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12 juli 2005 
 
 
Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
strafbaarstelling van de verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering en ontkenning van zeer 
ernstige misdrijven en ontzetting van de uitoefening van bepaalde beroepen 
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van  
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om het verheerlijken, vergoelijken, 
bagatelliseren en ontkennen van zeer ernstige misdrijven strafbaar te stellen en de mogelijkheid tot 
ontzetting van de uitoefening van bepaalde beroepen te verruimen; 
 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:  
 
Artikel I 
 
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 132, derde lid, artikel 134, derde lid, artikel 137e, derde lid, en artikel 147a, derde lid, vervallen. 
 
B 
 
Na artikel 137g worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 137h  
 

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, een misdrijf, omschreven in de 
Wet internationale misdrijven, een misdrijf, omschreven in artikel 6 van het Handvest van het 
Internationale Militaire Tribunaal bij het Verdrag van Londen van 8 april 1945, of een 
terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, 
verheerlijkt, vergoelijkt, bagatelliseert of ontkent, welke verheerlijking, vergoelijking, 
bagatellisering of ontkenning, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare 
orde ernstig verstoort of kan verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van de derde categorie. 

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt 
of door twee of meer verenigde personen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of 
geldboete van de vierde categorie opgelegd. 

 
Artikel 137i 

  
Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in de artikelen 131 tot en met 134 en 
137c tot en met 137h, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden 
ontzet. 
 
C 
 
Artikel 205 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
2. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
2.  Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in het eerste lid, in zijn beroep 
begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 
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Artikel II 
 
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 
 
In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, wordt na “137g, tweede lid,” ingevoegd: artikel 137h, tweede 
lid. 
 
Artikel III 
 
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 
 
Gegeven 
 
De Minister van Justitie,  


