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Wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet
tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de
Beginselenwet gevangeniswezen, de
Wegenverkeerswet,
de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de
Kieswet
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet tot wijziging van enige artikelen van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet tot
invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de Kieswet.
De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 15 maart 1963.
JULIANA.

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

AUen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk
is, enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie
en het beleid der justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen,
de Wegenverkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet,
de Veewet en de Kieswet te wijzigen;
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
In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 13, tweede lid, vervallen de woorden „van
misdrijven".
B. De laatste zin van artikel 36a wordt als volgt gelezen:
„De artikelen 336, 33c en 35, laatste zinsnede, van dit wetboek, alsmede artikel 446 van het Wetboek van Strafvordering,
zijn van overeenkomstige toepassing."
C. In artikel 37a, eerste lid, wordt in plaats van „van den
voorgaanden Titel" gelezen „van Titel II van dit Boek".
D. Van artikel 62 vervalt het derde lid.
E. In artikel 74bis, eerste lid, wordt „18" vervangen door
„16".
F. Artikel 122, tweede lid, wordt gelezen:
„Artikel 96, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing."
G. Artikel 254, tweede lid, vervalt.
H. In artikel 421 vervalt „346" en de daarop volgende
komma.
I. In artikel 437 wordt in plaats van „afgekondigd op de
wijze door de plaatselijke verordening, bedoeld in artikel 172
der Gemeentewet, voorgeschreven" gelezen: „afgekondigd op
de wijze in artikel 203 der Gemeentewet voorgeschreven".
J. In artikel 440 worden de woorden „stukken metaal" vervangen door: „andere voorwerpen".
K. Artikel 455, derde lid, vervalt.
Artikel II

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden „de belanghebbende die volgens artikel 103 of artikel 115 een verH
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zoekschrift heeft ingediend" vervangen door: „de belanghebbende die een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a of artikel 552/J heeft ingediend".

B. Artikel 53, vierde lid, wordt na „over" gelezen:
„ , onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen
voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van
het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.".
C. In artikel 54, eerste lid, wordt „artikel 435 onder 3 ° . "
gewijzigd in: „artikel 435 onder 4°.".
D. Artikel 64, tweede lid, onder b., wordt na „391 nr. 1,"
als volgt gelezen:
„395 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 3 van
de Wet op de weerkorpsen, artikel 36, derde lid, van de Wegenverkeerswet, artikel 27, tweede lid, van de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag, de artikelen 52, 53 eerste lid,
en 54 van de Wet gewetenbezwaren militaire dienst, alsmede
van het misdrijf van opzettelijke overtreding van artikel 85,
eerste lid, van de Wet op de noodwachten, of van een der in
de artikelen 432 en 433 van het Wetboek van Strafrecht omschreven overtredingen.".
E. Artikel 65, derde lid, wordt als volgt gelezen:
„De termijnen lopen niet gedurende de tijd dat de verdachte
zich aan de verdere tenuitvoerlegging van het bevel heeft onttrokken of uit anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is
beroofd.".
F. Artikel 118 wordt als volgt aangevuld:
1. Aan het derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd:
„Op het beklag zijn Titel IX van het Vierde Boek, en artikel
24, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.".
2. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:
„Een verplichting tot teruggave bestaat niet ten aanzien van
voorwerpen, waarvan de rechthebbende schriftelijk heeft verklaard afstand te doen. Met betrekking tot deze voorwerpen
kan, ook indien zij geschikt zijn voor opslag, een machtiging
worden verleend als bedoeld in artikel 117, tweede lid; voor
het overige wordt daarmede gehandeld als met verbeurdverklaarde voorwerpen.".
G. In artikel 119 wordt na het tweede lid een nieuw lid
ingevoegd, luidende:
„Indien de bewaarder, buiten de gevallen in het vorige lid
bedoeld, niet in staat is aan de last tot teruggave te voldoen,
houdt hij het voorwerp ter beschikking van de rechthebbende
totdat sedert de inbeslagneming vijf jaren en sedert de last
tot teruggave zes maanden zijn verstreken. Is teruggave alsdan
nog niet mogelijk gebleken dan wordt met het voorwerp gehandeld als met verbeurdverklaarde voorwerpen.".
H. In artikel 319, tweede lid, wordt tussen „De" en ,,getuige" ingevoegd: „verdachte,".
I. Artikel 362 wordt als volgt gelezen:
„Het vonnis wordt uitgesproken in een openbare zitting der
rechtbank, samengesteld uit drie leden, in tegenwoordigheid
van de officier van justitie en van de griffier. Het niet nakomen
van het voorgaande lid heeft nietigheid ten gevolge.
De uitspraak geschiedt zo mogelijk door de voorzitter of
door een der rechters die over de zaak heeft geoordeeld.".
J. Artikel 385 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt tweemaal „de opsporingsambtenaar" vervangen door: „een opsporingsambtenaar".
2. In het derde lid wordt „derde" vervangen door: „vijfde".
K. In artikel 415 wordt „354" vervangen door: „353".
L. In artikel 425, onder 1°, vervalt: ,.no. 8,".
M. In artikel 509a", eerste lid, wordt „de artikelen 489—
491, 494—496, 497, 1ste lid, 499, 503—505 en 509" vervangen door:
„de artikelen 14a, 490, 491, 496a, 500a, 500/—500/J—
500/—508 en 509"; in het tweede lid wordt „artikel 505" vervangen door: „500A".

N. Van artikel 509e wordt de eerste volzin als volgt gelezen:
„De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op
een gerechtelijk vooronderzoek in zaken waarvan het kantongerecht kennis neemt.".
0 . Artikel 529 wordt als volgt gelezen:
„Indien het bestuur der belastingen in het belang van zijn
vervolging het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek
noodzakelijk oordeelt, kan het, zolang het onderzoek ter terechtzitting nog niet is aangevangen, de stukken vergezeld van
een toelichtende schriftuur in handen stellen van de officier
van justitie, met verzoek dat deze het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek zal vorderen.
De officier van justitie, dit nodig oordelende, stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris, met vordering tot
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek. Indien tot
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek wordt overgegaan zijn de bepalingen van de Tweede en de Derde Titel
van dit Boek van toepassing.
Nadat de sluiting van het onderzoek onherroepelijk is geworden doet de officier van justitie de stukken aan het bestuur
der belastingen toekomen.".
P. Artikel 552a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: „over een voornemen als bedoeld in artikel 118, derde lid,";
2. Het vijfde lid wordt gelezen:
„Acht het gerecht het beklag gegrond, dan geeft het de daarmede overeenkomende last.".
Q. In artikel 585 en in artikel 587, zevende lid, vervallen de
woorden „op de sluiting gestempeld".
Artikel i n
In de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der
justitie worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. In artikel 44, derde lid, wordt tweemaal in plaats van
„f 100" gelezen: „f200".
B. In artikel 56, derde lid, wordt tweemaal in plaats van
„f 300" gelezen: „f 500".
Artikel IV
De Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) wordt
als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 1 wordt, met vervanging van de punt na
„in de gevangenissen" door een puntkomma, toegevoegd: „„onveroordeelden": de personen niet krachtens veroordeling tot
straf of maatregel ingesloten in voornoemde gestichten.".
B. In artikel 9, eerste lid, onder b, wordt na de woorden
„voor zover geen andere plaats voor hen is bestemd" toegevoegd: „of voor zolang opname in de voor hen bestaande plaats
niet mogelijk is".
C. Na artikel 26 wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidende:
„De onveroordeelden worden aan geen andere beperkingen
onderworpen dan die voor het doel hunner opsluiting of in
het belang der orde volstrekt noodzakelijk zijn.
Hun regiem wordt, naar beginselen bij deze wet gesteld,
geregeld bij algemene maatregel van bestuur.".
D. In artikel 31 wordt in plaats van „gevangene" gelezen:
„gedetineerde".
E. Aan artikel 32 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
„De onveroordeelden zijn niet tot arbeid verplicht. Indien
zij verklaard hebben aan de verplichte arbeid te willen deelnemen, worden zij te dien aanzien op gelijke voet als de veroordeelden behandeld.".
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F. Aan artikel 14 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
„Bij onveroordeelden heeft de bestemming van een deel van
het arbeidsloon voor uitgaanskas niet plaats.".
G. Artikel 37 wordt als volgt gelezen:
„De arbeidsduur wordt zo veel mogelijk aangepast aan die
welke geldt in het vrije bedrijf.".
Artikel V
De Wet van 29 juni 1925, Stb. 308, tot invoering van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering, wordt als volgt gewijzigd:
A. In Titel IV wordt vóór § 1 een artikel 217bis ingelast,
luidende:
„Met betrekking tot de behandeling der in een huis van bewaring in verzekering of in voorlopige hechtenis gestelde personen en de eisen, waaraan zodanige plaats moet voldoen, is
de Beginselenwet gevangeniswezen van toepassing.".
B. In artikel 221 wordt in plaats van „artikel 466, eerste
lid" gelezen: „artikel 490, eerste lid," en in plaats van „de
artikelen 199—201": „de artikelen 218—220".
C. Artikel 222, tweede lid, wordt als volgt gelezen:
„De directeur van het huis van bewaring, indien de inverzekeringstelling aldaar wordt ondergaan, en anders de bij het
bevel aan te wijzen persoon, draagt zorg voor de uitvoering der
bevelen.".
D. Artikel 223 vervalt.
E. In artikel 224 wordt in plaats van „artikel 466, eerste
lid" gelezen: „artikel 490, eerste lid".
F. In artikel 225, tweede lid, worden de woorden „Het
bestuur der gevangenis" vervangen door: „De directeur van het
huis van bewaring".
Artikel VI
Van de Wegenverkeerswet wordt artikel 39 als volgt gewijzigd:
1. In het zesde lid vervalt: „ , behoudens het bepaalde in
het volgende lid,";
2. In het zevende lid worden de woorden „vóór het onherroepelijk worden van die uitspraak" vervangen door: „vóór
het tijdstip, waarop de uitspraak voor wat betreft de in dit
artikel genoemde bijkomende straf voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden,".
Artikel VII
De Vuurwapenwet 1919 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 14 wordt in plaats van „de commandant van het
korps geleiders van ontplofbare stoffen" eelezen: ,.de commandant van het korps controleurs gevaarlijke stoffen".

bare vervoermiddelen en de daarbij behorende voorwerpen,
welke worden gebruikt voor het vervoer van vee of van door
hem aangewezen delen van vee en andere goederen, welke
dragers van smetstof kunnen zijn.".
B. Na artikel 77 wordt een nieuw artikel llbis ingevoegd,
luidende:
„De in artikel 76 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd te
vorderen, dat bestuurders van vervoermiddelen, met uitzondering van openbare vervoermiddelen, deze doen stilhouden en
onderzoek toestaan van de vervoermiddelen en van de zich
daarin bevindende voorwerpen. Zij kunnen tevens vorderen, dat
de bestuurders overeenkomstig hun aanwijzingen terzake medewerking verlenen.".
C. In artikel 78 vervalt na „5bis, eerste lid" het artikelnummer 6bis met de daarop volgende komma en wordt na
„6," ingevoegd: „6bis".
D. De artikelen 86—91 vervallen.
Artikel X
Artikel X 7 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt na de tweede volzin een volzin
ingevoegd, luidende:
„Wordt een aangeboden oproeping niet aangenomen, dan
wordt zij niettemin geacht de verdachte op het ogenblik der
aanbieding te zijn uitgereikt; in dat geval wordt de oproeping
over de post toegezonden, uiterlijk op de derde dag na de aanbieding.".
2. De eerste volzin van het derde lid wordt gelezen:
„De artikelen van gezegd Wetboek omtrent de berechting
van strafzaken, die bij het kantongerecht worden aanhangig
gemaakt door middel van oproeping, vinden voor het overige
overeenkomstige toepassing.".
3. In de tweede volzin van het derde lid wordt in plaats
van „artikel 386, eerste en vijfde lid" gelezen: „artikel 386,
eerste en zesde lid".
4. In het vierde lid wordt „de ambtenaar van het Openbaar Ministerie" vervangen door: „de officier van justitie, belast met de vervolging van strafzaken".
Artikel XI
Het bepaalde in artikel II. onder M, treedt in werking op
een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten.
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

Artikel VIII
In de Jachtwet wordt aan artikel 71 een derde lid toegevoegd, luidende:
„3. De uitspraak is, voor wat de in de vorige leden bedoelde
bijkomende straf betreft, niet voor tenuitvoerleeaina vatbaar,
zolang de termijn of de termijnen, waarvoor aan de veroordeelde bij een of meer andere rechterlijke uitspraken de overeenkomstige bevoegdheid is ontzegd, nog niet zijn verstreken.".
Artikel IX
In de Veewet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. Artikel 6bb wordt gelezen als volgt:
„Onze Minister van Landbouw en Visserij kan regelen stellen
tei voorkoming van verspreiding van smetstof door niet-open-

De Minister Justitie,

