatrechtelijke overeenkomst overlaten aan een ander openbaar lichaam of door een
ander deel van de overheid. Voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan deze vorm van
privatisering wellicht gevolgen hebben;19 bij belediging lijkt deze overeenkomst niet het gevolg
te hebben dat de uitvoerder niet meer onder het begrip openbare instelling in de betekenis van
art. 267 sub 1˚ Sr valt. De overdracht van de uitvoering doet naar mijn mening niet af aan het
publieke karakter van de taakuitoefening. Bovendien heeft de overheid, anders dan in het
eerstgenoemde geval, geenszins afstand heeft gedaan van deze taken. Daar komt nog bij dat
het overheidsorgaan dat de taak feitelijk uitvoert, wettelijk is belast met uitvoering van
overheidstaken. Dat een bijzondere overheidstaak op basis van contract wordt uitgevoerd, doet
daar niet aan af. De belediging van de uitvoerende instelling bedreigt ook dan het ordentelijk
functioneren van de overheid.

17 Vgl. Tweede Kamer 1933-34, 237, MvT, nr. 3, p. 3.
18 Als voorbeeld hiervan noemen beide auteurs het loodswezen en de afvalverzameling en -verwerking (Brants

en De Lange, o.c., p. 40).
19 De uitvoerder is strafrechtelijk aansprakelijk, omdat de taak hem niet bij wet is opgedragen. De grondslag

van de taakuitoefening is gelegen in de privaatrechtelijke overeenkomst (Brants en De Lange, o.c., p. 40).
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De derde vorm van privatisering is volgens Brants en De Lange het geval waarin een
openbaar lichaam een eigen taak contractueel uitbesteedt aan een particuliere onderneming.20

Is deze onderneming in zo’n geval een openbare instelling? Ook hier kan men zich afvragen
of de gevolgen met betrekking tot het slachtofferschap van belediging dezelfde zijn als die met
betrekking tot de strafrechtelijke vervolgbaarheid. Door de uitbesteding zijn de taken in wezen
niet veranderd: deze betreffen de behartiging van openbare belangen.21 Men kan niet volhouden
dat de overheid, door de uitbesteding van de feitelijke uitvoering van taken aan particulieren,
te kennen heeft gegeven dat de behartiging van deze belangen niet meer tot haar taak behoort.
Toch meen ik dat de onderneming die de feitelijke uitoefening van typische overheidstaken
verzorgt, daarmee niet een openbare instelling in de zin van art. 267 sub 1˚ Sr is geworden.
De onderneming is niet bij of krachtens de wet met de uitoefening van die taken belast. De
belediging van de onderneming valt derhalve niet onder de strafverzwaringsgrond. Het
slachtoffer zal een klacht moeten indienen.

Iets anders is of een overheidsinstelling die geen publieke taak uitoefent, beledigd kan
worden ter zake van die taak zonder dat daarbij art. 267 sub 1˚ Sr zijn toepassing verliest. Men
zou hierbij kunnen denken aan de overheidsinstelling die tot de aanschaf van kantoormateriaal
overgaat en daarbij verweten wordt zich niet aan haar betalingsverplichting te hebben gehouden.

Hoewel een dergelijke handeling zelf geen publieke taak is, valt niet te ontkennen dat zij
tot de publieke taakuitoefening dient. De ratio van art. 267 sub 1˚ Sr verzet zich niet tegen
toepassing van deze bepaling in het geval van een dergelijke belediging. Zij tast ook dan de
integriteit van de overheid aan.

12.3 Artikel 267 sub 2° Sr: een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatigeuitoefening van de bediening

12.3.1 Inleiding

Oorspronkelijk werd in art. 267 Sr als strafverzwarende omstandigheid slechts genoemd de
belediging van eenambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening (het huidige art. 267 sub 2° Sr). Het opnemen van deze strafverzwarende
omstandigheid werd door de Commissie De Wal gemotiveerd door te wijzen op de door de
aangedane belediging uitgesproken ’minachting van het gezag’. Deze zou het functioneren van -
dat gezag kunnen verstoren, aldus de Commissie.22

20 Als voorbeeld hiervan noemen zij de produktie van het nieuwe paspoort door de KEP (Brants en De Lange,
o.c., p. 41).

21 In dit verband kan gewezen worden op de betekenis die de regering gaf aan het in art. 266 lid 2 Sr voorkomende
begrip (het geven van een oordeel over de behartiging van een)openbaar belang’. Dit - hier gecursiveerde -
begrip werd door de regering omschreven als ’de belangen die naar hun aard zijn toevertrouwd aan openbare

lichamen of waarvan de behartiging voortvloeit uit de vervulling van een bepaalde ambtelijke hoedanigheid
of daarmede gelijk te stellen betrekking. Onder openbaar belang kan dus ook de bescherming van particuliere
belangen vallen,voor zover die bescherming tot de publieke taak moet worden gerekend’(curs.: FJ) (Tweede
Kamer, 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 5).

22 Notulen III, o.c., p. 360. Het begrip gezag werd door de Commissie kennelijk ruim opgevat; bedacht moet
worden dat in de ontwerp-strafbaarstellingen met betrekking tot de belediging andere verschijningsvormen
van het openbaar gezag ontbraken. De Commissie was destijds van mening dat collectiviteiten niet beledigd
konden worden (zie hoofdstuk 5.2.2).
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De voor strafbaarheid vereiste koppeling tussen de belediging van een functionerende
ambtenaar en het daardoor getroffen gezag werd eveneens in de literatuur gelegd. Van der Feltz
stelde in zijn preadvies:

’De minachting, den ambtenaar als zodanig betoond, raakt deze niet alleen, doch kwetst in
den ambtenaar den persoon, als drager van dat ambt, en tast daardoor het gezag aan en
daarmede een der steunpilaren der maatschappij’.23

Een dergelijke overweging vindt men terug in de rechtspraak. In HR 10-5-1955, NJ 56 8, m.n.
B. Röling, overwoog de Hoge Raad dat’de wetgever door de verzwaarde strafbedreiging van
art. 267 (...) beoogd heeft den openbare dienst te beveiligen tegen schade welke deze zou kunnen
ondervinden door belediging van hen die deze vervullen’.

Men kan derhalve stellen dat de ratio legis van art. 267 sub 2˚ Sr is de bescherming van
het ordentelijk functioneren van het overheidsgezag. Het verschil tussen (de belediging van)
de ambtenaar en de in sub 1˚ genoemde overheidsentiteiten is niet groot. Sub 2˚ beschermt
degenen die voor de feitelijke handhaving van het gezag zorg dragen tegen belediging. Van
deze ambtenaar wordt verwacht dat hij zich op rechtmatige wijze van zijn taken kwijt; van de
burger ten dienste van wie de ambtenaar staat, mag worden verwacht dat deze de ambtenaar
niet beschimpt in de uitoefening van die taken.

In deze paragraaf worden de volgende punten besproken. Achtereenvolgens zijn van belang
deambtenaar(paragraaf 12.3.2), diegedurendeof ter zake vanderechtmatige uitoefening van
zijn bedieningwordt beledigd (paragraaf 12.3.3).

12.3.2 Een ambtenaar

12.3.2.1 Inleiding

Het begrip ambtenaar komt in de strafwet betrekkelijk veel voor. Een omschrijving van het
begrip wordt in de strafwet niet gegeven. Toch is de vraag naar zijn strafrechtelijke betekenis,
ook in de context van de strafbare belediging, relevant. Niet alleen kan de straf van de smaad,
de laster of de eenvoudige belediging die onder bepaalde omstandigheden tegen een ambtenaar
gepleegd wordt, worden verhoogd. Zoals eerder gezegd is de mogelijkheid van ambtshalve
vervolging van de pleger wellicht van groter praktisch belang.

In deze paragraaf ga ik in op de eigen, strafrechtelijke betekenis die aan het begrip
ambtenaar in de context van de strafbare belediging kan worden gegeven. Tevens ga ik in op
enkele vraagstukken met betrekking tot de ambtenaar, zoals de vraag of de werknemer van een
geprivatiseerde instelling (nog) een ambtenaar is. Ook komt de vraag aan de orde of de
belediging van een buitenlandse ambtenaar onder het regime van art. 267 sub 2˚ Sr valt.

12.3.2.2 Ambtenaar in de zin van art. 267 sub 2˚ Sr

Bij de voorbereidende besprekingen over het huidige art. 84 Sr, stelden enkele leden van de
Commissie De Wal voor een omschrijving van het begrip ’ambtenaar’ in het WvSr op te nemen.
Volgens Pols was’elk op openbaar gezag of krachtens de Nederlandsche staatswetten verkozen

23 Van der Feltz, o.c., p. 14.
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persoon die een openbare bediening bekleedt’een ambtenaar. Het Commissielid Modderman
meende dat de omschrijving als volgt diende te luiden:

’Ambtenaar is ieder die eene openbare bediening bekleedt. Zij die krachtens de Nederlandsche
staatswetten zijn verkozen, worden mede als ambtenaar beschouwd’.24

De meerderheid van de Commissie voelde echter weinig voor de opname van een
begripsomschrijving in de strafwet.’Men kan zich naar den aanleg van dezen titel er toe
bepalen om te kennen te geven wat het strafwetboek, in afwijking van het gewone spraakgebruik,
daaronder begrijpt’, aldus vertolkte Loke de meerderheid.25

De regering gaf evenmin een omschrijving. Wel werd in (het huidige) art. 84 Sr een uitbrei-
ding aan een kennelijk bekend verondersteld begrip toegevoegd: onder ambtenaren (in
poenalibus) worden mede begrepen alle personen verkozen bij krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezingen. Bovendien geeft de bepaling aan dat allen die tot de gewapende
macht behoren, mede als ambtenaar in de zin van de strafwet worden beschouwd.26

Het tweede lid van art. 84 Sr bepaalt dat ’onder ambtenarenen onder rechtersworden
begrepen scheidsrechters; onder rechters zij die de administratieve rechtsmacht oefenen’. Het
door mij gecursiveerde gedeelte wekt wellicht de indruk dat rechters een aparte categorie
overheidsfunctionarissen naast ambtenaren vormen.27 Terecht wijst Van Rest op art. 28 lid

24 Notulen III, o.c., p. 88.
25 Notulen III, o.c., p. 88-89.
26 Zie ook Smidt I, o.c., p. 534. Het Tweede Boek van het WvSr bevat een aantal delicten, waarin een aantal

daar genoemde functionarissen met de ambtenaar gelijk wordt gesteld. Zo vermeldt art. 183 Sr dat met ambtenaren
ten aanzien van de in de artt. 179-182 Sr genoemde ambtenaren, gelijkgesteld worden de bestuurders en de
beëdigde beambten en bedienden van spoorwegdiensten. Tevens worden gelijkgesteld schippers en gezagvoerders
van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefenen of een verplichting vervullen, welke hun als zodanig
is toegekend of opgelegd bij een bepaling uit het WvSv. Blijkens de MvT op deze bepaling meende de regering
dat de spoorwegen’zóózeer eene zaak van algemeen nut [zijn] en [zijn] de stipte naleving van de maatregelen
en bevelen der bestuurders, beambten en bedienden van zóó onberekenbaar belang, dat de tegen deze personen
gepleegde dwang en wederspannigheid ook dan strafbaar behoort te zijn, wanneer zij in dienst zijn van eene
bijzondere maatschappij en dus volgens art. 91 Sr buiten het begrip van ambtenaren vallen’(Smidt II, o.c.,
p. 175). Genoemd kan ook worden het sinds de Wet van 24 februari 1993, S. 141, in de strafwet opgenomen
art. 185a Sr: ’met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 179 tot en met 182, 184 en 185 gelijkgesteld
personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie die in Nederland
op door het volkenrecht toegelaten wijze hun bediening uitoefenen’. De artt. 359-361 Sr breiden het begrip
uit tot die personen ’die met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk zijn belast’. Deze uitbreiding werd
destijds gerechtvaardigd met een beroep op het vereiste vertrouwen dat verwacht werd van personen aan wie
de staat, provincie of gemeente’niet zelden papieren of gelden toevertrouwt’.De regering noemde met name
de administratie van de Nederlandsche Bank, staatscommissies tot bestrijding van noodzakelijke uitgaven,
geleerden belast met wetenschappelijke nasporingen etc.; deze konden geen van allen als ambtenaar in de
zin van de strafwet worden beschouwd (Smidt III, o.c., p. 62). Art. 468a Sr breidt het begrip uit met personen
die ingevolge enig wettelijk voorschrift zijn belast met de bewaring van een register van de burgerlijke stand.

27 Gewezen kan worden op een aantal kwaliteitsdelicten in het WvSr, waarin slechts van rechters wordt gesproken;
vgl. bijvoorbeeld art. 178 Sr dat omkoping van een rechter met straf bedreigt, naast art. 177 Sr dat hetzelfde
strafbaar stelt, maar dan van een gewone ambtenaar.
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2 Sr, dat bepaalt dat ’rechters enanderevoor hun leven aangestelde ambtenaren’ uit de in die
bepaling genoemde rechten kunnen worden ontzet.28

De Hoge Raad heeft in veel arresten het begrip ambtenaar een ruimere uitleg gegeven dan
de omschrijving in art. 1 van de Ambtenarenwet.29 De juridische verhouding van de betrokkene
tot de overheid is bij de uitleg van de Hoge Raad niet van belang, noch de wijze waarop hij
door de overheid is aangesteld. Van belang is slechts of de ambtenaar door de overheid is
aangesteld om een deel van de overheidstaak te verrichten. Het aanstellen ziet niet zozeer op
de juridische verhouding, maar ziet op de opdracht om een deel van de taken te verrichten die
bij of krachtens de wet binnen de kring van de landelijke of plaatselijke overheidszorg vallen,
zo kan bestendige jurisprudentie kort worden samengevat.30 Met deze aanduidingen greep de
Hoge Raad terug op de eerder gegeven omschrijvingen van Pols en Modderman.

Het aanstellen door de overheid wordt door de Hoge Raad dan ook zo uitgelegd dat ook
benoemde personen eronder vallen. Ook ministers en wethouders zijn ’door de overheid aang-
esteld’. Dit bleek uit HR 10-5-1955, NJ 56 8, m.n. B. Röling. Het Hof Leeuwarden had
aangenomen dat een wethouder, die beledigd was, geen ambtenaar in de zin van art. 267 sub
2° Sr was, daar deze niet aangesteld was, maar benoemd door de gemeenteraad. De Hoge Raad
vernietigde ’s Hofs arrest. Hij overwoog dat’de openbare functie welke een wethouder bekleedt,
hem bestempelt tot ambtenaar in den zin van deze bepalingen, en niet is in te zien, dat daaraan
iets af zou kunnen doen, dat hij benoemd wordt bij een door stemming der raadsleden tot stand
gekomen raadsbesluit’.31

De nadruk die blijkens de rechtspraak met betrekking tot de uitleg van het begrip ambtenaar
op de door hem uit te voeren overheidstaak wordt gelegd, is wel te begrijpen. De wettelijke
taak van de in art. 267 sub 1˚ Sr genoemde openbare lichamen en instellingen wordt feitelijk
uitgeoefend door personen die daarmee door het orgaan zijn belast.
In dit licht is het duidelijk wie de bescherming van art. 267 sub 2° Sr genieten: niet slechts
politiefunctionarissen,32 rechters en officieren van Justitie,33 maar ook gemeentesecretarissen

28 P.H.S. van Rest, Het ambtelijk bevel als strafuitsluitingsgrond; beschouwingen over art. 43 Sr, Arnhem, 1991
(diss. Groningen), p. 69; de hierboven gecursiveerde toevoeging lijkt te zijn ingegeven door de wens van
de regering om de scheidsrechter expliciet gelijk te stellen aan de rechter (Smidt I, o.c., p. 534; vgl. ook Notulen
III, o.c., p. 89).

29 Art. 1 van die Wet luidde: ’ambtenaar in de zin van deze wet is degene, die is aangesteld om in openbare
dienst werkzaam te zijn’ (lid 1); ’tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven door de Staat
en de openbare lichamen beheerd’ (lid 2); ’niet is ambtenaar in de zin van deze wet degene, met wie een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten’ (lid 3); ’tenzij het tegendeel blijkt, zijn in deze wet
onder ambtenaren gewezen ambtenaren begrepen’ (lid 4). Zie over het strafrechtelijke ambtenaarbegrip uitgebreid:
J.M.J. de Schepper, Het begrip ’ambtenaar’ in de strafwet, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1934, p. 103; Van
Rest, o.c., p. 65 e.v.

30 Vgl. HR 30-1-1911, W. 9149; HR 2-11-1925, NJ 25, p. 1254; HR 5-11-1934, NJ 35, p. 337; HR 7-10-1948,
NJ 48 39, m.n. W. Pompe, HR 27-12-1960, NJ 61 58; HR 1-12-1992, NJ 93 354.

31 De vraag is overigens of de Hoge Raad hier niet had kunnen volstaan met de enkele verwijzing naar art.
84 lid 1 Sr: ambtenaren zijn ook degenen die worden verkozen krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven
verkiezingen; wethouders zijn gekozen raadsleden. Vgl. voorts HR 19-2-1934, NJ 34, p. 1305; HR 23-10-1939,
NJ 40 31, m.n. W. Pompe; beide zaken betroffen belediging van een minister; de bewezenverklaringen werden
gekwalificeerd als overtredingen van de artt. 266 j° 267 sub 2° Sr.

32 Vgl. HR 2-11-1993, nr. 94.929 (ongepubl.).
33 Vgl. HR 1-2-1983, NJ 83 336; HR 25-10-1994, nr. 97.691 (ongepubl.).
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en andere gemeenteambtenaren, wethouders,34 burgemeesters,35 conducteurs en kapiteins (zie
art. 183 Sr) etc. Ook de personen genoemd in artt. 359-361 Sr en in art. 468a Sr zijn ambtenaren
in de betekenis van de strafwet.

Blijkens (oudere) jurisprudentie zijn in het verleden ook functionarissen als ambtenaar in
de zin van art. 267 sub 2˚ Sr aangemerkt die niet aan een openbaar lichaam of aan een openbare
instelling in de zin van sub 1˚ waren verbonden. Zo werden bijvoorbeeld tram- en busbestuur-
ders en onderwijzers van een openbare school36 als ambtenaar beschouwd. De overweging
was dat ook van deze functionarissen gezegd kan worden dat zij een (deel van de) overheidstaak
uitvoeren. Ook werknemers die naar burgerlijk recht een contract met het overheidsorgaan
hebben gesloten om, onder toezicht en verantwoordelijkheid van het orgaan, zijn taak feitelijk
uit te oefenen, zijn ambtenaar die als zodanig een bediening uitoefenen in de zin van art. 267
sub 2˚ Sr.37 Deze uitleg van het begrip ambtenaar betekent een belangrijke uitbreiding van
de ambtshalve vervolgbare strafbare belediging. Men kan zich afvragen of de wetgever die
uitbreiding heeft voorzien en heeft gewild. In de volgende paragraaf ga ik op dit vraagstuk in.

12.3.2.3 Een beperkt ambtenaarbegrip

Als gezegd, een ambtenaar in de zin van de strafwet is een ieder die werkzaamheden verricht
die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de overheid vallen. Dit criterium moet niet gele-
zen worden in verband met de juridische verhouding tussen de betrokkene en de overheid; het
ziet op de opdracht om een deel van de overheidstaak uit te voeren.

Dit criterium is met betrekking tot de toepassing van art. 267 sub 2˚ Sr helder. Het maakt
duidelijk dat degene die feitelijk een taak van een openbaar lichaam of een openbare instelling
uitvoert, de bescherming van art. 267 sub 2˚ Sr geniet. Toch biedt het niet altijd soelaas. Velen
voeren feitelijk een overheidstaak uit zonder dat daaraan de status van ambtenaar kan worden
gekoppeld. De stratenmaker die de openbare weg van klinkers voorziet, voert feitelijk de
gemeentelijke taak uit met betrekking tot het onderhoud van de wegen. Geeft hem dat de status
van ambtenaar in de zin van art. 267 sub 2˚? En hoe zit het met de zogenaamde stadswachten?
Zijn zij als oren en de ogen van de politie daarom ambtenaar in de betekenis van art. 267 sub
2˚ Sr?

Dezelfde vraag kan gesteld worden ten aanzien van de belediging van onderwijzend
personeel. Onderwijzers van openbare scholen zijn volgens (oude) rechtspraak ambtenaren in
de zin van art. 267 sub 2° Sr.38 Zijn hun collega’s van bijzondere scholen dat dus ook? Beide
soorten onderwijzers verrichten een taak die uiteindelijk onder toezicht van de staat valt. Dat
zou hen inderdaad ambtenaren in de zin van de strafwet maken. Maar hoe zit het dan met het
personeel van geprivatiseerde instellingen? Of met taken die door niet-overheidsinstellingen
worden uitgevoerd maar waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd? Hangt de

34 HR 10-5-1955, NJ 56 8, m.n. B. Röling.
35 HR 1-2-1972, DD 72.069; ook: directeur van de gemeentelijke visafslag, aldus Rb Zwolle 28-8-1913, NJ

13, p. 1135; vgl. Rb Roermond 16-10-1974, NJ 75 29; HR 21-6-1988, DD 88.424; HR 1-2-1992, NJ 93 354.
36 HR 25-4-1927, NJ 27, p. 706.
37 Vgl. HR 30-5-1995, NJ 95 620, m.n. A.C. ’t Hart.
38 Aldus HR 25-3-1927, NJ 27, p. 706.
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ambtshalve vervolgbaarheid van de belediging gepleegd tegen dergelijke functionarissen af van
de juridische inbedding van de instelling waar zij toe behoren?39

Men kan zich afvragen of de ruime interpretatie van het begrip ambtenaar in art. 267 sub
2˚ Sr, die in de rechtspraak is terug te vinden, niet de weg opent naar een door de wetgever
wellicht niet gewenste uitbreiding van de ambtshalve vervolgbaarheid van de belediging. Anders
gezegd: ik meen dat het ambtenaarbegrip van art. 267 sub 2˚ Sr niet te extensief mag worden
uitgelegd. Argumenten tegen een extensieve uitleg liggen besloten in de wetsgeschiedenis en
in de wetssystematiek.

De wetshistorie van het klachtvereiste van de strafbare belediging pleit niet tegen een enger
ambtenaarbegrip. Aangenomen mag worden dat de wetgever bij de totstandkoming van de
beledigingstitel slechts gedacht heeft aan de bescherming tegen de belediging van die
functionarissen die belast zijn met de feitelijke uitvoering van overheidstaken. Die taken waren
destijds tamelijk gering in aantal. Hij zal nooit vermoed kunnen hebben dat de overheid zoveel
taken anders dan de (toen) gebruikelijke naar zich toe zou trekken. Daar komt bij dat de
wetgever heeft bepaald dat de pleger van strafbare belediging, die in beginsel niet dan na een
klacht van degene tegen wie zij is gepleegd vervolgbaar is, slechts dan ambtshalve te vervolgen
is als de overheid hetzij als entiteit hetzij vertegenwoordigd door een bepaalde ambtsdrager,
het slachtoffer daarvan is. Met andere woorden: het uitgangspunt met betrekking tot de
vervolging van de belediging is dat het slachtoffer eerst een klacht behoort in te dienen. De
ambtshalve vervolging van smaad, laster of eenvoudige belediging, de uitzondering op het bij
de belediging belangrijke klachtvereiste,40 vindt slechts dan plaats als door de belediging van
de staatsorganen én van de ambtenaren’het bestuursapparaat als zodanig in diskrediet dreigt
te komen’.41

Aan de wetssystematiek kan ook een argument worden ontleend om de ambtenaar van art.
267 sub 2˚ Sr aan engere grenzen te binden. Het lijkt mij toe dat het begrip ambtenaar in art.
267 sub 2˚ Sr in samenhang met de in sub 1˚ genoemde overheidscollectiviteiten uitgelegd moet
worden. In deze visie zijn slechts die personen ambtenaar, tot wier taken de feitelijke uitvoering
van de wettelijke taken van de overheidsorganen behoren. Daarmee geven zij feitelijke
uitvoering aan de taken van het bestuursapparaat. De functionaris die taken uitoefent die tot
het (uitgestrekte) domein van de overheid behoren, vervult deze niet per se ter uitoefening van
een bestuurstaak. Dat betekent naar mijn mening dat werknemers van scholen - bijzonder noch
openbaar - van gesubsidieerde of van geprivatiseerde instellingen geen ambtenaar in de zin van
art. 267 sub 2˚ Sr zijn.42 De belediger van die werknemers - en dat geldt ook voor de

39 Zo heeft Remmelink bezwaar tegen het rubriceren van personen die in privaatrechtelijke organisaties
overheidstaken uitvoeren als ambtenaar. Hij acht het niet aannemelijk dat de wetgever een dergelijke uitbreiding
voor ogen heeft gestaan; bovendien vreest hij - maar dan in de context van art. 43 Sr - onvoorziene complicaties;
vgl. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 336.

40 Zie hoofdstuk 4.2.5.
41 Aldus het antwoord van de regering op het voorstel van enkele Tweede Kamerfracties de strafbaarstelling

van de belediging van het overheidsgezag te schrappen (Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8,
p. 22).

42 In HR 30-5-1995, NJ 95 620, m.n. A.C. ’t Hart, wordt door de Hoge Raad overwogen dat een
reclasseringsmedewerker een ambtenaar in de zin van art. 249 lid 2 sub 1˚ Sr is. Deze vraag was van belang
omdat de reclassering een geprivatiseerde instelling is. De Hoge Raad overwoog dat ondanks de privatisering
van de reclassering de reclasseringsmedewerker als ambtenaar in de zin van deze bepaling kon worden
beschouwd. De medewerker was immers onder toezicht en verantwoording van de overheid aangesteld in
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belediging van de stratenmaker of van de buschauffeur43 - brengt niet het ’bestuursapparaat
als zodanig in diskrediet’.44 Dat geldt naar mijn mening ook voor een belediging van een
stadswacht. De stadswacht voert weliswaar surveillance-taken ten behoeve van de politie uit,
maar hij voert daarmee nog geen wettelijke taak feitelijk uit. Hij is immers niet wettelijk met
de uitoefening van politietaken belast (vgl. art. 141 Sv en art. 2 Politiewet). Zijn bevoegdheid
als stadswacht strekt zich daarom niet verder uit dan die van elke burger (vgl. art. 53 Sv).
Daarom is degene die als stadswacht functioneert naar mijn mening geen ambtenaar in de
betekenis van art. 267 sub 2˚ Sr. De beledigde stadswacht zal, indien hij vervolging wenst, een
klacht ex art. 269 Sr moeten indienen.45

Een andere vraag is of iemand die een bepaald ambt bekleedt, tevens ambtenaar in de zin van
de strafwet is. Notarissen en deurwaarders zijn geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet
1929. Veel van hun taken zijn gelegen in de private sfeer. Zo voeren notarissen bepaalde
advieswerkzaamheden uit. Ambtenaar in de zin van de strafwet kunnen zij dan niet genoemd
worden.

Wordt dit anders indien de genoemde personen taken vervullen die de wet uitsluitend aan
hen toebedeelt? Te denken valt in dit kader aan deurwaarders die dwangbevelen uitreiken of
beslag leggen in zaken tussen particulieren; aan notarissen die ingevolge hun wettelijke plicht
registers ten behoeve van particulieren bijhouden (vgl. art. 1 Wet Notarisambt). Van belang
is dat deze taken, ook al worden zij ten behoeve van particulieren verricht, ingevolge de wet
slechts door genoemde ambtsdragers verricht mogen worden. De vraag is of dit gegeven een
argument is om de genoemde ambtsdragers de status van ambtenaar in de zin van art. 267 sub
2° Sr toe te kennen.46

Het lijkt mij toe dat als deze ambtsdragers dergelijke taken uitoefenen, zij daarmee in concreto
gestalte geven aan het overheidsgezag. Zij oefenen daarmee overheidstaken uit.47 Notarissen
en deurwaarders zijn dan ambtenaren in de zin van art. 267 sub 2˚ Sr.

een functie waaraan het openbaar karakter niet kan worden ontzegd teneinde een deel van de taak van de
Staat of zijn organen te verrichten. Niet gezegd kan immers worden dat de overheid met de privatisering
van de reclassering haar verantwoordelijkheid ervoor heeft willen prijsgeven, aldus de Hoge Raad.

43 Zie impliciet HR 2-11-1993, NJ 94 197, m.n. Th.W. van Veen.
44 Of het feit dat bij een aantal andere delicten de betekenis van het begrip ambtenaar wordt verruimd pleit voor

een ruime uitleg van het begrip ambtenaar in art. 267 sub 2˚ Sr, is de vraag. Dat onder de ambtenaar genoemd
in art. 183 Sr bijvoorbeeld ook andere functionarissen worden begrepen is in de context van die bepaling
begrijpelijk. Het betreft strafbaarstellingen van gedragingen van geweld(sdreiging) die de ’geregelde werking
van de organen en diensten van het staatsgezag’ belemmeren. Die bescherming heeft de wetgever ook willen
geven aan de bestuurders en het beëdigd personeel van de spoorwegen, aangezien deze met betrekking tot
de organisatie van het openbaar vervoer een grote verantwoordelijkheid dragen. Maar een belediging van
de functionarissen die in art. 183 Sr worden genoemd bedreigt niet per se het ordentelijk functioneren van
het overheidsgezag (vgl. HR 18-10-1949, NJ 50 126. Zie ook Tekst & Commentaar Strafrecht, 2e dr., o.c.,
aantek. 1 op Titel VIII, Tweede Boek, WvSr).

45 Impliciet: HR 14-10-1997, NJB 1997, p. 1902.
46 Vgl. HR 9-1-1928, NJ 28, p. 209; het beslagleggen in de privaatrechtelijke sfeer doet de deurwaarder onder

de bescherming van de artt. 179 en 180 Sr vallen, aldus de minister van justitie op antwoord van vragen uit
de Tweede Kamer (geciteerd uit NJB 1988, p. 778-779).

47 Vgl. M.J.A. van Mourik, De essentialia van het notarisambt, in: NJB, 1995, p. 734-735.
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12.3.2.4 Buitenlandse ambtenaar en belediging

Geldt de bijzondere bescherming van art. 267 sub 2˚ Sr ook voor buitenlandse ambtenaren?
Kan degene die een buitenlandse ambtenaar gedurende of ter zake van zijn rechtmatige
ambtsuitoefening beledigt, ambtshalve worden vervolgd of zal het slachtoffer een klacht moeten
indienen ter zake van het gepleegde gronddelict.

Deze vraag speelt met name in een geval waarin op Nederlands grondgebied een
buitenlandse ambtenaar wordt beledigd.48 Ook valt te denken aan gevallen waarin de gedraging
niet binnen het territoir van Nederland wordt gepleegd, maar waarin Nederland toch rechtsmacht
heeft (art. 3 Sr).

Belediging aan boord van een Nederlands (lucht-) vaartuig én belediging begaan door een
Nederlander in het buitenland, leveren - indien de pleger voor het gronddelict wordt vervolgd -
in beginsel geen problemen op.49 Die ontstaan wel als het slachtoffer van de belediging een
buitenlandse ambtenaar is.50 In hoeverre is er dan sprake van ambtsbelediging? Mag het
Nederlandse OM tot ambtshalve vervolging overgaan?

In de literatuur heerst met betrekking tot de algemene vraag of een buitenlandse ambtenaar
ook in de zin van de Nederlandse strafwet een ambtenaar is, geen eenstemmigheid. Keijzer is
van mening dat met ambtenaar in delicten als art. 179 Sr slechts een Nederlandse ambtenaar
is bedoeld.51 Remmelink toont zich terughoudend ten aanzien van gelijkstelling van een buiten-
landse ambtenaar met een Nederlandse. Slechts daar waarin een’buitenlands ambtenaar object
is van een commuun delict en het nationaal politieke element geen rol speelt’, acht hij gelijk-
stelling denkbaar. Hij noemt hierbij als voorbeeld het verzet van een Nederlandse dronkelap
tegen een buitenlandse politieambtenaar.52 In dat geval neemt Remmelink aan dat de buiten-
landse ambtenaar door de Nederlandse strafwet wordt beschermd. Door een transformatieve
interpretatie - indien het feit in Nederland gepleegd zou zijn, zou de Nederlandse strafwet van
toepassing zijn - acht hij in dergelijke gevallen het oprekken van het ambtenaarbegrip
verdedigbaar.53

De vraag of een buitenlandse ambtenaar onder de werking van de Nederlandse strafwet
viel, kwam aan de orde in HR 17-3-1987, NJ 87 887, m.n. A.C. ’t Hart. Een Urker visser voer
met zijn schip in Noorse territoriale wateren. Daar kreeg met een controle te maken. Deze werd

48 Uiteraard moet die ambtenaar op rechtmatige wijze in Nederland werkzaam zijn. De rechtmatigheid is gegeven
met de bevoegdheid van buitenlandse opsporingsambtenaren ter aanhouding van verdachte personen op Neder-
lands grondgebied hen te achtervolgen (art. 54 lid 4 Sv). Art. 185a Sr beschermt deze buitenlandse ambtenaren
tegen geweld(sdreiging), actieve en passieve wederspannigheid.

49 Art. 3 Sr verklaart de Nederlandse strafwet van toepassing op ieder die zich buiten Nederland aan boord van
een Nederlands vaartuig of vliegtuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt; zie in dit verband ook art. 183
lid 2 Sr. Art. 5 lid 1 sub 2° Sr geeft Nederland rechtsmacht ten aanzien van Nederlanders die zich buiten
Nederland schuldig maken aan misdrijven waarop door de wet van het land waar zij begaan zijn, straf is
gesteld. Over de vereiste klacht als vervolgingsvoorwaarde kom ik later te spreken.

50 Het is denkbaar dat een Nederlandse ambtenaar in het buitenland wordt beledigd; dat kan ter zake van de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening in Nederland zijn. Ook kan die bediening zich op een diplomatieke
post in het buitenland plaatsvinden. De pleger is zonder meer naar Nederlands recht strafbaar als hij de belediging
in Nederland doet.

51 N. Keijzer, Double incrimination; artikel 5 lid 1 sub 2° Sr, in: Beginselen; opstellen over strafrecht aangeboden
aan G.E. Mulder (J.W. Fokkens et al., red.), Arnhem, 1981, p. 160.

52 Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 7 op art. 5 Sr.
53 Hazenwinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 518.
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uitgevoerd door de Noorse marine. Toen een Noorse marine-officier de visser wegens
overtreding van de Noorse visserij-reglementen beval naar Stavanger te varen, weigerde hij
dat. De Urker visser werd in Nederland vervolgd. Aan hem werd (o.m.) telastegelegd overtreding
van art. 184 Sr, het niet voldoen aan een bevel dat krachtens wettelijk voorschrift was gegeven.
Het Hof Arnhem kwam tot een bewezenverklaring en veroordeelde de visser. Deze stelde
cassatie tegen het veroordelend arrest in. Namens de visser voerde zijn raadsman twee
cassatiemiddelen aan. In de eerste plaats werd aangevoerd dat, nu de ambtenaar geen
Nederlandse ambtenaar was, het feit niet strafbaar was. In de tweede plaats werd gesteld dat
het bevel niet krachtens wettelijke bevoegdheid gegeven was. Deze bevoegdheid steunde immers
op Noorse regelgeving. Daardoor ontbeerde zij elk verband met de Nederlandse rechtsorde.
Het bevel van de Noorse marineman kon derhalve geen (Nederlands) wettelijk voorschrift
behelzen, aldus de steller van het middel.

De Hoge Raad casseerde naar aanleiding van het tweede middel. Aangezien met het
bestanddeel wettelijk voorschrift gedoeld wordt op enig Nederlands voorschrift, leverde de
bewezenverklaring geen strafbaar feit op, zo overwoog de Hoge Raad. De verdachte visser werd
alsnog ontslagen van rechtsvervolging. Aan het eerste middel kwam de Hoge Raad niet toe.
Onduidelijk bleef derhalve de mening van ons hoogste rechtscollege over de vraag naar het
al dan niet vereist zijn van het Nederlanderschap van de ambtenaar in de zin van de strafwet. -
’s Hofs standpunt dat’art. 184 Sr mede betrekking heeft op de buitenlandse ambtenaren als
de onderhavige, die in de rechtmatige uitoefening van hun toezichthoudende [taak]
werkzaamheden binnen hun eigen rechtsgebied [verrichten]’, bleef onbesproken.54 De vraag
of uit het oordeel dat het niet nakomen van alleen krachtens Nederlandse voorschriften gegeven
bevelen strafbaar is, voort zou vloeien dat alleen Nederlandse ambtenaren dergelijke bevelen
kunnen geven, bleef derhalve onbeantwoord.

A.-G. Leijten neemt in zijn conclusie voorafgaande aan dit arrest aan dat het Hof met zijn
oordeel over de Noorse ambtenaar de zogenaamde transformatieleer toepast. Deze leer houdt,
kort gezegd, in dat op basis van een analogie redenering als in art. 5 lid 2 Uitleveringswet
aangenomen wordt dat het feitelijk gebeuren in Nederland strafbaar is.55 Hij verwijst hierbij
naar de neiging van de Hoge Raad om in gevallen waarin het verkeersstrafrecht een rol speelt,
de transformatiemethode te aanvaarden.56

Leijten acht deze werkwijze in haar algemeenheid niet onaanvaardbaar. Hij maakt wel een
onderscheid. Daar waar de strafbare gedraging (de belediging, de mishandeling, het verzet) tegen
een buitenlandse ambtenaar gepleegd wordt, kan een vreemde ambtenaar aanspraak maken op
de bescherming van de Nederlandse strafwet.57 Deze gedragingen, aldus Leijten, zijn namelijk

54 Zie over de internationale strafrechtelijke aspecten van deze zaak: A.J.H. Swart, Vissersschip Linquenda,
in: Ars Aequi 1987, p. 786.

55 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 519; G.A.M. Strijards, Strafmachtsrecht, Arnhem, 1986, p. 89; art.
5 Uitleveringswet luidt: (lid 1): ’Uitlevering kan alleen worden toegestaan ten behoeve van: (a) een door
autoriteiten van de verzoekende staat ingesteld strafrechtelijk onderzoek (...); (b) de tenuitvoerlegging van
een vrijheidsstraf van vier maanden (...)’; lid 2: ’voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder een
naar Nederlands recht strafbaar feit mede verstaan een feit waardoor inbreuk is gemaakt op de rechtsorde
van de verzoekende staat, terwijl krachtens de Nederlandse wet een zelfde inbreuk op de Nederlandse rechtsorde
strafbaar is’.

56 Vgl. HR 30-11-1980, NJ 81 46.
57 Anders: Th.J. Clarenbeek, Door militairen buiten Nederland gepleegde strafbare feiten, in: MRT 1981, p.

278; de auteur acht de ambtenaar in de zin van het WvSr een Nederlands ambtenaar.
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als zodanig strafbaar.’Betreft de belediging (...) een buitenlandse ambtenaar dan kan ik
aanvaarden dat de comitas gentium en aanvaarding van het begrip ambtenaar ook voor andere
mogendheden, meebrengt dat transformatie plaatsvindt’. Leijten ’haakt af’, indien de strafbaar-
stelling ook ziet op een bevel dat is gegeven krachtens buitenlands nationaal voorschrift.’Want
in zo’n geval kan de transformatie, wat het voorschrift betreft, waaraan krachtens bevel van
de ambtenaar voldaan moet worden, niet enkel in formele zin plaatsvinden’. Dat voorschrift
houdt zijns inziens’een nationaal politiek element’in dat niet vatbaar is voor toetsing door
de Nederlandse rechter.’Hier is niet als bij (...) belediging (...) de buitenlandse ambtenaar
object van een commuun delict, maar het voorschrift waarvan deze ambtenaar opvolging be-
veelt’, aldus Leijten in zijn conclusie.

Ik kan mij niet vinden in de opvatting van Leijten en Remmelink dat langs de weg van het
ongeschreven volkenrecht en de transformatieleer een buitenlandse ambtenaar gelijk gesteld
wordt aan een Nederlandse ambtenaar, indien dit begrip bestanddeel is van een commuun delict
dat tegen die ambtenaar wordt gepleegd. De rechtmatigheid van de uitoefening van zijn
bediening is naar mijn mening ook dan allerminst neutraal en zij kan evenzeer een nationaal
politiek element bevatten. Het toetsen van die vereiste rechtmatigheid is even problematisch
als het toetsen van het vereiste wettelijke karakter van het voorschrift.58

Een onderscheid in delicten waarbij wel (art. 267 sub 2° Sr, art. 304 sub 2° Sr) en waarbij
niet (art. 184 Sr) de buitenlandse ambtenaar onder het bestanddeel valt, acht ik enigszins
gekunsteld. Niet alleen zijn alle hier genoemde delicten gericht op de bescherming van het
overheidsgezag. Van meer belang nog acht ik het gegeven dat de belediging of de mishandeling
van een ambtenaar pas als zodanig strafbaar is, als de gedragingen gedurende of ter zake van
de rechtmatige uitoefening van zijn bediening plaatsvinden. Waarom zouden buitenlandse
ambtenaren wel beschermd worden door de Nederlandse strafwet indien zij het slachtoffer zijn
van belediging of mishandeling gedurende of ter zake van hun bediening? En waarom zou die
ambtenaar niet beschermd mogen worden tegen passieve wederspannigheid om de enkele reden
dat de regelgeving waarop het gegeven bevel steunt, niet voor Nederlandse (rechterlijke) toetsing
in aanmerking kan komen? Als de toetsing door de Nederlandse strafrechter van de
rechtmatigheid van wettelijke voorschriften aan buitenlandse regelgeving problematisch is, zie
ik niet in waarom de toetsing van de door de art. 267 sub 2˚ Sr en art. 304 sub 2˚ Sr vereiste
rechtmatigheid dat niet is.

Ik ben het met Leijten en met Remmelink eens dat buitenlandse regelgeving als wettelijke
grond van de buitenlandse uitoefening van de bediening van een buitenlandse ambtenaar niet
vatbaar is voor toetsing door de Nederlandse strafrechter. Ik zou met dit argument echter willen
bepleiten dat de buitenlandse ambtenaar in het geheel niet onder art. 267 sub 2˚ Sr valt. Daar
komt bij dat het toetsen van de concrete rechtmatigheid van een concrete handeling van een
buitenlandse ambtenaar naar mijn mening indruist tegen het feit dat de Nederlandse (straf)rechter
vreemd recht niet toetst zonder dat er een verdrag aan ten grondslag ligt. Door de betrokken
staat zou dat als een inmenging kunnen worden beschouwd.59

58 Aldus ook annotator A.C. ’t Hart onder dit arrest.
59 Eerder al nam Van Hamel aan dat de wetgever van 1886 welbewust heeft afgezien van bescherming van

buitenlandse ambtenaren, met uitzondering van de bepalingen van Titel III WvSr; in: G.A. van Hamel, Verspreide
opstellen, Leiden, 1912, p. 358. In dit verband zij verwezen naar art. 267 sub 3° Sr, dat belediging aangedaan
aan buitenlandse staatshoofden en regeringsleden met een zwaardere straf bedreigt.
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In een geval zoals dat van de Noorse marine-officier en de Urker kapitein behoeft er
overigens met deze vaststelling nog geen man overboord te zijn. Op grond van art. 3 Sr heeft
Nederland rechtsmacht. Dubbele strafbaarheid wordt niet vereist. Stel dat de Noorse officier
aan boord van de Linquenda door de kapitein was beledigd, terwijl de Noor in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening was, dan zou vervolging van de visser tot de mogelijkheden
hebben behoord. Ambtshalve vervolging van de visser door het Nederlandse OM wegens
overtreding van de artt. 266 j° 267 sub 2° Sr zou echter niet mogelijk zijn geweest; volstaan
had moeten worden met vervolging van het gronddelict van art. 266 Sr.60

Het klachtvereiste zou in dat geval voor een complicatie gezorgd hebben. Dat de Noor (bij
uitsluiting van anderen) in een dergelijk geval klachtgerechtigd zou zijn, behoeft weinig
discussie. Het zou in dit geval echter niet voor de hand liggen de klacht in te laten dienen langs
de (omslachtige) weg van de artt. 539a e.v. Sv.61 De verdachte is degene die volgens die
bepalingen als schipper tevens bevoegd is tot de strafvorderlijke handeling van het in ontvangst
nemen van de klacht. De meest aangewezen weg zou in casu het indienen van de door de Noor
gewenste klacht door een hem daartoe aangewezen gevolmachtigde geweest zijn (art. 164 Sv).

12.3.3 Gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening

De werking van art. 267 sub 2˚ Sr wordt beperkt door de eis dat de ambtenaar gedurende of
ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening wordt beledigd. De belediging moet,
anders gezegd, in verband staan met zijn functioneren als ambtenaar. Pas dan is ambtshalve
vervolging mogelijk en kan er zwaarder worden gestraft.

De term gedurende wijst op het tijdstip van de uitlating: de belediging wordt gedaan tijdens
het functioneren van het slachtoffer als ambtenaar. De uitdrukking ter zake van geeft aan dat
belediging aangedaan aan een ambtenaar ook onder de termen van art. 267 sub 2° Sr valt, als
deze betrekking heeft op het functioneren als ambtenaar. De belediging van een ambtenaar ter
zake van de rechtmatige uitoefening van de bediening kan wel, maar hoeft niet per se gedurende
die uitoefening te zijn gepleegd. Strafbaarheid wegens belediging kan dus intreden indien de
uitlating betrekking heeft op de rechtmatige werkzaamheden, ook al wordt de uitlating buiten
werktijd gedaan.62 Daarmee is de reikwijdte van art. 267 sub 2˚ Sr ruimer dan die van art.
180 Sr. De laatstgenoemde strafbaarstelling verbiedt het met geweld of met dreiging daarmee
zich verzetten tegen een ambtenaar, werkzaam in de uitoefening zijner bediening. Dit
bestanddeel veronderstelt het verrichten van concrete ambtshandelingen tegen degene die het
geweld pleegt of ermee dreigt.63

60 In dit verband verwijs ik naar de mogelijkheden die het Europees Verdrag betreffende de overdracht van
strafvervolging (Verdrag van 15 mei 1972, Trb. 1973, 84; op 19-7-1985 in werking getreden voor Nederland,
Trb. 1985, 65) biedt (art. 2 Verdrag j° art. 4a Sr); toepassing van het Verdrag eist ’dubbele strafbaarheid’:
strafvervolging door de aangezochte staat kan slechts dan worden vervolgd, indien het feit waarvoor strafvervolging
is verzocht, een strafbaar feit zou hebben opgeleverd, ware het op het grondgebied van die staat begaan; art.
7 lid 2 Verdrag bepaalt dat indien een feit is gepleegd tegen een persoon die door de verzoekende staat met
een openbaar ambt is bekleed, het in de aangezochte staat beschouwd wordt te zijn gepleegd tegen een persoon
die daar tot de openbare dienst behoort.

61 De artt. 539a-539w Sv regelen de strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank.
62 Vgl. HR 13-10-1992, NJ 93 145, m.n. Th.W. van Veen.
63 Vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 1 op art. 180 Sr.
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Van de uitoefening van de bediening wordt, zoals betoogd in paragraaf 12.3.2.3, gesproken als
de werkzaamheden van de betrokken ambtenaren de feitelijke uitoefening van de wettelijke
taken van een openbaar lichaam of een openbare instelling betreffen. Bescherming tegen
belediging door art. 267 sub 2° Sr vindt alleen dan plaats indien niet alleen deze taken behoren
tot die van de ambtenaar, maar deze ook op rechtmatige wijze worden verricht. De ambtenaar
oefent zijn bediening niet uit, indien hij taken verricht die buiten de kring van zijn wettelijke
werkzaamheden liggen.64 Evenmin oefent hij zijn bediening uit als de wijze waarop hij zich
van zijn wettelijke taken kwijt, strijdt met de rechtmatigheid.65 Een door een agent
uitgeschreven politietransactie66 is een handeling die als liggend binnen de rechtmatige
uitoefening van de bediening kan worden beschouwd. Belediging van de agent gedurende of
ter zake van die taak valt onder het regime van art. 267 sub 2° Sr. Gaat het verbaliseren gepaard
met overschrijding van de proportionaliteit (bijvoorbeeld met het op ruwe wijze beetpakken
van de verdachte of de betrokkene), dan laat zich voorstellen dat de uitoefening het rechtmatige
karakter mist. De aangedane belediging valt dan slechts onder het gronddelict.

Art. 267 sub 2° Sr wordt veelal toegepast in verband met belediging van opsporingsambtenaren.
De rechtmatige uitoefening van hun bediening wordt niet alleen afgeleid uit hun bevoegdheden,
gebaseerd op het WvSv, maar ook uit art. 2 (j° art. 13) Politiewet 1993, waarin aan de politie
’in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsre-
gelen’ de zorg wordt opgedragen ’voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en
het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven’.67 Deze bevoegdheden vinden hun
begrenzing in wat de rechtsorde als te beschermen belangen aanmerkt, aldus Suyver.68 Dit
betekent dat onder ’uitoefening van de bediening’ niet slechts controle- en opsporingstaken
vallen, maar ook taken die de politie verricht in verband met de hulpverlening. Hieronder wordt
dan verstaan’serviceverlening, bemiddeling (...) bij het trachten op te lossen van kleine
conflicten, het verlenen van eerste hulp’etc.69 Belediging gedurende of ter zake van uitoefening
van deze bevoegdheden valt derhalve onder de bepaling van art. 267 sub 2° Sr.
Ook daadwerkelijke handhaving van de openbare orde behoort tot de rechtmatige uitoefening
van de bediening. Zo handelt de politie bij redelijkerwijze te verwachten ordeverstoringen, bij-
voorbeeld bij grote ontruimingszaken, in de rechtmatige uitoefening van de bediening, indien

64 Van Veen stelt in zijn annotatie onder (het later te noemen) HR 17-11-1992, NJ 93 275, terecht dat de term
rechtmatig gemist kan worden in het onderhavige bestanddeel. In de uitoefening van de bediening leest hij
de rechtmatigheid.’Een niet rechtmatige uitoefening van een bediening betekent in feite dat er geen sprake
is van een uitoefening van de bediening omdat de grenzen van de bevoegdheid worden overschreden’, aldus
Van Veen.

65 Vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 5 op art. 180 Sr.
66 Vgl. art. 74c Sr of art. 3 lid 1 WAHW.
67 Vgl. HR 24-10-1961, NJ 62 86, m.n. B. Röling. In de Politiewet 1993 staan meer bepalingen, waaraan de

politie bevoegdheden kan ontlenen; bij wijze van voorbeeld noem ik art. 8 lid 3: de veiligheidsfouillering
en de op de art. 9 Politiewet gebaseerde Ambtsinstructie (vgl. hierover: J.J.H. Suyver, Politie in de rechtsorde;
2e dr., Zwolle, 1994, p. 76. Zie uitgebreid over de bevoegdheden: Elzinga et al., o.c., p. 14 e.v.).

68 Suyver, o.c., p. 2.
69 Suyver, o.c., p. 84.
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het optreden is gegrond op een bevel van de burgemeester. Dergelijke bevelen berusten op
bepalingen uit de Politiewet,70 of op bijvoorbeeld art. 172 Gem. wet.71

Een andere vraag is of bij een bevel dat onbevoegd is gegeven, bijvoorbeeld op grond van
een onjuiste toepassing van art. 172 Gem. Wet of op grond van een onverbindend gebleken
APV, van de uitvoerende ambtenaar gezegd kan worden dat hij rechtmatig handelt. Aangenomen
mag worden dat deze omstandigheid de rechtmatigheid van het handelen opheft, ook al is de
ambtenaar te goeder trouw.72 Zo werd in Rb Roermond 16-10-1974, NJ 75 209, overwogen
dat de verwijdering van de woonwagens op een onverbindend verklaarde APV berustte. Van
belediging van een agent, belast met de verwijdering, door hem onder meer toe te voegen: ’het
Hitler-regime is terug!’, en ’de SS komt!’, werd vrijgesproken voorzover het de rechtmatige
uitoefening van de bediening betrof.73

Niet vereist is dat de belediging plaatsvindt tijdens of ter zake van het uitoefenen van
specifieke bevoegdheden.74 Ook de uitoefening van algemene bevoegdheden, bijvoorbeeld de
uitvoering van de surveillance, is een rechtmatige uitoefening van de bediening. In HR 13-6-
1932, NJ 32, p. 1270, was het van surveillerende agenten zeggen dat zij ’schoften, ploerten,
apen, kwajongens’ zijn, een belediging van ambtenaren gedurende de rechtmatige uitoefening
van hun bediening.

Bijzondere eisen worden niet gesteld aan het telasteleggen van het bestanddeel gedurende of
ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Beide alternatieven kunnen naast
kwalificatieve tevens feitelijke betekenis hebben. De rechtmatigheid van de bediening behoeft
in de telastelegging niet nader te worden gespecificeerd. Ter zitting dient evenwel vast komen
te staan dat de ambtenaar als zodanig is beledigd. Daarbij worden geen hoge eisen aan het
bewijs gesteld. In HR 17-11-1992, NJ 93 275, m.n. Th.W. van Veen was de vaststelling ter
terechtzitting dat het slachtoffer een ambtenaar van de gemeentepolitie was, voldoende om de

70 Vgl. HR 21-1-1983, NJ 83 252; een dergelijk bevel is geen bevoegd gegeven bevel indien de grenzen der
proportionaliteit zijn overschreden, waardoor de uitvoerder van het bevel derhalve niet meer in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening handelt.

71 Deze bepaling geeft burgemeesters de bevoegdheid, in geval van ’verstoring van de openbare orde of bij
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan’ de bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde
nodig acht. Zie hierover verder H.Ph.J.A.M. Hennekens, Handhaving van de openbare orde; taken en bevoegdheden
van de burgemeester, ’s-Gravenhage, 1990, p. 97-98; vgl. HR 26-10-1993, nr. 95.126 (ongepubl.): belediging
door feitelijkheden van een agent gedurende de rechtmatige uitoefening: verdachte spuwde de agent terwijl
hij supporters begeleidde van het politiebureau naar het station. Ook hier dienen de grenzen van de evenredigheid
in acht te worden genomen; vgl. HR 7-2-1984, NJ 84 740, m.n. A.L. Melai; HR 11-11-1990, NJ 91 423,
m.n. Th.W. van Veen.

72 Vgl. Van Rest, o.c., p. 128.
73 Vgl. HR 4-5-1925, NJ 25, p. 549: de voorzitter van de gemeenteraad heeft geen bevoegdheid tot verwijdering

van een raadslid; een bevel tot verwijdering aan de agenten berustte derhalve op een onbevoegd gegeven
bevel, zodat de ambtenaren die dit opvolgden niet in de rechtmatige uitoefening hunner bediening waren.

74 Met betrekking tot de toetsing van de vraag naar de rechtmatigheid in de sfeer van de pro-actieve-op-
sporingsbevoegdheden kan gewezen worden op HR 29-6-1925, NJ 25, p. 810. In deze zaak vond de belediging
plaats, terwijl de agent post had gevat voor een perceel waarin regelmatig berovingen plaatsvonden, ter voorkoming
van nieuwe berovingen; verdachte voegde hem de woorden toe: ’smerige boer’ en ’snotneus’. In het cassatiemiddel
werd geklaagd over het feit dat de agent niet in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening was, nu elke
opdracht tot het postvatten ontbrak. De Hoge Raad verwierp het middel. Hij overwoog dat een last om post
te vatten op de wijze zoals gedaan, niet vereist is; de agent handelde op grond van zijn algemene opsporings-
en controlebevoegdheden en derhalve in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
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rechtmatigheid van zijn functioneren ten tijde van de belediging aan te nemen. In HR 2-11-1993,
NJ 94 197, m.n. Th.W. van Veen kon het telastegelegde rechtmatige handelen ’hoofdagent en
agentvan de gemeentepolitie van Purmerend’ niet worden bewezen.75

Soms leidt een wel telastegelegde nadere omschrijving van de rechtmatige uitoefening van
de bediening tot problemen. Dat was bijvoorbeeld het geval in HR 5-10-1982, NJ 83 271. In
deze zaak werd door het Hof Leeuwarden geen belediging van een agent gedurende of ter zake
van de uitoefening zijner bediening aangenomen. De telastelegging in deze zaak luidde (voor-
zover hier van belang) dat de verdachte ’in de gemeente Zuidhorn (...) opzettelijk de wacht-
meester der rijkspolitie (...) X, die in uniform gekleed per fiets van zijn woning naar het groeps-
bureau der rijkspolitie aldaar reed, enalzo in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening
verkeerde, in zijn tegenwoordigheid mondeling (...) heeft beledigd, door aldaar (...) die
politieambtenaar toe te voegen: ’vieze rooie, grote klootzak, doe grode mongool, vieze schurk,
viezerik’ (...)’ (curs.: FJ).

Het Hof Leeuwarden achtte niet bewezen dat de agent in de rechtmatige uitoefening van
zijn bediening verkeerde en sprak daarvan partieel vrij. Het Hof overwoog dat

’Nu de aan verdachte verweten eenvoudige belediging van X (...) door de steller van de telas-
telegging, met het bezigen van de woorden ’en alzo’, is beperkt tot het aan die geciteerde
woorden voorafgaande moment, dat X in uniform gekleed per fiets op weg was naar zijn werk
en dat enkele feit op zichzelf niet medebrengt dat X daardoor verkeerde in de (rechtmatige)
uitoefening van zijn bediening, het Hof voor wat betreft [dit] deel van de telastelegging met
name niet bewezen acht de zinsnede "en alzo in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening
verkeerde"’.

De bewezenverklaring werd vervolgens door het Hof gekwalificeerd als het gronddelict van
eenvoudige belediging ex art. 266 Sr. De Hoge Raad overwoog in zijn arrest dat

’Blijkens zijn overweging het Hof het woord "alzo" (...) in de betekenis van "dus" heeft gelezen
en de verdachte vrijgesproken [heeft] van de zinsnede ’en alzo in de rechtmatige uitoefening
van zijn bediening verkeerde’, omdat de omstandigheid dat een wachtmeester (...) in uniform
gekleed per fiets op weg is van zijn woning naar het (...) bureau van politie te Zuidhorn nog
niet behoeft mee te brengen dat deze daardoor verkeert in de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening’.

De Hoge Raad vervolgde:

’Deze uitleg van de telastelegging moet als met de bewoordingen daarvan niet onverenigbaar
in cassatie worden eerbiedigd en het Hof heeft bij de vrijspraak van de genoemde zinsnede
geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting’,

waarmee de (zuivere) vrijspraak in stand bleef.

75 Vgl. bijvoorbeeld HR 17-11-1941, NJ 42 311.
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12.4 Ambtshalve vervolging: processuele aspecten

Bij de belediging die wordt aangedaan aan de overheidscollectiviteit genoemd in art. 267 sub
1˚ Sr en aan een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, is een klacht van
het slachtoffer niet vereist.’Belediging (...) wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen
wie het misdrijf is gepleegd, behalve in de gevallen voorzien in art. 267, aanhef en onder 1˚
en 2˚’, aldus art. 269 Sr.76 De ratio van de ambtshalve vervolgbaarheid van de pleger van -
strafbare belediging van de in de art. 267 sub 1˚ en sub 2˚ Sr genoemde categorieën slachtoffers
is gelegen in de omstandigheid dat de belangen van een behoorlijk functioneren van de overheid
en haar organen zwaarder wegen dan de (persoonlijke) belangen van degene tegen wie de
belediging is gepleegd om geen vervolging te entameren. De afweging tussen het wel of niet
vervolgen wegens belediging van de overheid en haar ambtenaren wordt overgelaten aan degene
die bij de vervolging belang heeft: de overheid. In concreto maakt het Openbaar Ministerie die
afweging. Anders dan in het geval van belediging van een ambteloze burger is een aangifte
en een verzoek om vervolging van het beledigde overheidsorgaan of een beledigde ambtenaar
niet vereist.

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is gesteld dat art. 267 Sr ten opzichte van de
artt. 261-266 Sr materieelrechtelijk een gekwalificeerde specialis is. Processueel kan deze
bepaling slechts dan ten nadele van de verdachte kan werken, indien een daar vermelde
omstandigheid is telastegelegd. Het opportuniteitsbeginsel laat het OM de vrijheid om de
vervolging alleen toe te spitsen op het gronddelict, ook al is het slachtoffer van de belediging
de overheid of de ambtenaar.

De vraag is of in dat geval een klacht als vervolgingsvoorwaarde vereist is. Is deze niet
of niet rechtsgeldig ingediend dan kan het OM het vervolgingsrecht verliezen. Is de vervolging
aangevangen dan kan de toepassing van art. 312 Sv, het mondeling aanvullen der telastelegging
met een der omstandigheden genoemd in art. 267 sub 1° of 2° Sr, soelaas bieden.

Een dergelijke situatie deed zich voor in Hof ’s-Hertogenbosch 14-2-1955, NJ 55 425. Aan
de verdachte was telastegelegd dat hij aan een hoofdagent van politie de woorden ’valse ploert,
vuile bastaard, je vader kroop op een zeug, heel de politie kruipt op een zeug, je bent een smeer-
lap, heel de politie zijn smeerlappen!’ had toegevoegd. Deze telastelegging was toegespitst op
het gronddelict eenvoudige belediging. Ter zitting kwam vast te staan dat de verklaring van
inspecteur Van V. niet door de klachtgerechtigde (mede) was ondertekend. Dat had tot de niet-
ontvankelijk van het OM kunnen leiden.77 Deze einduitspraak werd voorkomen doordat de

76 Zie over klachtdelicten: E.P. von Brucken Fock, De gerechtigden tot het indienen of intrekken van een klacht;
in: Naar eer en geweten (Ch.J. Enschede et al., red.), Arnhem, 1987, p. 81 e.v.; A.J.A. van Dorst, Vervolgingsbelet-
selen, Zwolle, 1989, p. 66 e.v.; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 576.

77 Het derde lid van art. 164 Sv, dat de nietigheid van de ingediende klacht voorschreef in geval van niet-nakoming
van de bij indiening van de klacht vereiste vormen, is met de Wet van 14 september 1995, S. 441 (Wet
Vormverzuimen) geschrapt. De niet-ontvankelijkheid kan nu worden uitgesproken, waarmee recente jurisprudentie
is gecodificeerd (vgl. E.F. Stamhuis, Vormvoorschriften; een overzicht van rechtspraak, Arnhem, 1995, p.
249). Het gevolg van de nietigheid kan uitblijven als niet getwijfeld kan worden aan het feit dat het slachtoffer
een klacht had willen indienen én het vormverzuim geheel te wijten is aan de functionarissen genoemd in
art. 165 Sv (vgl. HR 14-10-1997, NJB 1997, p. 1902). Slechts als over het bestaan van die omstandigheden
door de rechter niets is vastgesteld, volgt de niet-ontvankelijkheid van het OM ter zake van eenvoudige belediging
(vgl. HR 18-2-1992, NJ 92 545). In HR 2-11-1993, NJ 94 197, m.n. Th.W. van Veen, werd overwogen dat
het opmaken van een proces-verbaal niet als klacht in de zin van art. 269 Sr j° art. 164 Sv kan worden beschouwd.
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P.-G. alsnog de telastelegging ingevolge de artt. 312 j° 415 Sv met het bestanddeel gedurende
of ter zake de rechtmatige uitoefening van zijn bediening aanvulde. Deze aanvulling werd door
het Hof toelaatbaar geacht. Ter zitting bleek namelijk dat het slachtoffer inderdaad als zodanig
werkzaam was ten tijde van de belediging.

Men kan zich afvragen of een dergelijke zaak thans nog op deze wijze gered zou moeten
worden. Uit het eerder genoemde HR 2-11-1993, NJ 94 197, m.n. Th.W. van Veen, kan men
de conclusie trekken dat de Hoge Raad niet (meer) de lijn volgt die het Hof ’s-Hertogenbosch
in zijn hierboven weergegeven arrest trok. De Hoge Raad achtte in deze zaak het cassatiemiddel,
dat klaagde over gebreken bij de indiening van de klacht, gegrond. Toch kon het vormverzuim
in dit geval niet tot cassatie leiden. Ons hoogste rechtscollege overwoog dat het Hof door het
bezigen van het proces-verbaal als bewijsmiddel had kunnen vaststellen dat de agenten in de
rechtmatige uitoefening van hun bediening waren toen zij door de verdachte waren beledigd.
Dit door de politie opgemaakte proces-verbaal hield in dat de verdachte op verdenking van
belediging van een buschauffeur ter voorgeleiding was aangehouden en dat onderweg naar het
bureau de verdachte aan de politiebeambten beledigende uitlatingen had toegevoegd. De Hoge
Raad overwoog:

’Hierin ligt [tevens] ’s Hofs vaststelling besloten dat de (...) telastegelegde belediging plaat-
svond in een geval als voorzien in art. 267, aanhef en onder 2°, Sr’.

De vervolging eiste in dit geval geen klacht. Het Hof had de OvJ terecht ontvankelijk verklaard.
Deze rechtspraak waarin bij gebreke van de vereiste klacht het OM toch ontvankelijk is, stoelt
op oudere jurisprudentie. In HR 21-6-1977, NJ 78 469, m.n. G. Mulder, was sprake van een
telastelegging, toegespitst op art. 245 (oud) Sr. Dit was een klachtdelict. Ter zitting kwam vast
te staan dat zich tevens ’het geval van art. 249 (oud) Sr’ had voorgedaan.78 In dat geval was
de pleger van het delict van art. 245 Sr ambtshalve te vervolgen. Hoewel niet bleek dat ter zake
van het telastegelegde delict een klacht was ingediend, overwoog het Hof (impliciet) dat het
OM ontvankelijk was in zijn vervolging. De Hoge Raad verwierp het beroep peeksgewijs.
Hieruit valt af te leiden dat het OM in dergelijke gevallen niet gehouden is het ambtshalve
vervolgbare delict telaste te leggen van, doch kan volstaan met het telasteleggen van het

Vgl. ook HR 11-1-1994, NJ 94 278: ’s Hofs oordeel dat een uitdrukkelijk verzoek in de gedane klacht/aangifte
besloten ligt, en daartoe overwegend dat het van algemene bekendheid is dat het doen van klacht/aangifte
een verzoek tot vervolging inhoudt, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De hieruit voortvloeiende
nietigheid kan gerelativeerd worden als ter zitting vast komt te staan dat klager ten tijde van de klacht de
bedoeling had om een vervolging te doen instellen. Het Hof had hieromtrent niets vastgesteld. Zonder de
klacht is een algemeen oriënterend politieonderzoek wel toegestaan, gerichte opsporingshandelingen met betrekking
tot het klachtdelict echter niet (zie: HR 3-5-1977, NJ 78 392, m.n. G. Mulder; conclusie OM voorafgaande
aan HR 7-1-1997, NJ 97 474; vgl. ook J.L. van der Broek, Opsporing van klachtdelicten, in: Tijdschrift voor
de Politie 1990, p. 452); B.C. Swier, Het klachtdelict belicht, in: NJB 1998, p. 168. Niet uitgesloten lijkt
echter dat gerichte opsporingshandelingen (bijvoorbeeld de inbeslagneming van pamfletten met een beledigende
inhoud) achteraf gelegitimeerd worden door een alsnog, binnen de termijn van art. 66 lid 1 Sr, ingediende
klacht (vgl. conclusie OM voorafgaande HR 19-9-1988, NJ 89 146).

78 Art. 245 lid 2 (oud) Sr kent een soortgelijke redactie als art. 269 Sr: ’vervolging heeft, buiten de gevallen
van de artikelen 248 en 249, niet plaats dan op klacht’.
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klachtdelict. Vereist is wel dat ter zitting vast komt te staan dat het ambtshalve vervolgbare
delict ook is gepleegd.79

Deze rechtspraak is goed te begrijpen.80 Om ambtshalve te kunnen vervolgen, behoeft
uit de telastelegging immers niet te blijken dat de gevallen, voorzien in artikel 267, aanhef,
en onder 1° en 2° (art. 269 Sr), zich voordoen. De werkelijk gebeurde feiten geven bij de
rechterlijke beoordeling van de ontvankelijkheidsvraag de doorslag. Zo was dat al onder vigeur
van het oude WvSv. Deze jurisprudentiële leer werd in het WvSv van 1926 gehandhaafd door
in art. 348 Sv (en in art. 350 Sv) te gebieden dat de rechter beraadslaagt en beslist naar aanlei-
ding van het onderzoek op de terechtzitting.81

Als een rechtsgeldig ingediende klacht ontbreekt, kan veroordeling wegens het gronddelict
volgen, zo lang maar ter zitting blijkt - of zoals in HR 2-11-1993, NJ 94 197 het geval was,
dit door het bezigen van het bewijsmiddel vast te stellen was - dat het geval van art. 267 sub
2° Sr zich voordoet. De grondslagleer verhindert naar mijn mening niet dat de rechter bij de
vraag naar het vervolgingsrecht van het OM de relatie tussen het telastegelegde en het feitelijk
gepleegde delict in zijn oordeel betrekt. Als het geval van art. 267 (sub 2°) zich voordoet, kan
het OM volstaan met het telasteleggen van het gronddelict, ook al is er geen klacht ingediend.

Voor de kwalificatievraag blijft uiteraard het telastegelegde doorslaggevend. Een zwaardere
kwalificatie (en strafoplegging) dan de telastelegging toestaat zou wel met de grondslagleer
strijden.82

Het spiegelbeeld van deze situatie is die, waarin de strafverzwarende omstandigheid wel
telastegelegd, maar deze niet te bewijzen is. Het geval van art. 267 sub 1° of 2° Sr doet zich
dan niet voor. De afwezigheid van een klacht doet in dit geval, anders dan in de eerstgenoemde
situatie, de zaak wel stranden. Zo was in het eerder geciteerde Zuidhorn-arrest de strafverzwa-
rende omstandigheid niet te bewijzen. Daarom werd van de telastegelegde strafverzwarende
omstandigheden partieel vrijgesproken. Het Hof kon de bewezenverklaring van het overige
kwalificeren als overtreding van het gronddelict van art. 266 Sr. In afwijking van de volgorde
van de artt. 348 en 350 Sv overwoog het Hof dat het als eenvoudige belediging gekwalificeerde
alleen vervolgd kon worden op klacht van hem tegen wie het delict is begaan. Van een op
rechtmatige wijze ingediende klacht was echter niet gebleken. Het Hof verklaarde de P.-G. niet-
ontvankelijk in zijn vervolging.

79 Vgl. ook HR 15-12-1987, NJ 88 810, m.n. Th.W. van Veen; HR 2-10-1990, NJ 91 124, m.n. A.C. ’t Hart;
HR 31-3-1998, NJB 1998, p. 791.

80 Zie over het aangehaalde arrest: P.G. Wiewel, Verlaat de Hoge Raad de grondslag(leer), in: NJB 1994, p.
715-716. Mijns inziens benadert Wiewel de onderhavige problematiek ten onrechte vanuit het leerstuk van
de generalis-specialisverhouding. Ook lijkt het mij toe dat zij met de grondslagleer weinig te maken heeft.
Aangenomen wordt echter dat ten aanzien van de vragen van art. 348 Sv, waaronder die naar de
ontvankelijkheid van het OM, de bepaling van art. 55 lid 2 Sr geen enkele rol speelt. Art. 55 lid 2 Sr komt
pas bij de kwalificatievraag aan de orde; het feitsbegrip van die bepaling ziet op het bewezen verklaarde feit;
vgl. De Jong, De macht ..., o.c., p. 47.

81 Vgl. De Jong, De macht ..., o.c., p. 4-5; zie ook p. 56.
82 Niet onaannemelijk is dat in HR 2-11-1993, NJ 94 197, het weglaten van het bestanddeel ’in de rechtmatige

uitoefening van de bediening’ door een misslag uit het ad 2 telastegelegde is weggevallen. Het ad 1 telastegelegde
luidde: ’dat verdachte (...) opzettelijk gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefeninghunner/zijner
bediening (...) inhun/diens tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd ...’. De door mij gecursiveerde
woorden wijzen erop dat de steller van de telastelegging hiermee ook zag op de eenvoudige belediging van
de twee agenten die de verdachte aanhielden.
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Een soortgelijke zaak was HR 13-10-1992, NJ 93 145. Telaste was gelegd dat ’verdachte
opzettelijk de eer of goede naam had aangerand van K., hoofdagent van politie en als zodanig
deel uitmakende van het openbaar gezag ...’. De Hoge Raad overwoog ambtshalve dat de
belediging van een individuele agent niet als belediging van het gezag in de zin van art. 267
sub 1° Sr kon worden beschouwd. Het Hof had daarom ten onrechte het bewezenverklaarde
gekwalificeerd als smaad, gepleegd tegen het openbaar gezag. Een partiële vrijspraak van het
telastegelegde (belediging van het) openbaar gezag en kwalificatie van het overige als
overtreding van het gronddelict van art. 261 Sr was hier echter niet mogelijk. Nu niet was
vastgesteld dat de agent ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening was
beledigd, vernietigde de Hoge Raad ’s Hofs arrest in zijn geheel. Art. 269 Sr eist immers een
rechtsgeldig ingediende klacht. De feitenrechter behoorde naar de vraag of aan dat vereiste was
voldaan een onderzoek in te stellen. Met het oog daarop wees de Hoge Raad de zaak terug.
Nu in het Zuidhorn-arrest het telastegelegde geval van art. 267 sub 2˚ Sr niet bewezen kon
worden en in HR 13-10-1992, NJ 93 145 niet kon worden vastgesteld dat zo’n geval zich had
voorgedaan, was in beide zaken de klacht een (absolute) vervolgingsvoorwaarde.

Deze zaken verschillen van HR 2-11-1993, NJ 94 197. Zoals betoogd, werd de grondslag
der telastelegging in deze zaak juist niet verlaten. In deze zaak kon ter zitting vastgesteld worden
dat het geval van art. 267 sub 2˚ Sr zich wel voor had gedaan. Het niet telasteleggen van die
strafverzwarende omstandigheid leidde in deze zaak niet tot de gevolgtrekking dat een klacht
was vereist.

12.5 Artikel 267 sub 3° Sr: de belediging van het hoofd of lid van de regering van een
bevriende staat

12.5.1 Inleiding

De belediging van een vreemd staatshoofd en van een vreemd regeringslid is een
strafverzwarende omstandigheid ten opzichte van de smaad, laster en eenvoudige belediging.
Deze bepaling is sinds de Wet van 25 maart 1978, S. 155 opgenomen in art. 267 Sr. Anders
dan de belediging van de overheid en haar ambtenaren, is deze belediging niet ambtshalve
vervolgbaar. Een klacht is vereist. De regeling van het klachtvereiste is een andere dan die van
art. 269 Sr j˚ art. 164 Sv. Zij is in art. 166a Sv uitgewerkt.

Alvorens deze regeling in paragraaf 12.5.5 wordt besproken, komt de wetsgeschiedenis
en de ratio legis van art. 267 sub 3° Sr aan de orde (paragraaf 12.5.2). In paragraaf 12.5.3
komen enkele vragen rond de samenloop met art. 118 lid 1 Sr ter sprake. De status van het
’bevriende’staatshoofd of regeringslid wordt in paragraaf 12.5.4 besproken.

12.5.2 Wetsgeschiedenis en ratio legis van art. 267 sub 3° Sr

Bij de totstandkoming van het huidige WvSr in 1881 stonden de voorlopers van art. 267 sub
3° Sr nog als afzonderlijke strafbaarstellingen in Titel III Sr. Hierin waren de misdrijven tegen
hoofden van bevriende staten en andere internationaal beschermde personen ondergebracht. Art.
117 (oud) Sr beschermde’een regeerend vorst of ander hoofd van een bevrienden staat’tegen
opzettelijke belediging. Art. 118 (oud) Sr stelde de opzettelijke belediging aangedaan aan een
’vertegenwoordiger van een buitenlandsche mogendheid bij de Nederlandsche regeering’
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strafbaar. De plaats van deze - ambtshalve vervolgbare - bepalingen in een aparte Titel III,
Tweede Boek WvSr werd door de regering gerechtvaardigd door het verschil in het te be-
schermen rechtsbelang. De delicten van deze Titel beschermden primair het Nederlandse staa-
tsbelang.83 Hoewel hierover niet direct algehele overeenstemming heerste, werd door beide
Kamers de plaatsing in deze Titel aanvaard.84

De regering stelde in de MvT op de oude artt. 117 (oud) en 118 (oud) Sr dat het begrip
belediging in beide bepalingen ’verklaard moet worden uit Titel XVI Sr’. Het bestanddeel is
hier gebezigd als nomen generis; de vormen van smaad, laster, eenvoudige belediging en de
lasterlijke aanklacht zijn hieronder begrepen.’Om alzoo wegens deze beleediging strafbaar te
zijn moet op zijn minst aan de vereischten van art. 266 Sr voldaan wezen’, aldus de regering.85

Twee uitspraken illustreren deze uitleg. In HR 5-11-1968, NJ 69 78, m.n. W. Prins, werd
door de Hoge Raad overwogen dat de woorden ’de president van Amerika is een oorlogsmisda-
diger volgens het recht van Neurenberg en Tokyo’, een beledigend karakter in de betekenis
van art. 266 Sr hadden. Doordat zij een ernstige beschuldiging bevatten, waren zij bij uitstek
geschikt om te beledigen, aldus ons hoogste rechtscollege. In HR 7-11-1967, NJ 68 44, m.n.
D. van Eck, werd naar aanleiding van het ingediende cassatiemiddel overwogen, dat ’strafbaar-
heid [ex art. 117 (oud) Sr] niet vereist dat het feit de diplomatieke betrekkingen van het
koninkrijk met andere staten daadwerkelijk in gevaar brengt’.86 De belediging was op zichzelf
voldoende voor strafbaarheid.

De belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden werd door de Wet van 23 maart
1978, S. 155 gesplitst in twee delicten. In het nieuw geredigeerde art. 118 Sr werd het beledigen
van vreemde, bevriende staatshoofden en regeringsleden,’in de uitoefening van hun ambt in
Nederland verblijvende’, verboden. Art. 267 sub 3° Sr stelde strafbaar de smaad en de
eenvoudige belediging van een hoofd of lid van de regering van een bevriende staat als zodanig.
Uit de omschrijving van art. 118 Sr volgde dat art. 267 sub 3˚ zag op de functionarissen die
elders of hier niet ambtshalve zouden verblijven. Belediging van deze categorie van personen
werd minder strafwaardig geacht. Dat blijkt uit het verschil in strafbedreiging.

83 Smidt II, o.c., p. 48; voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de artt. 117 en 118 (oud) Sr:
Groenendijk, o.c., p.2 e.v.; vgl. ook J.D. van der Meulen, De belediging van hoofden van bevriende staten
(preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 4), Deventer, 1970.

84 Zo had de Commissie van Rapporteurs de beledigingsbepalingen van Titel III bij voorkeur ondergebracht
willen zien bij de bepalingen van Titel II, de bescherming van het eigen staatshoofd. Ook meende de Commissie
dat de rechtsgronden van bijzondere bescherming van het vreemde staatshoofd slechts ’internationale verplichtingen
of internationale wellevendheid’ kunnen zijn. Die bescherming ook te verleenen tegen vorsten van natien,
die door wetten of tractaten niet ook onzen Souverein als zoodanig beschermen, ware een miskenning van
den regtsgrond der bijzondere strafwaardigheid’ (Smidt II, o.c., p. 48). Bij de herziening van de strafbare
belediging in de zeventiger jaren wees de regering op de volkenrechtelijk aanvaarde en in verdragen vastgelegde
verplichtingen om het diplomatieke en consulaire verkeer te beschermen tegen zowel fysieke als niet-fysieke
agressieve gedragingen (Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 7-19).

85 Smidt II, o.c., p. 38; opgemerkt zij dat de belediging als bedoeld in art. 118 (oud) Sr drastisch wordt ingeperkt
door het vereiste dat de belediging de persoon ’in zijn hoedanigheid’ van vertegenwoordiger moet betreffen.
Het huidige art. 118 lid 2 Sr heeft een soortgelijke inhoud.

86 Vgl. eerder al HR 24-5-1937, NJ 38 848; in dit licht bezien is de opvatting van de regering dat een uitlating
die de internationale betrekkingen bedreigt, beledigend is, opmerkelijk (vgl. Tweede Kamer 1975-76, 11 249,
MvA, nrs. 6-8, p. 18).
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De strafbaarstelling van belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden is, zoals
reeds eerder door de regering was gesteld,87 gegrond op de volkenrechtelijk aanvaarde en in
verdragen vastgelegde verplichting om het diplomatieke en consulaire verkeer te beschermen
tegen niet-fysieke aanrandingen.88 Deze Verdragen staan aan een onderscheid tussen hier wel
en niet ambtshalve verblijvende personen niet in de weg.

De ratio van het (nieuwe) art. 267 sub 3° Sr was volgens de regering te voorkomen dat
de ’nationale gevoelens van een [ander] volk (...) worden gekrenkt’.89 Ook, zo bleek uit de
MvA, beschouwde men bescherming van eens anders belang tevens als eigen belang. De
strafbaarstelling versterkt het gewenste vertrouwen door andere staten in de eigen staat. In 1894
formuleerde Bles dit als volgt:’de modder hier te lande naar vreemde staatshoofden geworpen,
zou ook onvermijdelijk onze Kroon bespatten’.90 De ratio legis van art. 267 sub 3° Sr kan zo
gezien geformuleerd worden als het beschermen der internationale betrekkingen.
Art. 267 sub 3˚ Sr heeft alleen betrekking op de ’voorgaande artikelen’. Dat betekent dat het
delict lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) niet onder de strafverhoging valt. Een andere

87 Zie hoofdstuk 4.3. De Code Pénal kende geen strafbaarstelling van belediging van vreemde staatshoofden.
Eerst bij Wet van 28 september 1816, S. 51, werd zij verboden. Ook toen werd in het handhaven van de
goede betrekkingen tussen de staten een beschermwaardig rechtsbelang gezien (vgl. Janssens, Ik zal jelui
..., o.c., p. 73-74).

88 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 7-19. Tijdens de parlementaire behandeling van de in 1978
vastgestelde wetswijziging inzake strafbare belediging, werd door een deel van de Tweede Kamer sterk getwijfeld
aan de strafwaardigheid van de belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden. Vervolging van
dergelijke beledigingen zou in die optiek heel wel via de algemene bepalingen plaats kunnen vinden, zo oordeelde
een deel van de Kamer (Tweede Kamer 1971-72, 11 249, Voorlopig Verslag, nr. 5, p. 3-8). De regering deelde
die visie niet. Zij stelde in de MvA dat het volkenrecht Nederland verplicht tot het opnemen van een bepaling
als (het huidige) art. 118 lid 1 Sr: ’de bijzondere strafrechtelijke bescherming tegen belediging van hoofden
en regeringsleden van bevriende staten die hier te lande ambtshalve verblijven (...) kan worden gezien als
de uitdrukking van een volkenrechtelijke verplichting, die tot doel heeft de onbelemmerde uitoefening hunner
functies te verzekeren’. Hierbij verwees de regering naar het bij het rapport van de Commissie Langemeijer
gevoegde verslag van de Adviescommissie inzake Volkenrechtelijke vraagstukken. De Adviescommissie wees
op een ’functionele noodzakelijkheid’ om de in het huidige art. 118 lid 1 Sr genoemde personen aan zo min
mogelijk pressie bloot te stellen bij hun ook op vreemd territoir voortgaande taakvervulling. De algemene
beledigingsbepalingen zouden volgens de Adviescommissie hiertoe onvoldoende zijn (Rapport Werkgroep
art. 117 Sr, o.c., p. 5). De regering noemde in dit kader art. 29 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
(Trb. 1962, nrs. 101 en 159), dat bepaalt dat de ontvangende staat alle geëigende maatregelen treft om te
verhinderen dat de persoon, vrijheid of waardigheid van de diplomatieke ambtenaar in gevaar wordt gebracht.
Ook verwezen werd naar art. 40 van het Weens verdrag inzake consulaire betrekkingen, dat de deelnemende
staten opdraagt ’the consulair officers shall treat with due respect and shall take all appropriate steps to protect
any attack on their person, freedom and dignity’. Voorzover Nederland nog geen partij is bij deze verdragen,
zo stelde de regering, kan dergelijke bescherming worden gezien als een ’deel van het algemeen volkenrecht’,
waarbij ook werd gedoeld op het ambtshalve functioneren van de bedoelde personen in het ontvangende land
(Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 9); vgl. ook Groenendijk, o.c., p. 9-14; Van der Meulen,
o.c., p. 27 e.v.; vgl. ook N.D. Jörg, De belediging van het hoofd van een bevriende staat, in: DD 1(1971),
p. 573.

89 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 3-10; idem, MvA, nr. 6-8, p. 7; vgl. hierover tevens Van
Bemmelen, Belediging en de vrijheid van meningsuiting ..., o.c., p. 439; Van Veen, Smaad en belediging
in het rapport van de Werkgroep art. 117, o.c., p. 21; Groenendijk (o.c., p. 6) ziet de ratio van art. 267 sub
3° (en van art. 118 Sr) mede gelegen in de bescherming van de openbare orde.

90 A.E. Bles, Iets over het volkenrecht en het Wetboek van Strafrecht, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1894, p.
248.
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consequentie is dat een lasterlijke aanklacht begaan tegen vreemde staatshoofden die hier niet
ambtshalve verblijven, alleen op klacht vervolgbaar is. Onzeker is of de wetgever deze
consequentie heeft gewild. In de praktijk zal de lasterlijke aanklacht tegen vreemde
staatshoofden en regeringsleiders echter nauwelijks voorkomen.

12.5.3 Samenloop tussen de belediging van Titel XVI Sr en de belediging van art. 118 Sr

Art. 118 lid 1 Sr enerzijds en de artt. 261-266 j° 267 sub 3° Sr anderzijds verhouden zich als
een bijzondere bepaling tegenover algemene bepalingen. Het bijzondere van art. 118 Sr schuilt
in de reikwijdte ervan. Het bestanddeel ’in de uitoefening van zijn ambt in Nederland verblijven-
de’ beperkt de reikwijdte van de bepaling.91

Gelet op de strafbedreiging kan men art. 118 lid 1 Sr een gekwalificeerde specialis ten
opzichte van de generalis van art. 267 Sr noemen. Het OM zou in een geval van art. 118 Sr
voor de lichtere eenvoudige belediging kunnen vervolgen.92 In dat geval zal de
bewezenverklaring als smaad resp. eenvoudige belediging gekwalificeerd moeten worden. Indien
de bewezenverklaring zowel onder de lichtere generalis valt als onder de zwaardere specialis
(art. 55 lid 2 Sr), zal zij gekwalificeerd moeten worden als overtreding van art. 118 lid 1 Sr.93

Of een ander beeld ontstaat indien er sprake is van laster (art. 262 Sr) ten aanzien van het
staatshoofd of een lid van een regering van een bevriende staat, valt te betwijfelen. Gelet op
de in art. 267 Sr genoemde strafverhoging, wordt deze laster bedreigd met 2 jaar en 8 maanden
vrijheidsstraf; art. 118 lid 1 Sr bedreigt de dader met niet meer dan twee jaar gevangenisstraf
bedreigd. Theoretisch zou in dit geval art. 118 lid 1 Sr een geprivilegieerde logische specialis
ten opzichte van de artt. 262 j° 267 sub 3° Sr kunnen zijn. Materieelrechtelijk gezien zou de
generalis dan op grond van art. 55 lid 2 Sr verdrongen worden door art. 118 lid 1 Sr. Indien
een telastelegging toegespitst zou zijn op de artt. 262 j° 267 sub 3° Sr, terwijl blijkt dat de
gedraging (ook) een overtreding van art. 118 lid 1 Sr oplevert, zou de bewezenverklaring niet
gekwalificeerd kunnen worden als opzettelijke belediging, aangedaan aan het in Nederland in
de uitoefening van zijn ambt verblijvend hoofd of lid van de regering van een bevriende staat.
Het hier gecursiveerde bestanddeel ontbreekt in de bewezenverklaring. Dat zou betekenen dat
een ontslag van rechtsvervolging moet volgen. Men kan zich echter afvragen of deze logische
stap door de wetgever gewild is. De omstandigheid in art. 118 Sr omschreven is vermoedelijk
niet als privilegiërend bedoeld.

12.5.4 Het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat

De door de voorloper van het huidige art. 267 sub 3° Sr, art. 117 (oud) Sr, beschermde persoon
was het staatshoofd van een bevriende mogendheid. Het betrof een regerend vorst of ander
staatshoofd. In de rechtspraak werd aan deze status geen bijzondere eis gesteld. De vereiste
hoedanigheid werd neutraal ingevuld. Het slachtoffer van de belediging diende ten tijde van
het plegen van het feit staatshoofd te zijn. Dat de uitlating een periode betrof waarin dat ambt
door de persoon nog niet werd bekleed, deed aan strafbaarheid niet af (Hof Arnhem 31-10-1935,

91 In deze zin ook de regering: Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 18.
92 Ook dat zal in de praktijk problematisch zijn als niet de klachtprocedure van art. 166a Sv is gevolgd (zie

hierover paragraaf 12.5.5).
93 Vgl. De Jong, De macht ..., o.c., p. 127.
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NJ 36 11). Ook de wijze waarop het betreffende staatshoofd zulks was geworden, was van
weinig belang. Het vermeende onwettig karakter van het toenmalige Franco-regime sloot
strafbaarheid wegens belediging van een bevriend staatshoofd niet uit, aldus Hof ’s-
Hertogenbosch 17-5-1954, NJ 54 649. Het feit dat het betreffende staatshoofd tevens
’praktiserend politicus’ was, ontnam aan de belediging evenmin haar strafbare karakter (HR
7-11-1967, NJ 68 44).94

De Commissie Langemeijer, die belast was met de herziening van de regeling van strafbare
belediging, stelde voor om de kring van beledigbaren in art. 117 (oud) Sr uit te breiden met
de minister-president en de minister van buitenlandse zaken. Blijkens de toelichting achtte de
Commissie deze functies’in nagenoeg gelijke mate symbool van de staat als factor in de, vooral
internationale, politiek als een staatshoofd’.95

Het wetsontwerp dat op het rapport volgde, trok een andere lijn in deze. De regering, die
voorstelde art. 117 (oud) Sr te schrappen, achtte de door de Commissie voorgestelde kring van
beledigbaren te beperkt en vond het van een te grote willekeur getuigen om’de grens dwars
door de regering heen te trekken’.96 Bovendien overwoog de regering dat, nu op grond van
volkenrechtelijke verplichtingen het staatshoofd van een bevriende staat bescherming tegen
belediging dient te genieten, niet in te zien valt waarom’een lid van zijn regering dat in gelijke
omstandigheden verkeert niet op die bescherming aanspraak zou kunnen maken. Ook indien
de belediging zich niet tegen het staatshoofd zelf richt, maar tegen een lid van zijn regering,
zal dit de goede betrekkingen tussen die staat en Nederland kunnen schaden’.97 De beide
Kamers der Staten-Generaal namen dit voorstel aan.

Wat onder het ’hoofd’ van een bevriende staat wordt verstaan, is betrekkelijk duidelijk. Het
is het staatshoofd, onverschillig zijn constitutionele hoedanigheid. Een vreemde monarch, een
vreemde regent alsmede een vreemde president vallen onder dit begrip. Ook de paus zal als
staatshoofd moeten worden beschouwd, in ieder geval voor zover hij niet alskerkvorst hier
te lande of elders optreedt.

Anders dan Remmelink, meen ik dat een gekozen Bondspresident, die in wezen voorzitter
is van het hoogste staatsorgaan (bijvoorbeeld de in Zwitserland fungerende Bondsraad), evenzeer
als staatshoofd in de zin van art. 118 en art. 267 sub 3° Sr kan worden beschouwd.98 Niet
zozeer de formele status in het betreffende land geeft hierbij de doorslag, alswel wat in het
internationaal verkeer als staatshoofd wordt gezien, ook al vervult het staatshoofd niet meer

94 Anders: Rb Maastricht 17-6-1935, NJ 37 335: de verdachte werd vrijgesproken van overtreding van art. 117
(oud) Sr, daar niet bewezen werd verklaard dat verdachte opzet had om het hoofd van een bevriende staat
te beledigen, nu twijfel bestond over de vraag of bij hem het opzet aanwezig was om Hitler als hoofd van
het Duitse Rijk te beledigen, danwel als Führer van de Nationaal-socialistische partij. Juist de vermenging
van functies van staatshoofd en politicus, maakt dat hij vatbaar kan en moet zijn voor kritiek, zonder dat
daardoor het hoofd van de staat wordt beledigd, aldus de rechtbank.

95 Rapport Werkgroep art. 117 Sr, o.c., p. 11.
96 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 7.
97 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 14; gewezen kan worden op art. 1 Verdrag voorkoming

en bestraffing van internationaal beschermde personen; hierin wordt bepaald dat onder deze categorie vallen
(a) ’the head of state (...), the head of a government or a minister of foreign affairs’; onder sub (b) wordt
genoemd’any representation or official of a state’. De ’rest van de regering’ valt onder de laatstgenoemde
categorie.

98 Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 2 op art. 115 Sr.
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dan een representatieve functie. Juist door deze functie wordt de vreemde staat in de
internationale betrekkingen vertegenwoordigd. Een al te formele uitleg van het begrip
staatshoofd miskent mijns inziens de ratio legis van deze bijzondere beledigingsbepalingen.

Bij de behandeling van het voormelde wetsontwerp ontstond enige onduidelijkheid over
het begrip lid van een regering. De minister antwoordde op vragen hierover dat

’Wij [ons] niet [zonder meer] behoeven te laten leiden door de onduidelijkheid van het begrip
’regering’ of door onze gebrekkige kennis omtrent de samenstelling van regeringen van andere
staten. Wij kunnen gerust in Nederland beoordelen of het naar onze opvatting een lid van de
regering van een land betreft en of deswege tot vervolging kan worden overgegaan’.99

Men kan zich afvragen of deze overweging niet haaks staat op de ratio van art. 267 sub 3° Sr
(en van art. 118 Sr). Zij laat namelijk de mogelijkheid open dat ondanks een verzoek van de
buitenlandse regering tot vervolging,100 Nederland niet ingaat op dat verzoek omdat het
slachtoffer niet als regeringslid wordt erkend. Het gevaar is niet denkbeeldig dat daardoor de
verhouding met de verzoekende staat problematisch wordt. En dat beoogt art. 267 sub 3° Sr
juist te voorkomen. Van belang is volgens mij de vraag of Nederland het slachtoffer redelijker-
wijze als lid van een bevriende regering dient te zien. Een ruime interpretatie van het
bestanddeel lid van de regering ligt derhalve in de rede.

Tenslotte zij vermeld dat ambtenaren van internationale organisaties niet onder de
bescherming van de artt. 118 en 267 sub 3° Sr vallen; deze bepaling ziet op vertegenwoordigers
van soevereine staten en niet op die van functionele organisaties, zoals de regering bena-
drukte.101

Een extra voorwaarde voor toepassing van art. 267 sub 3° Sr (en art. 118 Sr) is het vereiste
dat boven omschreven slachtoffers behoren tot een bevriende staat. Deze term kwam overigens
vóór de wetswijziging van 1978 al voor in het WvSr. De betekenis ervan is daar nooit omschre-
ven. Ook in de wetsgeschiedenis vindt men geen verklaring van de term. In de literatuur treft
men de volgende (neutrale) omschrijving van het begrip aan: een bevriende staat is iedere staat
waarmee Nederland diplomatieke betrekkingen onderhoudt.102 Niet speciaal vereist is dat
Nederland vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met de andere staat.

De Commissie Langemeijer stelde voor om de omvang van het begrip uit te breiden tot
die staten waarmee Nederland nog geen formele diplomatieke banden onderhoudt. Om
vertegenwoordigers van staten te beschermen waarmee Nederland’een bepaalde
verstandhouding aan het ontwikkelen is zonder dat het nog tot een uitwisselen van diplomatieke
vertegenwoordigers is gekomen’, werd voorgesteld om het begrip bevriende staat in een nieuw
art. 87a Sr te omschrijven als’iedere staat met uitzondering van die waarmede Nederland in
een gewapend conflict is gewikkeld’. Voorwaarde is dat de betrokken staten volledig subject
van volkenrecht zijn. Een formele erkenning is evenwel niet vereist in de visie van de
Commissie.103 De regering nam het voorgestelde art. 87a Sr over, behoudens de term ’staat’

99 Handelingen Tweede Kamer, 2-2-1978, p. 659.
100 Zie art. 166a Sv (zie over deze bepaling paragraaf 12.4.5).
101 Handelingen Tweede Kamer 2-2-1978, p. 659.
102 Zie bijvoorbeeld Noyon-Langemeijer, aantek. 3 op art. 115 Sr.
103 Rapport Werkgroep art. 117 Sr, o.c., p. 12; het betreft derhalve staten die volkenrechtelijk voor erkenning

in aanmerking komen; dat wil zeggen dat zij voldoen aan de daartoe geldende vereisten van een grondgebied
alsmede een effectief gezag over een op dat grondgebied aanwezige bevolking.
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die zij verving door het woord mogendheid, daarmee aansluitend bij elders in de strafwet
gebezigde terminologie.104

Over de zinsnede ’... waarmede Nederland niet in een gewapend conflict is gewikkeld’,
ontstond enige onduidelijkheid. De vraag was of deze zin in juridische zin dan wel in feitelijke
zin opgevat diende te worden. In de MvA gaf de regering aan dat de term ’bevriend’’ neutraal
gelezen dient te worden. Bevriend betekent hier niet meer dan niet-vijandig. En bij de
uitdrukking gewapend conflict gaf de regering aan dat er sprake moet zijn van een feitelijke
toestand, waarbij ’over en weer van oorlogshandelingen sprake is’. Een formele
oorlogsverklaring behoeft niet te hebben plaats gehad.105

Of het staatshoofd of het regeringslid van een land, waarin Nederlandse vredestroepen zijn
gestationeerd die in beginsel geen oorlogshandelingen uitvoeren aangemerkt kan worden als
een bevriend staatshoofd, is niet geheel duidelijk. Zolang Nederland niet als partij bij dat conflict
betrokken is, zal het antwoord bevestigend moeten luiden. Art. 87a Sr bepaalt immers dat het
moet gaan om een staatshoofd van een mogendheid waarmede Nederland niet in een gewapend
conflict is verwikkeld. Men zou hiernaast ook aansluiting kunnen zoeken bij art. 1 Wet
Oorlogsstrafrecht. Hierin wordt een aantal misdrijven uit het commune WvSr en een aantal
bepalingen uit andere wetten in geval van oorlog onder het regime van de Wet Oorlogsstrafrecht
geplaatst. Aangenomen wordt dat daarbij gedoeld wordt op oorlogen waarbij Nederland als partij
is betrokken.106

12.5.5 Art. 166a Sv: een bijzondere klachtprocedure

Art. 269 Sr maakt geen uitzondering voor de smaad en de eenvoudige belediging die tegen de
in art. 267 sub 3° Sr genoemde personen worden gepleegd. Het bepaalt dat deze
beledigingsdelicten alleen op klacht kunnen worden vervolgd.

Voor de belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden geldt in beginsel een
afwijkende klachtregeling. Het eerste lid van art. 166a Sv bepaalt namelijk dat als de
klachtgerechtigde het hoofd of lid van de regering van een bevriende staat is, de klacht kan
geschieden in de vorm van een door die staat langs diplomatieke weg gedaan verzoek om
strafvervolging. Art. 166a Sv (j° art. 84a Sr) stelt dan art. 64 Sr j° de artt. 164-166 Sv buiten
werking.107

De afwijking van de commune klachtregeling blijkt met name uit het bepaalde in art. 166a lid
3 Sv: de afwezigheid van persoonlijke instemming van de klachtgerechtigde doet niet af aan

104 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 7-8.
105 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nrs. 6-8, p. 20-21; vgl. ook Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c.,

aantek. 3 op art. 87a Sr.
106 Zie hierover: G.L. Coolen, De wet Oorlogsstrafrecht: een wet met gebreken, in: DD 26(1996), nr. 1, p. 48-49.
107 De termijn waarbinnen de klacht ex art. 166a Sv moet worden ingediend komt overeen met die van de

commune klacht: zij bedraagt drie maanden. Tot 1985 bedroeg deze periode - indien de tot de klacht gerech-
tigde buiten Europa verbleef - negen maanden. Met de Wet van 27 februari 1985, S. 115, is dit onderdeel
van art. 166a Sv geschrapt. De regering was destijds de mening toegedaan dat ’gezien de snelheid en intensiteit
van onze moderne communicatiemiddelen’ deze extra termijn onnodig was geworden (Tweede Kamer 1981-82,
17 337, MvT, nrs. 1-3, p. 5).
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de geldigheid van het verzoek.108 In de commune klachtregeling is het indienen van de klacht
door een ander dan het slachtoffer niet mogelijk dan na een bijzondere schriftelijke volmacht
van de tot de klacht gerechtigde (art. 164 lid 1 Sv).

De regering gaf aan dat de ratio van het derde lid van art. 166a Sv gelegen is in de afstand
die de Nederlandse overheid behoort te hebben van de binnenlandse zaken van het betrokken
buitenland:

’De Nederlandse justitie [dient] (...) niet in een onderzoek te treden van de vraag of het daarbij
betrokken hoofd of lid van de regering van de andere staat ook persoonlijk met de démarche
instemt. Van die regering kan toch moeilijk worden gevergd dat zij doet blijken van eventuele
interne verschillen van mening’.109

Een onderzoek naar de instemming van het slachtoffer met de vervolging werd derhalve niet
op zijn plaats geacht. Het ontbreken van persoonlijke instemming met de klacht van het
slachtoffer staat dan ook niet in de weg aan de geldigheid van indiening (en intrekking) van
de klacht (art. 166a lid 3 Sv). Een gevolg van de uitsluiting van onderzoek naar de persoonlijke
instemming, is dat de beslissing tot de indiening van de klacht mede in handen wordt gelegd
van een vreemde regering. Het klachtvereiste krijgt hierdoor een eigen accent. Niet het eigen
belang van het slachtoffer staat centraal, maar het (politieke) nationale belang van een vreemde
overheid.

Benadrukt moet worden dat de vervolgingsbeslissing in handen blijft van de Nederlandse
autoriteiten. Art. 166a Sv vormt derhalve geen inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit met
betrekking tot de strafvervolging. De mogelijkheid tot het niet voldoen aan het verzoek blijft
immers open.

Ambtshalve vervolging is, anders dan bij de gevallen van art. 267 1° en 2° Sr, niet
mogelijk. Dit is niet onbegrijpelijk: de aan die mogelijkheid verbonden bevoegdheid tot een
sepot zou door de vreemde mogendheid kunnen worden aangegrepen om allerlei represailles
tegen Nederland door te voeren.110

Kiest de vreemde overheid voor de bijzondere klachtprocedure, dan geschiedt de wijze van
indienen ervan, aldus art. 166a lid 1 Sv, langs diplomatieke weg. Nergens uit de wetsge-
schiedenis blijkt wat hieronder verstaan moet worden. De regering meende destijds dat’de
vormen die bij het diplomatieke verkeer in acht moeten worden genomen, (...) in het Wetboek

108 Art. 166a lid 2 Sv bepaalt dat indien langs de weg van art. 166a lid 1 Sv een verzoek tot vervolging is
binnengekomen, intrekking van dat verzoek binnen dertig dagen na de indiening ervan mogelijk is. Hiermee
wijkt de bepaling af van art. 67 Sr, dat intrekking binnen een termijn van acht dagen toestaat.

109 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 11.
110 Van Veen wijst op het spiegelbeeld hiervan: niet uitgesloten moet worden geacht dat een vreemde staat niet

de klacht indient omdat zij er belangen bij heeft om de door de belediging opgeroepen spanning te handhaven
(Van Veen, Smaad en belediging..., o.c., p. 294). In dat geval zou een ambtshalve vervolgingsmogelijkheid
de voorkeur verdienen. In zijn preadvies pleit ook Van der Meulen voor een ambtshalve vervolgingsmogelijkheid;
de minister van justitie zou dan een speciale vervolgingsmachtiging moeten geven; zonder een dergelijke
machtiging zou’iedere officier van justitie - ook al is hij een volstrekte leek op het terrein van de buitenlandse
politiek - een vervolging [kunnen] instellen zonder inzicht te hebben in de consequenties voor de internationale
betrekkingen’(o.c., p. 34-35). Een amendement van het Tweede Kamerlid Roethof om een speciale machtiging
in te voeren werd, zoals eerder vermeld, door de Tweede Kamer verworpen (Handelingen Tweede Kamer
7-2-1978, p. 711).
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van Strafvordering behoeven noch behoren geregeld te worden’.111 De normale diplomatieke
weg lijkt te zijn dat het vreemde staatshoofd of de staat bij de minister van buitenlandse zaken
een klacht indient wegens belediging in de zin van de artt. 261-266 j° 267 sub 3° Sr. Op grond
van deze weg verzoekt de minister van buitenlandse zaken zijn collega van justitie de nodige
stappen te ondernemen, waarna de minister van justitie het OM op de hoogte zal stellen van
het verzoek van de vreemde mogendheid. Het OM bepaalt dan in overleg met het departement
of de vervolging in gang gezet moet worden.

111 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 11.

282


