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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2015Z08473
Vragen van de leden Pechtold en Schouw (beiden D66) aan de
Minister-President, Minister van Algemene Zaken en aan de Minister van
Veiligheid en Justitie over het vervolgen van een activist voor het beledigen
van de Koning en de Koningin (ingezonden 7 mei 2015).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht Activist vervolgd om «fuck the Koning»?1
Vraag 2
Was er sprake van een dreigende situatie of werd opgeroepen tot haat en
geweld? Zo niet, waarom werd de activist door de politie van het podium
gehaald en gearresteerd?
Vraag 3
In hoeverre wegen voor u de vrijheid van meningsuiting en het recht op
betoging zwaarder dan de artikelen betreffende majesteitsschennis?
Vraag 4
Wat rechtvaardigt dat het beledigen van de Koning en de Koningin anders
wordt gestraft dan het beledigen van gewone burgers of bevolkingsgroepen?
Zou het niet logischer zijn om beledigingen gelijk te bestraffen ongeacht wie
beledigd wordt?
Vraag 5
Deelt u de mening dat er ruimte moet zijn voor tegenstanders van de
monarchie om hun mening te uiten zolang de veiligheid niet in het geding
komt?
Vraag 6
Deelt u de mening dat de politie en het OM geen actieve uitvoering moeten
geven aan majesteitsschennis en dat deze artikelen als dode letter dienen te
beschouwen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit bij politie
en het OM bevorderen?
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Vraag 7
Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen vijf jaar mensen zijn aangehouden
en/of vervolgd in verband met het beledigen van de Koning en de Koningin?
Hoe verhoudt dit aantal zich tot de afgelopen vier lustra? Hoe verklaart u dit?
Vraag 8
Waarom wordt nog tegen majesteitsschennis actief opgetreden? Hoe wil het
kabinet de komende jaren met de artikelen over majesteitsschennis omgaan?
Vraag 9
Hoe wordt gegarandeerd dat mensen die gebruik willen maken van hun recht
op meningsuiting, hierin niet worden belemmerd door achterhaalde
wetsartikelen?
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