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Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De
Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het laten vervallen
van het verbod op godslastering

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
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 het
wettelijk verbod op godslastering te laten vervallen;
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:
De artikelen 147, 147a en 429bis vervallen.

ARTIKEL II
1. Indien artikel I, onderdeel I, van de Wet van 12 juni 2009 tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van
de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en
enkele andere wijzigingen eerder in werking is getreden of treedt dan,
onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt
in artikel 137h, van die wet de zinsnede «de artikelen 131 tot en met 134,
137c tot en met 137g en 147a» vervangen door: de artikelen 131 tot en
met 134 en 137c tot en met 137g.
2. Indien artikel I, onderdeel I, van de Wet van 12 juni 2009 tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van
de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en
enkele andere wijzigingen later in werking treedt dan deze wet, wordt in
artikel I, onderdeel I, artikel 137h, van die wet de zinsnede «de artikelen
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131 tot en met 134, 137c tot en met 137g en 147a» vervangen door: de
artikelen 131 tot en met 134 en 137c tot en met 137g.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.

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 hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Justitie,
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